
Kunfehértó Község Képviselő-testülete  
 
77-5/2014. 
 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: Kunfehértó Község Képviselő-testületének 2014. március 4-én 17,00 órai kezdettel, 

a Községháza tanácstermében megtartott nyílt üléséről 
    
 
Jelen vannak: Harnóczi Sándor polgármester, Dr. Hegyes Edina alpolgármester, Huszár Zol-

tán, Juhász-Vedresné Szabó Ibolya, Sarok Tibor, Szalai László, Volovár Károly 
képviselők 

 

(7 fő – 100 %) 
 
 
Állandó meghívottként megjelent: Kurgyis Gábor alpolgármester,  

Csupity Zoltán címzetes főjegyző, 
     Bodó Szilveszterné jegyzőkönyvvezető, 
 
 
Külön meghívottként megjelent:  Harnóczi Erzsébet mb. óvodavezető, Benke László Mű-

velődési Ház és Könyvtár igazgató, Bihari-Nagyné 
Bubrik Györgyi pü. ügyintéző  

 
 
Harnóczi Sándor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 7 tagú, melyből 7 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt megnyi 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: Harnóczi Sándor polgármester                                  (előterjesztés írásban mellékelve) 
 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 7 szavazattal - 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 
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12/2014.(III.04.)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: 
 
1/2014.(I.16.)Kt.sz.                                           H a t á r o z a t 
„Kunfehértó község szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése projekt” ke-
retében felmerülő nem támogatott műszaki tartalom pénzügyi fedezetének 
biztosítása  
3/2014.(II.13.)Kt.sz.                                                    H a t á r o z a t 
Önkormányzat 2014. évi költségvetését megalapozó árak és díjak megál-
lapítása 
5/2014.(II.13.)Kt.sz.                                                     H a t á r o z a t 
HTKT Társulási megállapodásának módosítása 
6/2014.(II.13.)Kt.sz.                                                     H a t á r o z a t 
Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásá-
nak módosítása 
9/2014.(II.13.)Kt.sz.                                                H a t á r o z a t 
Kiskunhalasi Rendőrkapitányság vezetője kinevezésének előzetes vélemé-
nyezése 

 
ÉRTESÜLNEK: képviselők, polgármester, jegyző 

 
 
 
Harnóczi Sándor polgármester ismerteti az ülés napirendi javaslatát: 
 
 

N a p i r e n d : 
 
1.) Előterjesztés Kunfehértó Község Képviselő-testületének 4/2014.(...) önkormányzati ren-

deletének elfogadására, az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Harnóczi Sándor polgármester       (írásban mellékelve) 

2.) Előterjesztés a Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi működéséről és a 2014. évi mun-
katervről 

Előadó: Benke László intézményvezető     (írásban mellékelve) 

3.) Előterjesztés a „Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás kor-
mányzati funkciószámainak bevezetése tárgyában 

Előadó: Harnóczi Sándor polgármester       (írásban mellékelve) 

4.) Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Etikai Kódexének elfogadása tárgyában 

Előadó: Harnóczi Sándor polgármester       (írásban mellékelve) 

5.) Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadása tárgyában 
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Előadó: Harnóczi Sándor polgármester       (írásban mellékelve) 

6.) Előterjesztés a Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi nyári zárva tartásának engedélyezése 
tárgyában 

Előadó: Harnóczi Sándor polgármester       (írásban mellékelve) 

7.) Előterjesztés a Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi óvodai jelentkezés időpontjának meg-
határozása tárgyában 

Előadó: Harnóczi Sándor polgármester       (írásban mellékelve) 

8.) Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, va-
lamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségválla-
lás rendjét szabályozó megállapodások jóváhagyása tárgyában 

Előadó: Harnóczi Sándor polgármester       (írásban mellékelve) 

9.) Tájékoztató a szennyvízberuházás helyzetéről 

Előadó: Kurgyis Gábor alpolgármester                  (szóbeli tájékoztatás) 

10.) 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-testületének 4/2014.(….)  önkormányzati 
rendeletének elfogadására, az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. 
(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Harnóczi Sándor polgármester       (írásban mellékelve) 

 

Harnóczi Sándor polgármester szóbeli kiegészítése: 

- vannak olyan tételek, támogatások, melyeket fel kell használni, és ezt a rendeleten át kell 
vezetni, az anyagot mindenki megkapta, melyhez a következő szóbeli kiegészítést, módosí-
tó javaslatot teszem: 

Az államháztartás számvitele 2014. évtől alapjaiban változik meg. Ehhez kapcsolódóan 
több új jogszabály jelent meg, úgy mint a 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet az államháztartás 
számviteléről, a 38/2013.(IX.19.)NGM rendelet az államháztartásban felmerülő egyes gya-
koribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról, valamint a 36/2013. (IX.13.) 
NGM rendelet az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos fe-
ladatokról. Ez utóbbi jogszabály rendelkezik arról, hogy 2014. március 31-ig rendező mér-
leget kell készítenie az államháztartás szervezeteinek. A rendező mérleg elkészítésének 
megelőző feladatait a jogszabály 2.§-a taglalja részletesen. A 2.§.(1) bekezdése értelmében 
a rendező mérleg elkészítéséhez 2013. december 31-i mérleg fordulónappal teljes körűen 
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fel kell leltározni valamennyi eszközt és forrást, valamint a kötelezettségvállalásokat. A 
mennyiségben és értékben nyilvántartott eszközöket tényleges mennyiségi felvétellel, az 
egyeztetéssel leltározandó eszközöket és forrásokat, valamint a kötelezettségvállalásokat 
az azok meglétét igazoló dokumentumokkal egyeztetve és alátámasztva kell leltározni. A 
leltározás, majd annak kiértékelése megtörtént, melynek eredményeképpen a főkönyvben a 
Képviselő-testület jóváhagyását igénylő módosító tételek könyvelése szükséges. 

 

A főkönyvben a 48321 átfutó bevételek  számlán évek óta göngyölődő 6 549 251,- forint 
tisztázatlan eredetű bevétel szerepel. A 36/2013. NGM rendelet 2.§.(3) bekezdése értelmé-
ben, azokat a bevételeket, melyeknek azonosítása nem lehetséges – jelen esetben erről van 
szó – végleges bevételként  el kell számolni. 

A költségvetés főösszege megemelkedik 6 549 e Ft-tal, mely érinti a rendelet-tervezet 2., 
2.1, 2.3, 3., 3.1, 3.3, 5. számú mellékleteit. 

A felhalmozási kiadások előirányzatának összege 5 000 e Ft-tal csökken, vele szemben a 
tartalékok összege növekszik ugyanezzel az összeggel.  

Az ismertetettek alapján a 2013. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezetet  
az alábbiak szerint javaslom kiegészíteni .  
 

 

1. A rendelet-tervezet 1.§-a az alábbiak szerint módosul: 

 „3.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit is – 
2013.évre költségvetésének 

 a.) bevételi főösszegét 398.001.000 Ft-ban 
 b.) kiadási főösszegét 398.001.000 Ft-ban 
           állapítja meg. 
 2013. évi Költségvetési folyó bevételi előirányzatok összege:  398.001 eFt 
 2013. évi Költségvetési folyó kiadási előirányzatok összege:  385.051 eFt 
 2013. évi Finanszírozási kiadási előirányzat (Tartalékok):       12.950 eFt 
 2013. évi Költségvetési hiány összege:                                  0 eFt 

Ezen belül: 
Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai tekintetében 

 - a működési célú  bevételek   309.824.000 Ft 
 - pénzforgalom nélküli bevételek      23.922.000 Ft 
 - a működési célú  kiadások   293.749.000 Ft 
 - finanszírozási célú kiadások                     12.950.000 Ft 

 - a felhalmozási célú  kiadások     38.575.000 Ft 
 a kiadásokon belül: 
 - beruházások     30.617.000 Ft 
    
Az önkormányzat önként vállalt feladatai tekintetében 
 - a felhalmozási célú  kiadások     5.103.000 Ft 

   - beruházások      1.729.000 Ft 
   - felújítások      3.374.000 Ft” 

 

2. A rendelet-tervezet 2.§-a az alábbiak szerint módosul: 

„4.§ Kunfehértó Község Önkormányzata 
  II. Felhalmozási kiadások összesen:  41.489 eFt 
  Beruházási kiadások ÁFA-val  30.510 eFt 
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  Felújítások   10.979 eFt 

 III. Pénzforgalom nélküli kiadások:           12.950 eFt 
   - általános tartalék                             11.549 eFt 

 Költségvetési kiadások összesen:                          386.653 eFt 
 I. Működési bevételek összesen:                         364.684 eFt 
 II. Felhalmozási bevételek összesen:                        4.563 eFt 
 III. Pénzforgalom nélküli bevételek:                       17.406 eFt 

Költségvetési bevételek összesen:                        386.653 eFt 
 

3. A rendelet-tervezet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„3.§ Az Ör. 18.§-a az alábbi bekezdésekkel egészül ki: 

„(4)  A Képviselő-testület a Fehértó-Gazda Kft. felszámolása során keletkezett 902 475 fo-
rint követelést, mivel annak behajtására a szükséges adatok nem állnak rendelkezésre, 
törölni rendeli. 

(5) A Képviselő-testület engedélyezi, hogy az Önkormányzat 2013. évi vagyonmérlegéből 
9.000 e Ft kivezetésre kerüljön. Ennek indoka, hogy a Fehértó-Gazda Kft. felszámolá-
sakor a jelzett összeg nem került kivezetésre. Az összeg kivezetése tényleges pénzfor-
galmat nem eredményez, annak hatásaként az Önkormányzat mérleg szerinti vagyon-
értéke fog csökkenni.” 

 

4. Az Ör. mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: 

(1) Az Ör. 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 

(2) Az Ör. 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7. sz. mellékletei helyébe jelen rendelet 2., 
2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7. sz. mellékletei lépnek. 

(3) Az Ör. 3., 3.1., 3..2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6. sz. mellékletei helyébe jelen rendelet 3., 3.1., 
3..2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6. sz. mellékletei lépnek. 

(4) Az Ör.. 3.8./A, 3.8./B, 3.8./C sz. mellékletei helyébe jelen rendelet 4/A, 4/B, 4/C sz. 
mellékletei lépnek. 

(5) Az Ör. 5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép.” 

- átadom a szót a Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság elnökének, 

 

Szalai László PKB. elnök: 

- ismertette a bizottság döntését (írásban mellékelve), 

 

Harnóczi Sándor polgármester: 

- az ismertetett módosító javaslatot figyelembe véve bocsátom szavazásra az előterjesztést, 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 7 szavazattal - 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő rendeletet alkotja: 
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4/2014. (III.05.) önkormányzati rendelete 

a Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló  
5/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 111. §. 
(2) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva és a Képviselő-testület Pénzügyi és Községfejlesztési 
Bizottsága véleményének kikérésével, Kunfehértó Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésé-
ről szóló 5/2013.(II.20.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1.§ 
 

Az Ör. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„3.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit is – 2013.évre költség-
vetésének 

 a.) bevételi főösszegét 398.001.000 Ft-ban 
 b.) kiadási főösszegét 398.001.000 Ft-ban 

állapítja meg. 
  

 2013. évi Költségvetési folyó bevételi előirányzatok összege: 398.001.000 Ft 
 2013. évi Költségvetési folyó kiadási előirányzatok összege: 385.051.000 Ft 
 2013. évi Finanszírozási kiadási előirányzat (Tartalékok):     12.950.000 Ft 
 2013. évi Költségvetési hiány összege:                   0 Ft 
  
Ezen belül: 
Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai tekintetében 
 - a működési célú  bevételek 309.824.000 Ft 
 - pénzforgalom nélküli bevételek   23.922.000 Ft 
 - a működési célú  kiadások 293.749.000 Ft 
 - finanszírozási célú kiadások                       12.950.000 Ft 
             

  a kiadásokon belül: 
   - személyi juttatások   113.308.000 Ft 
   - munkaadót terhelő járulékok       25.474.000 Ft 
   - dologi kiadások   118.375.000 Ft 
   - egyéb folyó  kiadások          993.000 Ft 
    - szociálpolitikai juttatás          222.000 Ft 
   - pénzeszköz átadások ,tám.értékű kiadások    35.377.000 Ft 
 - a felhalmozási célú  bevételek       6.703.000 Ft 
 - a felhalmozási célú  kiadások     38.575.000 Ft 
  a kiadásokon belül: 
   - beruházások     30.617.000 Ft 
   - felújítások       7.605.000 Ft 
   - egyéb felhalmozási kiadások                 353.000 Ft 
Az önkormányzat önként vállalt feladatai tekintetében 
 - a működési célú  bevételek      57.552.000 Ft 
 - a működési célú  kiadások      47.624.000 Ft 
 - finanszírozási célú kiadások                                          0 Ft 
             

  a kiadásokon belül: 
   - személyi juttatások    13.968.000 Ft 
   - munkaadót terhelő járulékok       3.771.000 Ft 
   - dologi kiadások    27.310.000 Ft 
   - támogatásértékű működési kiadások     2.575.000 Ft 
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 - a felhalmozási célú  kiadások     5.103.000 Ft 
   - beruházások     1.729.000 Ft 
   - felújítások     3.374.000 Ft 

 
2.§ 

 

Az Ör. 4. §-a helyében a következő rendelkezés lép: 
 
„4. § Az Önkormányzat költségvetését költségvetési szervenként az alábbiak szerint fogadja el a Kép-

viselő-testület: 
 

Kunfehértó Község Önkormányzata 
  

 I. Működési kiadások összesen:  209.793.000 Ft 
  Személyi juttatások    68.763.000 Ft 
  Munkaadókat terhelő járulékok    14.578.000 Ft 
  Dologi kiadások  106.062.000 Ft 
                  Egyéb folyó kiadások      1.048.000 Ft 
  Egyéb működési célú kiadások         993.000 Ft 
                  Szociálpolitikai juttatás         222.000 Ft 
  Támogatásértékű működési kiadások   18.127.000 Ft 
   

 II. Felhalmozási kiadások összesen:   41.489.000 Ft 
  Beruházási kiadások ÁFA-val   30.510.000 Ft 
  Felújítások    10.979.000 Ft 
   

 III. Pénzforgalom nélküli kiadások:    12.950.000 Ft 
   - céltartalék      1.401.000 Ft 
   - általános tartalék   11.549.000 Ft 
 

 IV. Finanszírozási kiadások:                              122.421.000 Ft 
  

 Költségvetési kiadások összesen:  386.653.000 Ft 
 

 I. Működési bevételek összesen:  364.684.000 Ft 
 II. Felhalmozási bevételek összesen:      4.563.000 Ft 
 III. Pénzforgalom nélküli bevételek:    17.406.000 Ft 

 Költségvetési bevételek összesen:   386.653.000 Ft 
 

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: 
  
Kunfehértói Polgármesteri Hivatal 
 I. Működési kiadások összesen:  64.048.000 Ft 
  Személyi juttatások  28.887.000 Ft 
  Munkaadókat terhelő járulékok    6.888.000 Ft 
  Dologi kiadások  11.176.000 Ft 
  Pénzmaradvány átadás    3.059.000 Ft 
  Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások                14.038.000 Ft 
  

 II. Felhalmozási kiadások    1.559.000 Ft 
- beruházások    1.559.000 Ft 

 

 Költségvetési kiadások összesen: 65.607.000 Ft  
 

     I. Működési bevételek összesen:    3.236.000 Ft 
 II. Önkormányzati finanszírozási támogatás: 59.172.000 Ft 
 III. Pénzforgalom nélküli bevétek (pénzm.igénybev.):   3.199.000 Ft 
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 Költségvetési bevételek összesen:   65.607.000 Ft  
 

Önállóan működő költségvetési szervek 
 

Művelődési Ház és Könyvtár  Kunfehértó 
  Működési célú bevétel    1.034.000 Ft 
  Felhalmozási célú bevétel                   ---- 
  Önkormányzati támogatás    9.671.000 Ft 
  Pénzforgalom nélküli bevétek (pénzm.igénybev.):   1.015.000 Ft 
   Bevétel összesen:  11.720.000 Ft 
  Felhalmozási célú kiadás          391.000 Ft 
  Működési célú kiadás összesen:  11.329.000 Ft 
                   Személyi juttatások    2.757.000 Ft 
  Munkaadókat terhelő járulékok       721.000 Ft 
  Dologi kiadások    6.895.000 Ft 
  Pénzmaradvány átadás       956.000 Ft 
   Kiadás összesen:  11.720.000 Ft 
 

 Napközi Otthonos  Óvoda Kunfehértó 
  Működési célú bevétel       562.000 Ft 
  Önkormányzati támogatás  53.578.000 Ft 
  Pénzforgalom nélküli bevétek (pénzm.igénybev.):   2.302.000 Ft 
   Bevétel összesen:  56.442.000 Ft 
 

  Felhalmozási célú kiadás                      239.000 Ft 
   Beruházási kiadások ÁFA-val      239.000 Ft 
 

  Működési célú kiadás összesen:  56.203.000 Ft 
                   Személyi juttatások                              26.869.000 Ft 
  Munkaadókat terhelő járulékok    7.058.000 Ft 
  Dologi kiadások                              20.504.000 Ft 
  Pénzmaradvány átadás    1.772.000 Ft 
   Kiadás összesen:  56.442.000 Ft” 

 
3.§ 

 

Az Ör. 18.§-a az alábbi bekezdésekkel egészül ki: 

„(4)  A Képviselő-testület a Fehértó-Gazda Kft. felszámolása során keletkezett 902 475 forint követe-
lést, mivel annak behajtására a szükséges adatok nem állnak rendelkezésre, törölni rendeli. 

(5) A Képviselő-testület engedélyezi, hogy az Önkormányzat 2013. évi vagyonmérlegéből 9.000.000 Ft 
kivezetésre kerüljön. Ennek indoka, hogy a Fehértó-Gazda Kft. felszámolásakor a jelzett összeg 
nem került kivezetésre. Az összeg kivezetése tényleges pénzforgalmat nem eredményez, annak ha-
tásaként az Önkormányzat mérleg szerinti vagyonértéke fog csökkenni.” 

 
4.§ 

 

Az Ör. mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: 

(1) Az Ör. 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 
(2) Az Ör. 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7. sz. mellékletei helyébe jelen rendelet 2., 2.1., 2.2., 2.3., 

2.4., 2.5., 2.6., 2.7. sz. mellékletei lépnek. 
(3) Az Ör. 3., 3.1., 3..2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6. sz. mellékletei helyébe jelen rendelet 3., 3.1., 3..2., 3.3., 

3.4., 3.5., 3.6. sz. mellékletei lépnek. 
(4) Az Ör.. 3.8./A, 3.8./B, 3.8./C sz. mellékletei helyébe jelen rendelet 4/A, 4/B, 4/C sz. mellékletei lép-

nek. 
(5) Az Ör. 5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép. 
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5.§ 

 

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépés napjától kell 
alkalmazni. E rendelet a kihirdetését követően hatályát veszti. 
 

(mellékleteket a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 
 
 
 

2.) N a p i r e n d 

Előterjesztés a Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi működéséről és a 2014. évi 
munkatervr ől 

Előadó: Benke László intézményvezető     (írásban mellékelve) 

 

Benke László intézményvezető szóbeli kiegészítése: 

- a tervben nem szerepel, de több program szervezés alatt áll, történelmi és egészségügyi 
témákban, 

 

H o z z á s z ó l á s o k 

 

Harnóczi Sándor polgármester: 

- a tárgyi feltételek nagyjából megfelelnek az elvárásnak, azonban nem egészen „partiké-
pes” a Művelődési Ház nagyterme, rendezvények alkalmával egy kis odafigyeléssel, pl. 
függöny átszabásával, normálisabb asztalterítőkkel sokkal mutatósabb lenne, 

- az intézmény vezetőjének munkájával többen nincsenek megelégedve,  

- a Kunfehértói Kalauz szerkesztésével, tartalmával sok probléma van, sok elírás található 
benne, a Gyermekotthon már egy éve bezárt, de a volt vezető címe, telefonszáma még 
többször leközlésre került, bosszantó és nagyon kellemetlen, hogy a köszöntött személy 
már korábban elhalálozott, az újság nagyon szűkszavú, keveset ír a településről, tartalmá-
ban és terjedelmében is lehetne sokkal gazdagabb, 

- a munkavégzéssel kapcsolatosan a Holdruta Fesztivált azért kell társszervezővel megol-
dani, mert az intézményvezető munkájával kapcsolatosan nem voltunk biztosak, hogy a 
szervezés elfogadhatóan meg tud történni, a kisebb rendezvények szervezésével is volt 
probléma,  

- az Óvodai SZMSZ március 8-án tartja jótékonysági bálját, miért nem lehet ezt a rendez-
vényt a Művelődési Háznak szervezni, különböző műsorokra felkérni embereket? Többen 
nemtetszésüket fejezik ki, jogosan, és engem szólítanak fel, hogy miért nem teszek lépé-
seket, 

- a Holdruta Fesztivállal kapcsolatosan tudjuk jól, hogy az elmúlt évben az engedélyt az 
utolsó napon vettük át, ami felháborító, mert bármi történhetett volna, és nagyon komoly 
felelősségre vonás lett volna az eredménye, az engedély már egy hónappal korábban meg 
lehet kérni, és kapni,  
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- oda kell figyelni, és meg kell szervezni azokat a rendezvényeket, melyeket meg kívánunk 
tartani, 

 

Dr. Hegyes Edina alpolgármester: 

- én veszekszem mindig az intézményvezetővel, továbbra is az a véleményem, ha a Benke 
Lászlón múlna egy-egy rendezvény megszervezése, akkor semmi élet nem lenne ebben a 
faluban, 

- sokat vitáztunk az Adventi nap miatt is, Juhászné Ibolya áldozatos munkájával lett jobb a 
műsor a Falunapon és a Szüreti napon is, az Adventi napon megbeszéltük, hogy a Falu-
nap előtt legyen egy tavaszköszöntő, vagy retró majális nap, nem látunk semmi erre utaló 
szervezést, előkészületet, 

- csatlakozom Polgármester úrhoz, a nagyterem, az egész Művelődési Ház kinézete elha-
nyagolt, ami nem csak pénz kérdése, a nagy üvegfelületekre lehetne rajzkiállítást, vagy 
valamit mást kihelyezni, 

- a Művelődési Ház tevékenysége ledegradálódott árusokra és turikra, 

- nagyon elkeserítő, hogy ezekben a dolgokban nem tudunk előre lépni, nincs program, 
vagy ha van, akkor szervezetlen, a Szüreti Napi felvonuláson a is kellemetlen momentu-
mok voltak, bármivel próbálkozunk, nem tudunk előre lépni, 

- nem tudom azt mondani, hogy a Művelődési Ház sikeres intézmény, 

 

Szalai László képviselő: 

- egy évvel ezelőtt a beszámoló alkalmával a most elmondott problémák már elhangzottak,  

- az újsággal kapcsolatban: a pontatlanságokat tavaly is jeleztem, és az lenne a jó, ha min-
den hónapban ugyan azon a napon jelenne meg, beszéltük azt is, hogy egy kicsit tartalmi-
lag is, és terjedelemben is újuljon meg, de ugyanúgy 4 lapból áll, 

- a fesztivál szervezés,  szüreti hangosítás nem volt elfogadható, ez az előadónak és a ven-
dégnek is kellemetlen, 0-ra kell redukálni a hibákat, 

- az az álláspontom nekem is, hogy több rendezvényre lenne szükség, melyek összehozzák 
a falu lakosságát, 

 

Sarok Tibor képviselő: 

- az újság egy jegyzőkönyvgyűjteménynek tűnik, többször mondtam már, hogy a település 
legidősebb lakosait kellene megkeresni, akik tudnának mesélni a település múltjáról, 

- a naptárt mindenhol december közepén elkészítik, a miénk eléggé megkésett, 

- olvastam az anyagban, hogy a Művelődési Ház támogat minden megmozdulást, az én 
véleményem szerint nem támogatni, hanem az élére kell állni, támogatni a civil szerveze-
teknek kellene, 

- az értékeinket kellene menteni, a volt szélmalom mellett van szétszórva a sok kimunkált 
alkatrész, el lehetne onnan hozni, és megőrizni az értéket, ennek múltja van, mert 1902-
ben épült a szélmalom, 
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Benke László intézményvezető: 

- maximálisan egyetértek azzal, hogy a függönyök és terítők nem a legmegfelelőbbek, ezt 
majd orvosolni fogjuk, a költségvetésben van tervezve pénz erre a célra, illetőleg falfes-
tésre is, habár célszerűbb lenne lambériázni, a legfontosabb az ablakok cseréje lenne, erre 
megoldást kellene találni,  

- az olvasóterem és könyvtár színvonalas helyiség, ezért az előadásokat is ezekbe a helyi-
ségekbe tervezzük, 

- az újsággal kapcsolatos felvetés jogos, ez mindenképpen az én hibám, az utolsó 6 szám-
ban nem volt rossz köszöntés, mindig egyeztetetek a hivatalban, felvetődött, hogy színe-
sebb legyen az újság, az újságnak tájékoztató jellegűnek kell lennie, igaz, hogy „szára-
zabb” dolgok vannak benne, egy-egy cikk írásához segítséget is kapok, 3-4 alkalommal 
nagyvállalkozások anyaga is belekerült, főleg akkor, ha a valamilyen esemény történik, 

- az eddigi visszajelzések alapján az olvasóknak tetszik az újság,  

- volt már olyan próbálkozásom, hogy a településen élő idős embereket kerestem meg, de 
többségük nem akar nyilatkozni,  

- a mostani újság már terjedelemben is megváltozott, visszaálltunk a régi méretre, az A/4-
re, és a borítója színes lett, ezt látványos előrelépés, sokkal mutatósabb lett, örülök, hogy 
a hirdetések által az újság támogatást nyer, a hirdetők is látnak benne fantáziát, és elég 
sokan megveszik az újságot, 

- Dr. Hegyes Edina felvetésére nem tudok mit mondani, a Szüreti napon a lovas kocsis 
felvonulás nem az én szervezésem volt, az időpontban volt tartalék, hogy minden helyre 
időben odaérjünk, de olyan ember nincs, aki nem hibázik, 

- tavaly 400 W-os hangfalat vásároltunk pályázati forrásból, mindaddig jól is működött, 
amíg nem kezdett el erősen fújni a szél, itt van az új technika, fel lesz rakva és nem lesz 
probléma, el tudjuk a sártorhoz juttatni a hangot, megtettük a lépéseket, 

- a Holdruta Fesztivállal kapcsolatosan aláírom, hogy az első nap reggel 9 órakor lett meg 
az engedély, de a kérelmet addig nem lehetett leadni, amíg nem volt meg pontosan, hogy 
az őrzés-védelmet ki fogja végezni, ezért nem lehetett korábban kezdeményezni az enge-
dély kiadását, ez a rendezvény előtt egy héttel lett letisztázva, egy héttel a rendezvény 
előtt az engedély megvolt, de az ügyintéző lebetegedett, 

- az engedélyt ebben az évben korábban kell megkérni, de a szükséges dolgoknak meg kell 
hozzá lenniük, 

- január hónapban segítettük a Galambkiállítás megszervezését és lebonyolítását, 

- csodálkozom, hogy azokat dr. Hegyes Edina nem említette, amiket megcsináltam,   

- sok mindent lehetne szervezni, majálist is, kérdés, hogy mennyien jönnének el, a feleke-
zet is csinálja a saját majálisát, 

- valami rosszat tettem, amiért ilyen kritikákat kaptam?  

 

Szalai László képviselő: 

- van olyan mikrofon, amelybe nem fúj bele a szél, 
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- az engedély akkor engedély, ha a pecsét megszáradt rajta, van ügyintézési határidő, és 
van hiánypótlási lehetőség is az eljárásokban, a sörfesztiválra sok pénzt áldoz az Önkor-
mányzat, nagyon oda kell figyelni, hogy az engedély időben meglegyen, 

 

Harnóczi Sándor polgármester: 

- amennyiben nincs több hozzászólás, a határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel bocsá-
tom szavazásra, hogy  

„Testület hívja fel az intézményvezetőt, hogy a jövőben nagyobb figyelmet fordítson a 
Kunfehértói Kalauz szerkesztésére, a rendezvények színvonalasabb megrendezésére, és 
a határidők betartására.” 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 7 szavazattal - 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

13/2014.(III.04.)Kt.sz.                                                                                    H a t á r o z a t 

Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi működéséről és a 2014. évi munkatervről 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete a Művelődési Ház és Könyvtár 
2013. évi munkájáról szóló beszámolót és az intézmény 2014. évi munka-
tervét elfogadja. 

Testület felhívja az intézményvezető figyelmét, hogy a jövőben nagyobb 
figyelmet fordítson a Kunfehértói Kalauz szerkesztésére, a rendezvények 
színvonalasabb megrendezésére, és a határidők betartására. 

Határidő: folyamatos ill.2014. december 31. 
Felelős:  Benke László Müv. Ház és Könyvtár Igazgató 

ÉRTESÜLNEK: Művelődési Ház és Könyvtár, képviselők, polgármester, 
jegyző 

 
 

 

3.) N a p i r e n d 

Előterjesztés a „Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 
kormányzati funkciószámainak bevezetése tárgyában  

Előadó: Harnóczi Sándor polgármester       (írásban mellékelve) 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 7 szavazattal - 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 
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14/2014.(III.04.)Kt.sz.                                                                                    H a t á r o z a t 

„Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás kormányzati funkció-
számainak bevezetése 

 
Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Minden-
napi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási 
megállapodásának, 1.3. Társulás jogállása” pontját az alábbiak szerint 
módosítja: 

011130  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és álta-
lános igazgatási tevékenysége 

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 
063080  Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemelte-

tése 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egy-
séges szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás aláírására. 

Határidő: 2014. március 31. 
Felelős:    Harnóczi Sándor polgármester  

ÉRTESÜLNEK: képviselők, polgármester, jegyző 
 

 

 

4.) N a p i r e n d 

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Etikai Kódexének elfogadása tárgyában 

Előadó: Harnóczi Sándor polgármester       (írásban mellékelve) 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 7 szavazattal - 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

15/2014.(III.04.)Kt.sz.                                                                                    H a t á r o z a t 

Polgármesteri Hivatal Etikai Kódexének elfogadása 
 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Etikai 
Kódexét a határozat mellékleteként, az előterjesztés szerint elfogadja. 
Felkéri a polgármestert, hogy az abban foglaltak betartatásáról a Jegyző 
bevonásával gondoskodjon. 

Határidő: 2014. március 10., ill. folyamatos 
Felelős:   Harnóczi Sándor polgármester 

 
ÉRTESÜLNEK: képviselők, polgármester, jegyző 
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5.) N a p i r e n d 

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadása tárgyában 

Előadó: Harnóczi Sándor polgármester       (írásban mellékelve) 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 7 szavazattal - 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

 

16/2014.(III.04.)Kt.sz.                                                                                    H a t á r o z a t 

Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadása 
 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-t 
a határozat mellékleteként, az előterjesztés szerint elfogadja. Felkéri a 
polgármestert, hogy az abban foglaltak betartatásáról a Jegyző bevoná-
sával gondoskodjon. 

Határidő: 2014. március 10., ill. folyamatos 
Felelős:    Harnóczi Sándor polgármester 

 
 ÉRTESÜLNEK: képviselők, polgármester, jegyző 

 

 

6.) N a p i r e n d 

Előterjesztés a Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi nyári zárva tartásának engedé-
lyezése tárgyában 

Előadó: Harnóczi Sándor polgármester       (írásban mellékelve) 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 7 szavazattal - 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

 

17/2014.(III.04.)Kt.sz.                                                                                    H a t á r o z a t 

Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi nyári zárva tartásának engedélyezése 

Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdésére figyelemmel 
a Napközi Otthonos Óvoda nyári zárva tartását 

2014. július 14-től 2014. július 25. 
napjáig engedélyezi.  
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Határidő: 2014. febr. 28., ill. értelem szerint 
Felelős:   Harnóczi Sándor  polgármester,  

Harnóczi Erzsébet óvodavezető 
 
ÉRTESÜLNEK: Napközi Otthonos Óvoda, képviselők, polgármester, 

jegyző 
 

 

7.) N a p i r e n d 

Előterjesztés a Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi óvodai jelentkezés időpontjának 
meghatározása tárgyában 

Előadó: Harnóczi Sándor polgármester       (írásban mellékelve) 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 7 szavazattal - 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

18/2014.(III.04.)Kt.sz.                                                                                    H a t á r o z a t 

Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi óvodai jelentkezés időpontjának meghatározása 
 

 
Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdésére figyelem-
mel a Napközi Otthonos Óvodába történő óvodai jelentkezés időpontját 

2014. május 5-tól 2014. május 9. 

napjáig határozza meg.  

Határidő: azonnal, ill. 2014. március 14. 
Felelős:   Harnóczi Sándor  polgármester,  

Harnóczi Erzsébet óvodavezető 

ÉRTESÜLNEK: Napközi Otthonos Óvoda, képviselők, polgármester, 
jegyző 

 

 

8.) N a p i r e n d 

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költség-
vetési szerv, valamint az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei kö-
zötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó megállapodások jó-
váhagyása tárgyában 

Előadó: Harnóczi Sándor polgármester       (írásban mellékelve) 
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Szalai László PKB. elnök: 

- ismertette a bizottság döntését (írásban mellékelve), 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 7 szavazattal - 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

19/2014.(III.04.)Kt.sz.                                                                                    H a t á r o z a t 

Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és  gazdálkodó költségvetési szerv, valamint 
az Önkormányzat  önállóan működő  költségvetési szervei közötti munkamegosztás és fele-
lősségvállalás rendjét szabályozó megállapodások jóváhagyása 

Kunfehértó Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal, 
mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az 
Önkormányzat  önállóan működő költségvetési szervei ( Napközi Ottho-
nos Óvoda, Művelődési Ház és Könyvtár)  közötti, a 2014. évi költségve-
tés végrehajtása tárgyában született, a munkamegosztás és felelősségvál-
lalás rendjét szabályozó megállapodásokat  az előterjesztésben foglaltak 
szerint jóváhagyja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a megállapodások aláírásáról gondoskod-
jon. 
 
Határidő: azonnal  ill., 2014. december 31. 
Felelős:    Harnóczi Sándor polgármester,  

   Harnóczi Erzsébet és Benke László intézményvezetők 

ÉRTESÜLNEK: Napközi Otthonos Óvoda, Művelődési Ház és Könyvtár, 
képviselők, polgármester, jegyző 

 

 

9.) N a p i r e n d 

Tájékoztató a szennyvízberuházás helyzetéről 

Előadó: Kurgyis Gábor alpolgármester                  (szóbeli tájékoztatás) 

 

Kurgyis Gábor alpolgármester szóbeli tájékoztatója: 

- jelentős lépéshez érkeztünk el ezen a héten, 7-én 10 órakor kerül aláírásra a kivitelezési 
vállalkozói szerződés a Polgármester és a kivitelező részéről, ezzel tulajdonképpen elin-
dul a kivitelezés időszaka, 

- vannak kötelező PR lépések, lakossági tájékoztató, alapcső letétel, melyre eljön a kivite-
lező képviselője is, 

- a lakossági tájékoztatót és az alapcső letételt március 27-én szeretnénk megtartani, min-
den lakosnak írásos anyag is kiküldésre kerül majd, a lakossági fórumon jelen lesz a kivi-
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telező, a PR menedzser, a Viziközmű Társulat és az Önkormányzat is, ezzel el fog kez-
dődni maga a tényleges munka is, 

- nagyon szoros lesz a kivitelezés, nagyon ütemesen kell előrehaladni, 

- a kivitelező látja, hogy meg fogja csinálni ezt a dolgot, 

- folyamatosan dolgozik az adminisztráció ezen az ügyön, minden lépésre jogilag kell kap-
nunk egy minőségi tanúsítványt, minden ellenőrizve lesz, mert EU-s pénz átadásáról van 
szó, 

- az elmondottakról kívántam a testületet tájékoztatni, 

 

Csupity Zoltán címzetes főjegyző: 

- korábban beszéltük a fórumok kapcsán, hogy célszerű lenne kisebb körben összehívni a 
lakosokat, mert ha kevesebben vannak, nagyobb lehetőség van a párbeszédre, sokkal 
közvetlenebbül lehetne a feladatokat megbeszélni, ezt meg lehet-e valósítani? 

 

Kurgyis Gábor: 

- vannak kötelező elemek, melyeket meg kell lépni, a közös nagy lakossági fórumot meg 
kell tartani, de bármikor lehetőség lesz kisebb fórumokra,  

- az írásos tájékoztatónak ki kell menni, hogy aláírásra került a kivitelezési szerződés és 
megkezdődnek a munkák, 

 

Dr. Hegyes Edina: 

- az előírtak szerint kell haladni, utána jöhetnek a kisebb fórumok, közvetlenül az utcák 
felásása előtt, 

- a talajterhelési díjról mikor kell döntenie az Önkormányzatnak? 

 

Juhász-Vedresné Szabó Ibolya képviselő: 

- több település honlapját megnéztem, ahol  szennyvízberuházás folyik, és mindenhol talál-
tam jogi képviselőt, egy nevet szeretnék hallani, hogy Kunfehértón ki lesz a jogi képvise-
lő? 

 

Dr. Hegyes Edina: 

- a jogi képviseletet a projektmenedzseri szerződés tartalmazza, 

 

Kurgyis Gábor: 

- biztos, hogy nálunk is lesz jogi képviselő a kivitelezési szerződés aláírását követően,  

- egy nagyon fontos lépés még hátra van, a házi bekötések tervezése, erről most még nem 
tudunk semmit, de jelentkező már van, a Baka István vállalná ezt a munkát, 

- a munka értéke miatt közbeszereztetjük, vagy ajánlatokat kérünk be, 
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- korábban felbontottunk egy projektmenedzseri szerződést, de nekik felvetésük és követe-
lésük van a szerződés lezárásával kapcsolatosan, erről majd dönteni kell, szeretnék, ha 
meghallgatnánk őket,  

- a támogatási ráta emelését meg tudjuk nyerni, 

- a házi bekötések a Viziközmű Társulat feladata, nem az Önkormányzaté, 

- még korai a talajterhelési díjról dönteni, de a lakosság felé kommunikálni szükséges, 

 

Harnóczi Sándor polgármester megköszöni a tájékoztatást. 

 

 

10.) Egyebek 

a) Előterjesztés az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéhez kapcsolódó 3 
éves kitekintés elfogadása tárgyában 

Előadó: Harnóczi Sándor polgármester       (írásban mellékelve) 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 7 szavazattal - 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

20/2014.(III.04.)Kt.sz.                                                                                    H a t á r o z a t 

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéhez kapcsolódó 3 éves kitekintés elfogadása 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete az Áht., valamint a Stabilitási tv. 
rendelkezései alapján a középtávú tervezést az 1. sz. melléklet szerint el-
fogadja. 

 
ÉRTESÜLNEK: képviselők, polgármester, jegyző 

 

(melléklet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 

 

 

 

b) Előterjesztés a Kiskunok Vidékéért Egyesület tagjaként a Helyi Fejlesztési Stra-
tégiához kapcsolódó tervezési terület előzetes elismerése tárgyában 

Előadó: Harnóczi Sándor polgármester       (írásban mellékelve) 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 7 szavazattal - 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 
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21/2014.(III.04.)Kt.sz.                                                                                    H a t á r o z a t 

Kiskunok Vidékéért Egyesület tagjaként a Helyi Fejlesztési Stratégiához kapcsolódó terve-
zési terület előzetes elismerése 

Kunfehértó Község Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Kiskunok Vidéké-
ért Egyesület tagjaként Kunfehértó Község Önkormányzata előzetes csat-
lakozási szándékkal részt kíván venni az Egyesület 2014-2020 közötti 
programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a 
Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) elkészítésében, valamint a HFS tervezé-
si területének előzetes elismerésében. Ennek érdekében szükséges jognyi-
latkozatok megtételére felhatalmazza a polgármestert. 

Testület e döntésével egyidejűleg a 11/2014.(II.27.)Kt.sz. döntését vissza-
vonja. 

Határidő: azonnal 
Felelős:    Harnóczi Sándor polgármester  

ÉRTESÜLNEK: képviselők, polgármester, jegyző 
 

 

 

Több bejelentés nem hangzott el, Harnóczi Sándor polgármester megköszönte a megjelenést 
és az ülést 18,45 órakor bezárta.  

 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

 (: Harnóczi Sándor :)   (: Csupity Zoltán :) 
 polgármester  címzetes főjegyző 

 

 


