
Kunfehértó Község Képviselő-testülete  
 
77-17/2014. 
 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: Kunfehértó Község Képviselő-testületének 2014. július 8-án 17,00 órai kezdettel, a 

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

Vedresné Szabó Ibolya, Szalai László, Volovár Károly képviselők 
 

(5 fő – 71 %) 
 
Igazoltan távol maradt:  Huszár Zoltán, Sarok Tibor képviselők 
 
 
Állandó meghívottként megjelent:  Kurgyis Gábor alpolgármester 
      Csupity Zoltán címzetes főjegyző, 
      Bodó Szilveszterné jegyzőkönyvvezető, 
 
 
Külön meghívottként megjelent:  Harnóczi Erzsébet óvodavezető  

 
 
Lakosság részéről:   1 fő 
 
 
Harnóczi Sándor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 7 tagú, melyből 5 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 5 szavazattal - 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 
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57/2014.(VII.08.)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 elfogadjal: 

32/2014.(IV.15.)Kt.sz.                                    H a t á r o z a t 
Előzetes kötelezettségvállalás a 2013. évi pénzmaradvány terhére 
Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a szükséges intézkedé-
sek megtételéről gondoskodjon. 
38/2014.(IV.29.)Kt.sz.                                                H a t á r o z a t 
2013. évi költségvetési pénzmaradvány felosztásáról 
Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetés 
soron következő módosítása a fentiekre figyelemmel történjen 
46/2014.(V.14.)Kt.sz.                                    H a t á r o z a t 
Falunap műsorterve 
49/2014.(V.14.)Kt.sz.                                      H a t á r o z a t 
2014. évi költségvetési tartalékot érintő előzetes kötelezettségvállalás 
52/2014.(VI.03.)Kt.sz.                                                  H a t á r o z a t 
„Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhát-
sági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, 
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társu-
lás tagönkormányzatai számára közszolgáltatási szerződés keretében, to-
vábbá a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében meg-
valósult létesítmények üzemeltetése a vagyonkezelővel megkötött bérleti 
szerződés alapján” tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró 
döntés meghozatala  
54/2014.(VI.03.)Kt.sz.                                                  H a t á r o z a t 
Hauk Anett Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó 
Programban történő részvétele tárgyában született 105/2013.(XII.03.) 
Kt.sz. határozat visszavonása 
55/2014.(VI.03.)Kt.sz.                                                   H a t á r o z a t 
Huszár Zoltán településüzemeltetési csoportvezető béremelése 
56/2014.(VI.03.)Kt.sz.                                               H a t á r o z a t 
Polgármesteri Hivatal létszámfejlesztésének előzetes engedélyezése 
 
ÉRTESÜLNEK: képviselők, polgármester, jegyző 

 
 
Harnóczi Sándor polgármester ismerteti az ülés napirendi javaslatát: 
 
 
 

N a p i r e n d : 
 
 
1.) Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda 2013. évben végzett munkájáról 

Előadó: Harnóczi Erzsébet óvodavezető       (írásban mellékelve) 
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2.) Előterjesztés Partnerségi rend megállapítására a településfejlesztési és településrendezési 
eljárásokhoz 

Előadó: Harnóczi Sándor polgármester       (írásban mellékelve) 

3.) Előterjesztés az Önkormányzat által használt KEFAG területének csere útján történő tu-
lajdonszerzése tárgyában    

Előadó: Harnóczi Sándor polgármester       (írásban mellékelve) 

4.) Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. II. félévi munkatervének megállapítása tárgyában 

Előadó: Harnóczi Sándor polgármester       (írásban mellékelve) 

5.) Tájékoztató a szennyvízberuházás helyzetéről 

Előadó: Kurgyis Gábor alpolgármester       (tájékoztató szóban) 

6.) 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 

Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda 2013. évben végzett munkájáról 

Előadó: Harnóczi Erzsébet óvodavezető       (írásban mellékelve) 

 
 

Harnóczi Erzsébet óvodavezető: 

- elég sok játékot sikerült vásárolni, az SZMK vásárolt faházat is,  

- tervezünk a Huszár Zolival egy járdarészt, vagy kerékpár utat készíttetni, mert nincs elég 
felület, hogy használni tudnánk a járműveket, 

- a Szimba pályázat megint megjelent, igaz hogy az elmúlt évben nem nyertünk, de most 
ismét szeretnénk pályázni, remélve, hogy most sikeres lesz számunkra, 

 

H o z z á s z ó l á s o k 

 

Harnóczi Sándor polgármester: 

- elég terjedelmes beszámolót kaptunk, több témakörben tájékoztatja a testületet, az érdek-
lődőket,  

- van egy-két olyan nyitott kérdés, amelyre választ kér az előterjesztő, 
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Volovár Károly képviselő: 

- a beszámolóban részletesen le van írva minden, 

- kérdésem, hogy a középső csoportból 2 gyermek hova ment el? 

- tavaly is hiányoltam, hogy az Óvoda párkányát tervezik-e megcsináltatni, mert balesetve-
szélyes? 

- szükségessé vált a kémények lebontása, a nagy kémény le lett bontva, ami használható 
lett volna, a jelenlegi kémények semmire sem jók,  

- a fenyőfával mi a terv, mert megeszi a szú, a kérgezetlen fenyőfa begyullad, 

- közös épületrész szerintem mehet így tovább, mert a költségvetésben meg lehet bontani a 
közös költségeket, az épülettel kapcsolatos költségek nem az Óvodát terhelik, 

- a hiányosságokat be lehet-e tervezni, mert már egy év óta lógnak a párkánydeszkák? 

 

Harnóczi Erzsébet óvodavezető: 

- igaz, hogy a terveket nem írtam bele a beszámolóba, de a kéményen kívül kértem a mun-
kálatok elvégzését, a járda is veszélyes a kis ház körül, elég nehezen érnek oda segíteni, 
jó lenne, ha kéthetente valaki jönne, hogy van-e valami elvégezni való munka az intéz-
ményben, 

- volt már konvektor javítás az Óvoda terhére, 

- nem tudom, hogy ki a felelőse az ebédeltetésnek, van néhány tisztázatlan kérdés, 

- a középső csoportból 2 gyermek ment el, mert elköltöztek a településről, 

 

Dr. Hegyes Edina alpolgármester: 

- a konyhával kapcsolatosan tisztázni kellene a felelősséget, mert az oktatás átkerült a 
KLIK-hez, a konyha pedig az Önkormányzatnál van, tehát az étkeztetés az Óvodához, 
vagy az Önkormányzathoz tartozik? 

 

Harnóczi Sándor polgármester: 

- magának az épületnek és az eszközöknek a hovatartozásáról van szó, az Általános Iskolá-
nál a napközi épülete és a műhely nem került átadásra a KLIK-nek, nem adtuk át az edé-
nyeket, evőeszközöket sem,  

- az étkeztetés az Önkormányzat hatáskörébe tartozik, a konyhai eszközök az Óvoda nyil-
vántartásában kell, hogy szerepeljenek, ez így is van,  

- nincs írásba foglalva, de a KLIK dolgozója bonyolítja az iskolai étkeztetést a napközis 
nevelők bevonásával, az iskolaév kezdetével írásba kell foglalni, hogy kinek mi a felada-
ta, 

- felvetődött még az anyagban a kiskapu használata, a szociális étkeztetésnek a díjbeszedé-
se, minden hónapban 1 napot az élelmezésvezető a Gondozási Központban van, ahol be-
szedi az étkeztetési térítési díjakat, a gond az, hogy nem mindenki ezen a napon fizet, 
ilyenkor az Óvodába mennek befizetni, 
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- a BKM-i Kormányhivatal ellenőrzést tartott a szociális étkeztetés területén, hiányosság-
ként állapította meg, hogy nem alkalmazunk megfelelő végzettséggel rendelkező szociá-
lis asszisztenst, akinek a feladata a térítési beszedése és nyilvántartása lenne napi 6 órás 
munkaviszonyban, 2014. december 31-ig kaptunk határidőt ennek pótlására, de még nem 
találtunk megfelelő végzettségű személyt, 

- a karbantartás és egyéb dolgokkal kapcsolatosan a kommunális részlegvezetővel kellene 
olyan kapcsolatot kialakítani, vagy szólni neki, hogy a karbantartási munkákat végezzék 
el,  

- a kéménnyel kapcsolatban nyilvánvaló, hogy mint óvodavezetőnek észre kellett volna 
venni, meg fogjuk oldani, a Sarok Tibor azt mondta, hogy a meglévő kémények állapotá-
val nincs gond, 

 

Volovár Károly képviselő: 

- a lebontott kéményt vegyes tüzeléssel lehetett volna használni, 

- a javításokra reagálva ésszerűtlen, hogy kéthetente menjen valaki az Óvodához, ha szük-
séges, akkor kell menni, 

- a fenyőfára nem kaptam választ, fel kellene fűrészelni deszkának, vagy gerendának, 

 

Harnóczi Sándor polgármester: 

- a fenyőfa elszállítása is a kommunális részlegvezető feladata lett volna, 

- a magam részéről örülök annak a fajta pozitív előrelátásnak, amit az anyagban észleltem, 
hogy sikerrel részt vettek képzéseken, igen sok pályázat íródott, ezzel közel 2 millió fo-
rinttal gazdagodtak az Óvoda játszóeszközei, vagy az SZMK-nak a segítségével, vagy kü-
lönböző cégek ajándékával  

- kívánom, hogy hasonló sikereket érjenek el, és a szülők is legyenek elégedettek az Óvoda 
munkájával, 

- a beszámoló elfogadását javaslom, 

 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 5 szava-
zattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

58/2014.(VII.08.)Kt.sz.                                                                                    H a t á r o z a t 

Napközi Otthonos Óvoda 2013. évben végzett munkája 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda 
2013/2014-es nevelési évről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
ÉRTESÜLNEK: Napközi Otthonos Óvoda, képviselők, polgármester, al-

polgármester, jegyző 
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2.) N a p i r e n d 

Előterjesztés Partnerségi rend megállapítására a településfejlesztési és településren-
dezési eljárásokhoz 

Előadó: Harnóczi Sándor polgármester       (írásban mellékelve) 

 

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

 

59/2014.(VII.08.)Kt.sz.                                                                                    H a t á r o z a t 

Partnerségi rend megállapítása a településfejlesztési és településrendezési eljárásokhoz 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú írásos 
előterjesztésben foglaltakat és az alábbiakat rögzíti: 

A község területére készülő településfejlesztési koncepció, integrált tele-
pülésfejlesztési stratégia és településrendezési eszközök lakossággal, ér-
dekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, egyházakkal történő 
egyeztetésének szabályait, valamint a dokumentumok nyilvánosságának 
biztosítását a mellékletben szereplő partnerségi rend tartalmazza.  

Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős:   Harnóczi Sándor polgármester 

ÉRTESÜLNEK: ÚJ Lépték Tervezőiroda Bt., képviselők, polgármester, 
alpolgármester, jegyző 

 
(melléklet a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

 

3.) N a p i r e n d 

Előterjesztés az Önkormányzat által használt KEFAG területének csere útján törté-
nő tulajdonszerzése tárgyában    

Előadó: Harnóczi Sándor polgármester       (írásban mellékelve) 

 

K é r d é s e k 

 

Szalai László képviselő: 

- kinek a tulajdonába fog kerülni a terület a csere után? 

 

Dr. Hegyes Edina alpolgármester: 
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- lesz külön helyrajzi száma a csere után megszerzett területnek? 

 

V á l a s z o k 

 

Harnóczi Sándor polgármester: 

- a csere után a terület az Önkormányzat tulajdona lesz, 

- a terület külön helyrajzi számot fog kapni, 

 

H o z z á s z ó l á s o k 

 

Volovár Károly képviselő: 

- az üdülőterület É-i sarkán is van egy területünk, 

 

Harnóczi Sándor polgármester: 

- néztük az említett területet is, de az nem felelt meg a KEFAG-nak,  

- szavazásra bocsátom a határozati javaslatot, 

 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 5 szava-
zattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

60/2014.(VII.08.)Kt.sz.                                                                               H a t á r o z a t 

Önkormányzat által használt KEFAG területének csere útján történő tulajdonszerzése 

 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete egyetért, a Magyar Állam tulaj-
donát képező és a KEFAG kezelésében levő 0115/10  hrsz-ú  1,01 ha er-
dő földrészlet megosztásának és költségeinek vállalásával, tulajdonba vé-
telével, az Önkormányzat tulajdonában lévő 0103/144 hrsz-ú, 1,9058 ha 
nagyságú terület cseréjével.   

A testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételé-
vel és a csereszerződés aláírásával.  

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

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

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. II. félévi munkatervének megállapítása tár-
gyában 

Előadó: Harnóczi Sándor polgármester       (írásban mellékelve) 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 5 szava-
zattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

61/2014.(VII.08.)Kt.sz.                                                                               H a t á r o z a t 

Képviselő-testület 2014. II. félévi munkatervének megállapítása 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete a testület 2014. II. félévi munka-
tervét az alábbiak szerint fogadja el: 

július 29. (kedd) 1700 

1. Tájékoztató a Sör- és Grillfesztiválról 

Előadó: jegyző 

2. Előterjesztés Kunfehértó Község Képviselő-testülete …/2014.(…) 
önkormányzati rendeletének elfogadására, az Önkormányzat 2014. 
évi költségvetésének módosításáról 

Előadó: polgármester 

3. Tájékoztató a Kunfehértó községi szennyvízelvezetés és tisztítás be-
ruházás helyzetéről 

Előadó: alpolgármester   

4. Egyebek 

szeptember 15. (hétfő) 1700 

1. Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi ala-
kulásáról 

Előadó: polgármester 

2. Tájékoztató a Kunfehértó községi szennyvízelvezetés és tisztítás be-
ruházás helyzetéről 

Előadó: alpolgármester                           

3. Egyebek 

október 28. (kedd) 1700 

1. Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének III. negyed-
éves alakulásáról, a 2015. évi költségvetési koncepciójáról (közmeg-
hallgatás témája) 
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Előadó: polgármester 

2. Előterjesztés a 2015. évi Belső Ellenőrzési Terv elfogadása tárgyá-
ban 

Előadó: jegyző 

3. Tájékoztató a Kunfehértó községi szennyvízelvezetés és tisztítás be-
ruházás helyzetéről 

Előadó: alpolgármester                           
4. Egyebek 

november 26. (kedd) 1600 

1. Beszámoló a közrend-, a közbiztonság helyzetéről 

Előadó: kiskunhalasi rendőrkapitány 

2. Tájékoztató a Kunfehértó községi szennyvízelvezetés és tisztítás be-
ruházás helyzetéről 

Előadó: alpolgármester                           
3. Egyebek 

december 16. (kedd) 1600 

1. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról 

Előadó: jegyző 

2. Előterjesztés a 2014. évi árak-díjak megállapítása tárgyában 

Előadó: polgármester 

3. Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. I. félévi munkatervének meg-
állapítása tárgyában  

Előadó: polgármester  

4. Tájékoztató a Kunfehértó községi szennyvízelvezetés és tisztítás be-
ruházás helyzetéről 

Előadó: alpolgármester                           

5. Egyebek 
 

ÉRTESÜLNEK: képviselők, polgármester, alpolgármester, jegyző 
 

 

 

 

5.) N a p i r e n d 

Tájékoztató a szennyvízberuházás helyzetéről 

Előadó: Kurgyis Gábor alpolgármester       (tájékoztató szóban) 
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Kurgyis Gábor alpolgármester:  

- mindenki látja, hogy folynak a kivitelezési munkálatok, a szennyvíz telep kivitelezési 
munkálatok is,  

- nem voltak meg a közműengedélyek gyakorlatilag, de a gázszolgáltató engedélye is meg-
érkezett, 

- a programban működi egy zöld szám, amely a lakossági észrevételeket, problémákat fo-
gadja, eddig 4 felvetés érkezett, 

- kérdések, kérések bekötéssel kapcsolatosan jönnek, ezzel kapcsolatban minden esetben 
tudunk lépni a saroktelkekkel kapcsolatban, mert csak ezek hoznak kérdéseket, egy részét 
azonban nem tudjuk megoldani, az Önkormányzat nincs döntési helyzetben, csak a kivi-
telező, a jog sem ad mindenre lehetőséget, 

- a terv egy kőbe vésett dolog, piros fidic könyves, plusz gerincvezetéket nem lehet építeni, 
ez egy sarokteleknél merül fel, 

- 1-2 pontot nem sikerült kezelni, a projektszervezet majd megválaszolja a kérdést, volt 
már bírósággal fenyegetés is, 

- a Rákóczi utcától K-re szinte 100 %-ban elkészültek az utcai bekötések, jelenleg a Széc-
henyi utcán folyik a kivitelezés, és elindultak a házi bekötések a Rákóczi utca másik olda-
lán is, a Kossuth és Ady E. utcákban már a gerincvezeték is elkészült, de természetesen 
még használni nem lehet, a Jókai utcában az aszfalt burkolat egy részét ma felmarták, 

- a Kiserdő és József A. utcákban a gerincvezeték az aszfaltburkolat alatt fog menni, felma-
rásra kerül még az Iskola utca, 

- sajnos a sebességkorlátozó táblák nem kerültek ki, 

- a Liget köz, Hunyadi és Táncsics utcákban a nyomóvezeték is lefektetésre került, 

- folynak a munkálatok a szennyvíztelep felé vezető úton, a Tábor utcában lesz egy áteme-
lő, onnan kerül nyomva a telep felé a szennyvíz, 

- lefektették a föld alá azt az elektromos kábelt, amely a szennyvíztelep áramellátását biz-
tosítja ideiglenesen, 

- jelen pillanatban nagyon nehezen járható a szennyvíztelep felé vezető út, ezért a kivitele-
zés akadozik, oda egyébként aszfalt út fog épülni a telepig, 

- nagyban folyik a munka, közel 10 helyen is fognak dolgozni a faluban, 

- elkezdődik a gerincvezeték építése, mely az utcák felásásával jár,  

- ebben a hónapban tervezzük a házi bekötések, házi vezetékek kiépítését, 

- amikor tudjuk a pénzügyi feltételeket, a biztos információkat, akkor tudunk a lakosság 
felé tájékoztatást adni, most is pozitív a dolog, várakozunk az aláírásra, 

- a lakosság részéről meglepően jó az együttműködés, 2-3 olyan eset van, ahol nem tudunk 
megegyezni, 

- működik a projektszervezet, minden második csütörtöki napon tartunk projektértekezle-
tet, ott megvitatjuk az összes kérdést, 

- a pénzekkel kapcsolatban még annyit, hogy a lakossági önerőt már félig-meddig látjuk, a 
Víziközmű Társulat számlájára már majdnem visszautalásra került, nem tudunk hozzá-
férni a pénzhez, mert ezt a pénzösszeget a hitelszerződésünk fedezetéül kérte a bank, és a 
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bank erre rátette a kezét, úgy tudunk hozzáférni, hogy a hitelt igénybe vesszük, de ezt 
nem akarjuk, 

- ha a támogatási ráta kérelmünk pozitív elbírálást kap, akkor a testület elé jövünk, hogy 
bontsuk fel a hitelszerződéseket, így felszabadul a pénz, ebből az Önkormányzat vissza-
kapja a pénzét, amit a pályázatba beletett, 

 

Dr. Hegyes Edina alpolgármester: 

- a Fundamenta Lakáskassza értesítését megkapta a Víziközmű Társulat, de banki elkülöní-
tett számlára fognak megérkezni az összegek, egyenlőre nem mertük felmondani a szer-
ződéseket, 

 

Volovár Károly képviselő: 

- lehet tudni, hogy mennyibe fog kerülni folyómétere az ingatlanon belül a rákötésig a ve-
zetéknek? 

 

Daczi Mihály Petőfi u. 100.: 

- ígérvény van, hogy valami történni fog az én ügyemben, 

 

Kurgyis Gábor alpolgármester: 

- egyáltalán nem számoltuk ki, hogy az ingatlanon belül mennyibe kerülte 1 fm vezeték 
kiépítése, ennek kivitelezésére meg fogjuk találni a dolgot, azért nincs kimutatva, mert az 
ingatlanokon különböző hosszúságú bekötések lesznek, ha nem jön össze a dolog, akkor 
mindenkinek saját magának kell megrendelni a kivitelezőtől, és megcsináltatni a belső 
kiépítést, 

- a belső vezeték kiépítését szakmailag a Kiskunsági Viziközmű Szolgáltató Kft. fogja át-
venni, az Önkormányzat csak leszervezi ezt a kérdést,  

- Daczi úr esetében a ház telekhatárra épült és a közterületbe csatlakozik a szennyvíz, a 
vezeték a ház alatt megy ki, 

- a gerincvezeték bekötési pontnak mindenképpen ingatlanon belül kell menni, mert ha 
nem, akkor az Önkormányzat tervet kell módosíttatnia, kivisszük a vezetéket a közterü-
letre, majd vissza az ingatlan területére, az előkertbe, ami le van térkövezve, ez a munka 
most áll, de kezelni fogjuk a kérdést, 

 

Harnóczi Sándor polgármester: 

- bízom benne, hogy pozitívan meg fog oldódni a probléma, 

- köszönjük a tájékoztatást, 

 
 

S z ü n e t 
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S z ü n e t    u t á n 

 
 

 
6.) Egyebek  

a) Előterjesztés Kunfehértó Község Önkormányzatának a Kiskunhalasi Rendőrka-
pitányság által, oktatási célt szolgáló elektromos kisautók beszerzésének támoga-
tása tárgyában 

Előadó: Harnóczi Sándor polgármester         (írásban mellékelve) 

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

 

 

62/2014.(VII.08.)Kt.sz.                                                                                   H a t á r o z a t 

Kunfehértó Község Önkormányzatának a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság által beszerzés-
re kerülő, oktatási célt szolgáló elektromos kisautók beszerzésének támogatása 

Kunfehértó Község Önkormányzata 48.000,-Ft vissza nem térítendő tá-
mogatást nyújt a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság részére oktatási célú 
elektromos kisautók beszerzésére, melynek forrását a 2014. évi költségve-
tésében biztosítja. 

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés 
aláírására. 

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

 
ÉRTESÜLNEK: HTKT Kiskunhalas, képviselők, polgármester, alpol-

gármester, jegyző 
 

 
 
 
 

b) Előterjesztés a Kiskunhalasi Állatvédő Egyesület pénzügyi támogatása tárgyában 

Előadó: Harnóczi Sándor polgármester                (előterjesztés szóban) 

 

Harnóczi Sándor polgármester: 

- felkérem a Jegyző urat, tájékoztassa a testületet a kérelemről, 
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Csupity Zoltán címzetes főjegyző: 

- a Kiskunhalasi Állatvédő Egyesülettől érkezett egy kérelem, a székhelyük Kiskunhalas,  

- jelenleg ha az Önkormányzathoz kerül egy eb, akkor a telephelyen tartjuk, korábban etet-
tük őket, volt amelyik elpusztult, ha megfelelő kapcsolatot építünk ki az Egyesülettel, és 
hozzánk kerül az eb, akkor szólunk nekik, kijönnek és elviszi az ebet, 

- az Egyesület általában kiadja az ebeket az igénylőknek, ha szükséges, akkor állatorvos-
hoz viszik, 

- az Egyesületnek az a kérése az Önkormányzathoz, ha úgy gondolja, akkor támogassa 
munkájukat évi 20-30.000,- Ft-tal, 

- nem tudjuk, hogy évente mennyi kutya kerül hozzánk, de nem vagyunk berendezkedve, 
hogy több ebet, hosszabb, rövidebb tartsunk, 

 

H o z z á s z ó l á s o k 

 

Volovár Károly képviselő: 

- korábban 3.000,- Ft-ért vitték el az ebeket, 

 

Harnóczi Sándor polgármester: 

- több hónapig volt a Depon 4 eb, melyet mi gondoztunk, etettünk konyhai maradékkal, 
vagy vásárolt kutyatáppal, ami odafigyeléssel és költséggel járt, ez a gond kb. 1 hónappal 
ezelőtt megszűnt, ugyanis az Egyesület elszállította a kutyákat,  

- én javaslom, hogy 30.000,-Ft támogatást biztosítsunk az Egyesület működéséhez a 2014. 
évi költségvetés terhére, 

 

 

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

 

63/2014.(VII.08.)Kt.sz.                                                                                    H a t á r o z a t 

Kiskunhalasi Állatvédő Egyesület pénzügyi támogatása 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete egyszeri egyösszegű 30.000,-Ft 
vissza nem térítendő támogatás nyújt a Kiskunhalasi Állatvédő Egyesület 
részére a településen befogott ebek befogadására, melynek forrását a 
2014. évi költségvetésből biztosítja. 

Testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével. 

Határidő:  2014.  július 31.  
Felelős:    Harnóczi Sándor polgármester 
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ÉRTESÜLNEK: Kiskunhalasi Állatvédő Egyesület, képviselők, polgár-
mester, alpolgármester, jegyző 

 
 
 
 

c) Előterjesztés a Kunfehértói Sportegyesület pénzügyi támogatása tárgyában 

Előadó: Harnóczi Sándor polgármester                (előterjesztés szóban) 

 
Harnóczi Sándor polgármester: 

- felkérem a Jegyző urat, tájékoztassa a testületet a kérelemről, 

 

Csupity Zoltán címzetes főjegyző, SE elnöke: 

- a Községi Sportegyesület kéréssel fordul az Önkormányzathoz, hogy támogassa az Egye-
sületet, 

- az egyesület korábbi években rendszeresen kapott az Önkormányzattól anyagi segítséget, 
ez később, elsősorban anyagi okok miatt elmaradt, az utóbbi 3 évben nem kaptunk ön-
kormányzati támogatást, az MLSZ az utánpótlás nevelésre évente kétszer nyújtott támo-
gatást,  

- a labdarúgó csapat működtetése egyébként az utóbbi években lényegesen olcsóbb, mint  
korábban, mert alacsonyabb a nevezési díj, a bírói díj, stb., 

- 2005-ben, és azt megelőzően 2 millió forintot kapott az SE az Önkormányzattól, utána 
erre már nem is volt szükség, ebben, és az elmúlt évben egyáltalán nem kaptunk támoga-
tást az Önkormányzattól, 

- az SE 200.000,-Ft támogatást szeretne kérni az Önkormányzattól, mert nevezni kellene a 
bajnokságra, melynek költségei vannak, 

 
 

K é r d é s 

 

Szalai László képviselő: 

- a kunfehértói futballcsapatban hány kunfehértói focizik? 

 

V á l a s z 

 

Csupity Zoltán címzetes főjegyző: 

- jelenleg kettő kiskunhalasi focistánk van, a többi kunfehértói, de ez egy kicsit változni 
fog, mert erősíteni kell a csapatot ahhoz, hogy eredményesebben tudjunk versenyezni, 

 

H o z z á s z ó l á s o k 
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Juhász-Vedresné Szabó Ibolya képviselő: 

- nagyon szeretném támogatni a kunfehértói focicsapatot, nagyon jó, hogy van, de jobban 
oda kellene figyelni a focistákra, érjenek el valamit és játékra alkalmas állapotban menje-
nek a meccsekre, 

- nem írom alá, hogy nincs elég focista a községben, eljártam a meccsekre, a kunfehértói 
focisták állandóan a kispadon ültek, 

- én egyébként támogatom a kérelmet, de egy kis fegyelem is kellene, akkor tényleg meg-
érdemelnék a támogatást, nem hoznak élvezhető, nézhető színvonalat, 

 

Volovár Károly képviselő: 

- hiszem azt, hogy 2005-2006-ban igazán kivettem a részemet abban, hogy legyen ez a 
focicsapat, 

- korábban kértem, hogy kerüljön kimutatásra, hogy milyen egyéb költségek merülnek fel a 
csapat működtetésével kapcsolatban Önkormányzatunk részéről, ezt a Jegyző úr meg is  
ígérte, de  ez nem készült el, a felmerülő költségek a Kemping és a Sporttábor működési 
költségeihez csapódnak,  

- én támogatom egyébként a kérelmet, mert örülök az öltözőnek, de egyszer csak kellene 
egy kimutatás a járulékos költségekről,  

 

Szalai László képviselő: 

- a közműdíj és a szállítás is költség, 

- támogatom a 200.000,-Ft támogatást, de egyetértek a költségek kimutatásával, 

- a kérés méltányolható, korábban is az Önkormányzat adta a természetbeli juttatást és a 2 
millió forintot, 

 

Csupity Zoltán címzetes főjegyző: 

- egyetértek az egyes játékosok hozzáállását kritizáló felvetéssel, természetesen mi örül-
nénk a legjobban ha e tekintetben minden rendben lenne, de sajnos ez nem mindig alakul 
így, a szakmai kérdésekbe nem szólhatunk bele, ez a mindenkori edző dolga, hogy kit ál-
lít be a csapatba,  

- a megyei III.o. színvonala valóban alacsony, mi ezen a színvonalon tudunk produkálni, 
folyamatosan azon vagyunk, hogy helybeli fiataljainkat vissza csábítsuk a csapatba, 

- az utóbbi évben én nem kaptam konkrét felkérést a jelzett költségek kimutatására, ezt 
egyébként magam nem is tudnám elkészíteni, egyébként az utóbbi években, mint jelez-
tem az SE nem is kapott anyagi támogatást az Önkormányzattól, természetbeli támogatást 
azt kaptunk, villany-, víz-, gáz-, busz költség átvállalásával, 

- egyébként a közműköltségek elkülönítése nagyon nehéz, mert az öltöző épületét más cél-
ra is használják,  

- az SE civil szervezet, jómagam, Nagy István és Danajka János, akik mozgatják az egye-
sületet, társadalmi munkában, szabadidőben dolgoznak, ha ezen időben még kimutatáso-
kat is készítenünk kell, nem lesz könnyebb a dolgunk, 
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- amennyiben a Képviselő-testület e kimutatás elkészítéséről dönt, a pénzügyekkel foglal-
kozó dolgozóink közül valaki el fogja ezt készíteni,  

 

Harnóczi Sándor polgármester: 

- a hozzászólások alapján a képviselők támogatják a kérelmet, és egyetértenek a 200.000,-
Ft támogatással, szavazásra bocsátom az előterjesztést, 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 5 szava-
zattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

64/2014.(VII.08.)Kt.sz.                                                                               H a t á r o z a t 

Kunfehértói Sportegyesület pénzügyi támogatása 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete 200.000,-Ft egyszeri, egyösszegű  
vissza nem térítendő támogatást nyújt a Kunfehértói Sportegyesület mű-
ködési költségeinek támogatására, melynek forrását a 2014. évi költség-
vetésből biztosítja. 

Testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével. 

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

ÉRTESÜLNEK: Kunfehértói Sportegyesület, képviselők, polgármester, 
alpolgármester, jegyző 

 
 
 
 
A napirendeket követően a Képviselő-testület kötetlen beszélgetést folytatott. 
 
 
Volovár Károly képviselő: 

• a Gyógyszertár és az ÁBC akadálymentesítése ügyében történt-e előrelépés, mert foglal-
kozni kellene ezzel a témával, egyre több mozgássérült ember van, 

• kértem a belvíz, csapadékvíz elvezetést, ez milyen stádiumban van? meg kellene tervez-
tetni, mert a szippantó autó viszi el az esővizet az út széléről, 2 millió forintból meg le-
hetne oldani a csapadékvíz elvezetést, 

• van-e lehetőség, hogy a tóparti dolgozók egyforma bérezést kapjanak, mert a közhasznú 
dolgozó ugyanazért a munkáért kevesebb bért kap? szerintem mindenkinek meg kellene 
kapnia a minimálbért, fel kellene venni őket 3 hónapos szerződéssel, nem azért vagyunk, 
hogy a kisembertől elvegyük a pénzt, hanem, hogy tegyünk hozzá, 

• a parceli út mennyibe került, hogyan áll a munkadíj, hány m3 kő került felhasználásra, a 
Patocskai Tamástól is vásárolt az Önkormányzat követ? 
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Harnóczi Sándor polgármester: 

• az ÁBC vezetőjével többször beszéltünk, részükre nem előírás az akadálymentesítés, 

• a Gyógyszertár az Önkormányzat épülete, az akadálymentesítését csak nagyon komoly 
átalakítással lehetséges megoldani, ajtó-, ablakcsere is szükséges lenne, akadálymentesí-
tésre a Polgármesteri Hivatalnál is szükség lenne, 

• a szennyvíz- és csapadékvíz elvezetést teljesen külön kell végezni, védőtávolságnak is 
kell lennie, és pontosan tudni kell, hogy hol lesz majd a szennyvízcsatorna, beszéltem 
tervezővel és a Kiskunmajsai Vízgazdálkodási Társulat munkatársával is a csapadékvíz 
elvezetés terveiről, 

 

Csupity Zoltán címzetes főjegyző: 

• egy tervező most készít egy állapotfelmérést a csapadékvíz elvezetésre, ez a felmérés 
majd bekerül a testület elé, ez alapján dönthet a testület, hogy belevág-e a csapadékvíz 
elvezető rendszer megépítésébe, vagy sem, 

 

Harnóczi Sándor polgármester: 

• a tóparti szezonális munkások minimálbérrel vannak elszámolva, a pénztárosok közül 
nem mindenki minimálbéres, a takarítók közfoglalkoztatotti, vagy minimálbérrel vannak 
alkalmazva, 

• ha a tóparti közfoglalkoztatottak bérét megemelnénk, akkor az összes közfoglalkoztatott 
bérét meg kellene emelnünk, azt tehetjük, hogy nem a tóparton foglalkoztatjuk a köz-
hasznú dolgozót, de részükre plusz bért nem lehet adni hivatalosan, vagy ha kivesszük 
őket a közfoglalkoztatásból, akkor helyettük más személyeket nem lehet felvenni, 

• a parceli útépítés nem került többe, mint amennyit terveztünk rá, azaz: br. 5,940 millió 
forintot, 

 

Szalai László képviselő: 

• a parceli útépítés kapcsán a kő szállításában mi is részt vettünk önkéntesen, plusz egy 
vállalkozót vontunk be, 800.000,-Ft volt a munkadíj, a tervezettnél kevesebb mennyiségű 
kőre volt szükség,  

• 400 + 540 m út épült meg, pontosan a négyöles útig, 

• Patocskai Tamástól én vásároltam követ, 

 

Több bejelentés nem hangzott el, Harnóczi Sándor polgármester megköszönte a megjelenést 
és az ülést 19,40 órakor bezárta.  

 
K. m. f. 

 
 

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


