Kunfehértó Község Képviselő-testülete
77-15/2014.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kunfehértó Község Képviselő-testületének 2014. június 3-án 17,00 órai kezdettel, a
Községháza tanácstermében megtartott nyílt üléséről

Jelen vannak: Dr. Hegyes Edina alpolgármester, Huszár Zoltán, Juhász-Vedresné Szabó Ibolya, Sarok Tibor, Volovár Károly képviselők
(6 fő – 86 %)
Igazoltan távol maradt:

Szalai László képviselő

Állandó meghívottként megjelent: Kurgyis Gábor alpolgármester
Csupity Zoltán címzetes főjegyző,
Bodó Szilveszterné jegyzőkönyvvezető,

Külön meghívottként megjelent: Benke László Művelődési Ház és Könyvtár igazgató,
Nagy István Gyermekjóléti Szolgálat részéről, Szabó Imréné hat.ig. ügyintéző
Lakosság részéről:

1 fő

Harnóczi Sándor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselőtestület 7 tagú, melyből 6 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt m e g n y i 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 6 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:
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50/2014.(VI.03.)Kt.sz.

Határozat

Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
Kunfehértó Község Képviselő-testülete az alábbi, lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést fogadja el:
101/2013.(XII.03.)Kt.sz.
Határozat
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás felhatalmazása a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Rendszer üzemeltetésére, valamint Kunfehértó település szilárdhulladék
kezelésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló
közbeszerzési eljárás lefolytatása
27/2014.(III.20.)Kt.sz.
Határozat
Előzetes kötelezettségvállalás a 2013. évi pénzmaradvány terhére
30/2014.(III.26.)Kt.sz.
Határozat
Kunfehértói Gyermek- és Ifjúsági Tábor tulajdonrészének megvásárlása
34/2014.(IV.29.)Kt.sz.
Határozat
„MINDENNAPI VIZÜNK” IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
36/2014.(IV.29.)Kt.sz.
Határozat
Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
37/2014.(IV.29.)Kt.sz.
Határozat
Házi gyermekorvosi szolgálat működtetése
41/2014.(IV.29.)Kt.sz.
Határozat
Bogdán Ferenc közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése
42/2014.(IV.29.)Kt.sz.
Határozat
Huszár Ferenc kinevezése
43/2014.(IV.29.)Kt.sz.
Határozat
Kozákné Bozóki Anikó kinevezése
44/2014.(IV.29.)Kt.sz.
Határozat
Simon Lajos méltányossági közgyógyellátása
45/2014.(IV.29.)Kt.sz.
Határozat
Czagány-Mákosné Móczár Gertrúd Kunfehértói Általános Iskola intézményvezetői állására benyújtott pályázatának véleményezése
48/2014.(V.14.)Kt.sz.
Határozat
Önkormányzat tulajdonában lévő Mitsubishi és Renault tip. gépkocsik értékesítése
ÉRTESÜLNEK: képviselők, polgármester, jegyző

Harnóczi Sándor polgármester ismerteti az ülés napirendi javaslatát:

3

Napirend:

1.) Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előadó: Harnóczi Sándor polgármester

(írásban mellékelve)

2.) Előterjesztés a „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai számára
közszolgáltatási szerződés keretében, továbbá a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási
Rendszer keretében megvalósult létesítmények üzemeltetése a vagyonkezelővel megkötött
bérleti szerződés alapján” tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés meghozatala tárgyában
Előadó: Harnóczi Sándor polgármester

(írásban mellékelve)

3.) Tájékoztató a szennyvízberuházás helyzetéről
Előadó: Kurgyis Gábor alpolgármester

(tájékoztató szóban)

4.) Egyebek

A javasolt napirenddel kapcsolatosan módosító indítvány nem hangzott el, Kunfehértó Község 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
Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előadó: Harnóczi Sándor polgármester

(írásban mellékelve)

Harnóczi Sándor polgármester szóbeli kiegészítése:
-

a gyermekvédelmi beszámolót minden év május 31-ig el kell fogadni, majd meg kell küldeni a Bács-Kiskun Megyei Gyámhivatal részére,

-

a beszámoló 6.) oldalán az első három sor duplán szerepel, ezért ezt kérem figyelmen
kívül hagyni,

Kérdések
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Sarok Tibor képviselő:
-

mi alapján lehet megállapítani, hogy a gyermek veszélyeztetett, vagy hátrányos helyzetű,
ennek mik a kritériumai?

-

a beszámolóban szereplő 3 fő miért lett védelembe véve?

Válaszok
Nagy István Gyermekjóléti Szolgálat:
-

törvény szabályozza, hogy mely gyermek veszélyeztetett, vagy hátrányos helyzetű, hátrányos helyzetű az a gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,

-

a gyermek akkor lesz veszélyeztetett, ha a jelzőrendszeren keresztül, (orvos, védőnő, iskola, óvoda) jelzés érkezik a Gyermekjóléti Szolgálathoz, hogy a gyermek családjában
problémák vannak, testi-, lelki-, fizikai veszélyeztetés, stb., ez nem alapellátást jelent,

-

a védelembe vétel által a család szorosabb együttműködésre van kötelezve a Szolgálattal,
ha ez nem eredményes, akkor következik a gyermek nevelésbe vétele,

Harnóczi Sándor polgármester:
-

az a sajnálatos dolog olvasható ki az anyagból, hogy az újszülött gyermekek létszáma
évről-évre csökkenő tendenciát mutat, mely kihat az óvoda és iskola működésére is,

-

amennyiben a gyermeklétszám az óvodában 50 fő alá csökken, akkor 1 fő óvónőt el kell
majd bocsátani, és gondolom, hogy az iskola esetében is hasonló lesz a helyzet,

-

a beszámoló egy átfogó anyag, melyből megfelelően tudtunk tájékozódni, és sokaknak
adott olyan adatokat, melyekre eddig kevésbé figyelt oda,

-

a beszámolót elfogadásra javaslom,

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 6 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:
51/2014.(VI.03.)Kt.sz.

Határozat

Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátása
Kunfehértó Község Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.
ÉRTESÜLNEK: képviselők, polgármester, alpolgármester, jegyző

2.) N a p i r e n d
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Előterjesztés a „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai számára közszolgáltatási szerződés keretében, továbbá a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében megvalósult létesítmények üzemeltetése a vagyonkezelővel megkötött bérleti szerződés alapján” tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró
döntés meghozatala tárgyában
Előadó: Harnóczi Sándor polgármester

(írásban mellékelve)

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 6 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:
52/2014.(VI.03.)Kt.sz.

Határozat

„Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai számára közszolgáltatási szerződés
keretében, továbbá a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében megvalósult
létesítmények üzemeltetése a vagyonkezelővel megkötött bérleti szerződés alapján” tárgyú
közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés meghozatala
Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi
döntést hozza:
1.

Megállapítja, hogy Kunfehértó Község ellátási körzetét érintő részre
ajánlatot benyújtó az ajánlattevő a pénzügyi és gazdasági, valamint
műszaki, szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá az ajánlatok érvényesek.

2.

Megállapítja, hogy a felhívásban meghatározott értékelési szempont
(összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása) alapján az 1.
Rész tekintetében a közbeszerzési eljárás nyertese az FBH-NP Nonprofit Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és a KUNSÁGHALAS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közös ajánlattevők lettek, tekintettel arra, hogy a közös ajánlattevők tették ezen Részre az összességében legelőnyösebb ajánlatot.

3.

Megállapítja, hogy a felhívásban meghatározott értékelési szempont
(összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása) alapján a 2.
Rész tekintetében a közbeszerzési eljárás nyertese az FBH-NP Nonprofit Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és a Kalocsai
Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság közös ajánlattevők lettek, tekintettel arra, hogy a közös
ajánlattevők tették ezen Részre az összességében legelőnyösebb ajánlatot.

4.

Megállapítja, hogy a felhívásban meghatározott értékelési szempont
(összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása) alapján a 3.
Rész tekintetében a közbeszerzési eljárás nyertese az FBH-NP Nonp-
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rofit Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és a Csongrádi
Víz- és Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság közös ajánlattevők lettek, tekintettel arra, hogy a közös ajánlattevők
tették ezen Részre az összességében legelőnyösebb ajánlatot.
5.

A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Kunfehértó
Község Önkormányzata ellátási körzetét érintően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést – a közbeszerzési eljárás eredményét tartalmazó írásbeli összegezés ajánlattevők részére történő
megküldését követően – a törvényben meghatározott határidőn belül,
a Társulási Tanács elnökének írásbeli értesítését követően Kunfehértó Község Önkormányzata nevében megkösse.

Határidő: szöveg szerint
Felelős: Harnóczi Sándor polgármester
ÉRTESÜLNEK: képviselők, polgármester, alpolgármester, jegyző

3.) N a p i r e n d
Tájékoztató a szennyvízberuházás helyzetéről
Előadó: Kurgyis Gábor alpolgármester

(tájékoztató szóban)

Kurgyis Gábor alpolgármester:
-

mindenki tapasztalja, látja, hogy elkezdődött a szennyvízberuházás, a kivitelezési rész is
megkezdődött a házi bekötésekkel, a kivitelező alvállalkozó bevonásával dolgozik, ezek a
munkálatok a terület előkészítés és közműfeltárás tevékenységbe tartoznak,

-

meg kell jegyezni, hogy folyamatosan küzdünk és dolgozunk azon, hogy a projekt előrehaladásával dokumentálja önmagát a kivitelező, mert nagyon sok minden hiányzik, újabb
tervek, adminisztrációs kötelezettségek, folyamatosan próbáljuk ezeket kiszedni a kivitelezőből,

-

nagyon nehéz a közműszolgáltatókkal boldogulni, szinte utcánként biztosítják a területeket,

-

a kivitelező nem rendelkezik munkakezdési engedéllyel, melyet a mérnök fog kiadni,
ennek keretében zajlanak most a munkák, a házi bekötések,

-

a házi bekötések a József Attila, Arany János, Kossuth és Ady Endre utcákban folynak, le
van jelentve a Vasvári utca és az Erdei tér túlsó oldala, ezt követően pedig a Fejértó, Kölcsey, Rózsa utcák, valamint a Petőfi utca egy részén folytatódnak a bekötések,

-

kéthetente van koordinációs megbeszélés, kifejeztük aggodalmunkat, hogy a munkák
vontatottan haladnak, ez kedvezőtlen hatással lehet a végső határidőre,

-

jelenleg már az anyagok deponálása történik,
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-

működtetünk egy információs rendszert, a lakosságnak egy zöld számon van lehetősége
informálódni, kéthetente van fogadónapja a kivitelezőnek, akinek az iskolában biztosítottunk irodát a volt szolgálati lakásban,

-

működik egy panasz bejelentési rendszer is, panasz esetén a kivitelezőnek írásban kötelessége válaszolni,

-

elvileg a tegnapi napon a szennyvíztisztító telepnek is megkezdődött a kivitelezése, itt
terhel bennünket egy történelmi tény, hogy középkori maradványok vannak, a Kulturális
és Örökségvédelmi Hivatal állandó régészeti jelenlétet írt elő a munkákhoz, a török-kori
templom a szennyvíztelep közelében van, ezért veszélyeztetett, csak régészek jelenlétében folyhatnak az építési munkálatok, most várni kell a régészekre, majd fognak jönni,

-

nagyon-nagyon feszes lesz a beruházás, nem olyan nagy lendülettel indult a munka, mint
ahogyan reméltük,

-

a kérdésekre szívesen válaszolok,

Harnóczi Sándor polgármester:
-

köszönjük a tájékoztatást,

-

tájékoztatom a testületet, hogy a „Mindennapi vizünk” Ivóvíz-minőségjavító Önkormányzati Társulás ülést tartott, az már tudott, hogy nyertes pályázatunk van, mely keretében 14 önkormányzatnál kerül megvalósításra a beruházás,

-

EU-s táblát kell kihelyeznünk, hasonlóan, mint a szennyvízberuházással kapcsolatosan,

-

a beruházást 2015. december 31-ig kell befejezni, Kunfehértó esetében egy víztisztító
épül, különböző helyeken vezetékcsere lesz, és egy új ivóvíz kút létesítését is tartalmazza
a projekt,

Bejelentés nem hangzott el, Harnóczi Sándor polgármester megköszönte a megjelenést és az
ülést 17,35 órakor bezárta.

K. m. f.

(: Harnóczi Sándor :)
polgármester

(: Csupity Zoltán :)
címzetes főjegyző

