
Kunfehértó Község Képviselő-testülete  

 

108-15/2015. 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 

Készült: Kunfehértó Község Képviselő-testületének 2015. július 21-én 15,10 órai kezdettel, a 

Községháza tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről 

    

 

Jelen vannak: Huszár Zoltán polgármester, Harnóczi Sándor alpolgármester, Dr. Hegyes 

Edina, Lukács Tamás, Sarok Tibor, Szalai László képviselők 
 

(6 fő – 86 %) 

 

 

Távol maradt: Czagány-Mákos Roberta képviselő 

 

 

Állandó meghívottként megjelent:  Csupity Zoltán címzetes főjegyző, 

       Bodó Szilveszterné jegyzőkönyvvezető, 

       

 

 

Huszár Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 

7 tagú, melyből 6 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt  me gn yi t j a .  

 

 

Huszár Zoltán polgármester ismerteti az ülés napirendi javaslatát: 

 

N a p i r e n d : 

 

1.) Előterjesztés a 2015. évi költségvetést érintő előzetes kötelezettségvállalások tárgyában 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester              (szóbeli előterjesztés) 

2.) Előterjesztés a Kunfehértó 0152/15. hrsz-ú területből 900 m
2
 terület bérlőjének módosítá-

sa tárgyában 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester              (szóbeli előterjesztés) 

 

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. 
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1.) N a p i r e n d 

Előterjesztés a 2015. évi költségvetést érintő előzetes kötelezettségvállalások tárgyá-

ban 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester              (szóbeli előterjesztés) 

 

Huszár Zoltán polgármester szóbeli előterjesztése: 

- nagyon nagy köszönettel tartozunk a szervezőknek, akik az elmúlt félévben a rendezvény 

bonyolításában részt vettek, sikeres sörfesztiválon vagyunk túl, nagyon jók a visszajelzé-

sek a médiából is, mindenkinek a megelégedettsége hallható, 

- néhány ember időt és energiát nem sajnálva, nagyon sokat dolgozott azért, hogy ez a ren-

dezvény jól sikerüljön, ne csak szóban, hanem tettben is jutalmazzuk ezeket az embere-

ket, akik részt vettek a munkában, ezért az alábbi személyek jutalmazásához szükséges 

előirányzat biztosítását kérem: 

1. Polgármesteri Hivatal állományába tartozó dolgozó  

(Jegyző, műszaki ügyintéző, pénzügyi ügyintéző )    nettó 300.000,-Ft 

2. Önkormányzat közalkalmazottai (Lukács Tamás,  

Daróczi Ida, Ficsórné Sáfár Anett, Kozákné Bozóki Anikó  nettó  300.000,-Ft 

- a kollégák jelezték, hogy a reprezentációs keretet meg kellene emelni 200.000,-Ft-ra,  

- szükség lenne még egy 200.000,-Ft-os keretre a településüzemeltetési csoport állandó 

dolgozóinak jutalmazására, 

- a sportöltözőbe klímaberendezés beszerzésére br. 235.000,-Ft-ot javaslok fordítani, 

- 12 ember túlmunkájának elismerésére, akik a hínármentesítésen dolgoztak, br. bér és járu-

lékaira 331.519,-Ft kifizetését kérem engedélyezni, 

- a fenti kiadások fedezete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének általános tartaléka 

lenne, ehhez kérem a testület támogatását, 

 

H o z z á s z ó l á s o k 

 

Harnóczi Sándor alpolgármester: 

- én is elismeréssel szólok a rendezvényről, minden sörfesztiválnak meg van a maga új ar-

culata, ebben az évben sokat tettek azért, hogy jó hangulatú legyen a rendezvény, 

- nem sokan vannak, akik negatívumot tudnának mondani, bizonyára azért vannak dolgot, 

amiken majd javítani kell a jövőt illetően, 

- a magam részéről támogatom, és javaslom az elhangzott határozati javaslat elfogadását, 

 

Sarok Tibor képviselő: 

- én is olyan visszajelzést kaptam, hogy csodálatos volt a fesztivál, 

- bebizonyosodott, hogy nem kell rendezvényszervező cég és művelődésszervező sem egy 

ilyen fesztivál megszervezéséhez, 

- nem ártott volna a fesztiválon dolgozókat vendégül látni egy birkapörköltre, 
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Dr. Hegyes Edina képviselő: 

- maximálisan nagyon jól sikerült a fesztivál, a Halott Pénz együttes koncertjén 10.000 em-

ber volt, nagyon jól sikerült az együtteseket kiválasztani, mert mindegyik nagyon jó volt, 

- ezt a típusú rendezvényt kell tovább vinni, 

- nagyon jó levezés volt a Nagy Feró vasárnap délután, 

- le a kalappal, hogy minden koncert közben ki volt takarítva a küzdőtér, ez Lukács Tamás 

munkáját dicséri, reggel 9 órára minden rendben volt a parton is, 

- a jutalomkeretet illetően csak túlóra keretet lehet megállapítani, jutalomkeretet nem, 

 

Szalai László képviselő: 

- csatlakozni tudok az előttem szólókhoz, hogy pénz is jár a dolgozóknak, minden tökéletes 

rendben volt, a virágoskertek is, nem láttam támaszkodó embereket, 

 

Lukács Tamás képviselő: 

- megvendégeljük a dolgozókat, pénztárosokat, a táborban dolgozókat pedig a nyár végén, 

 

Csupity Zoltán címzetes főjegyző: 

- köszönjük a jutalmat, egyébként tényleg sok munka, sok vita van ebben a rendezvény-

szervezésben, legalább 15 alkalommal leültünk beszélni az érintett dolgozókkal, 

- meggyőződésem, hogy egyesek véleménye szerint túl volt szervezve a dolog,  

- azt gondolom, hogy ilyen rendezvényt nem lehet másként rendezni, 

- nagyon örülök ennek a sikernek, bebizonyítottuk, - mert voltak, akik kétségbe vonták a 

szakmai hozzáértésünket, - hogy megfelelő képesítés nélkül is lehet eredményt elérni, 

nyilván egyikünk sem művelődés-szervező, de bebizonyosodott, hogy szakember nélkül is 

meg lehet ezt a dolgot csinálni, 

- nekem az volt a siker, amikor szombaton itt énekelte a Halott Pénz a dalokat, ezért dol-

goztunk, ez egy felemelő érzés volt, szerintem ez jött le a hozzászólóktól is,  

- külön öröm volt számomra amikor az egyik dj. azt mondta, hogy országos viszonylatban a 

fesztiválok között a TOP 10-ben benne van Kunfehértó, ez nagyon nagy dolog, 

- valamikor sültkolbásszal kezdtük a fesztivált, 

- köszönöm mindenkinek, aki segített,  

- az ünneplés után azt kell majd megbeszélnünk, hogy mi az, amit még jobban lehet csinál-

ni, fejlesztés, beruházás, kivinni a szennyvízhálózatot a Tófürdőre, locsolórendszer kiépí-

tése, villanyáram megoldása, ezekhez pénz is kell, 

 

Huszár Zoltán polgármester: 

- amennyiben nincs több hozzászólás, szavazásra bocsátom az alábbi határozati javaslatot, 
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„Kunfehértó Község Képviselő-testülete előzetesen egyetért a 2015. évi általános tarta-

lékból az alábbi kiadásokkal: 

 Önkormányzat - Sporttábor klíma berendezés beszerzése        238 e/Ft 

 Önkormányzat - reprezentáció előirányzat emelés           302 e/Ft 

 Önkormányzat - Településüzemeltetés túlóra előirányzat         254 e/Ft 

 Önkormányzat - hínárszedés túlóra előirányzat                  332 e/Ft  

 Önkormányzat - Sörfesztivál jutalom előirányzat                  582 e/Ft 

 Polg. Hivatal - Sörfesztivál jutalom előirányzat                     582 e/Ft 

              2.290 e/Ft 

Fenti kiadások fedezete a 2015. évi költségvetés általános tartaléka, melynek összege a 

fenti módosításokat figyelembe véve 8.101 e/Ft. 

Testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondolkod-

jon.” 

 

Több hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 5 szavazattal – 1  

tartózkodással, ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

54/2015.(VII.21.)Kt.sz.              H a t á r o z a t 

2015. évi költségvetést érintő előzetes kötelezettségvállalások 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete előzetesen egyetért a 2015. évi ál-

talános tartalékból az alábbi kiadásokkal: 

 Önkormányzat - Sporttábor klíma berendezés beszerzése        238 e/Ft 

 Önkormányzat - reprezentáció előirányzat emelés           302 e/Ft 

 Önkormányzat - Településüzemeltetés túlóra előirányzat       254 e/Ft 

 Önkormányzat - hínárszedés túlóra előirányzat                  332 e/Ft  

 Önkormányzat - Sörfesztivál jutalom előirányzat                  582 e/Ft 

 Polg. Hivatal - Sörfesztivál jutalom előirányzat                  582 e/Ft 

   2.290 e/Ft 

Fenti kiadások fedezete a 2015. évi költségvetés általános tartaléka, 

melynek összege a fenti módosításokat figyelembe véve 8.101 e/Ft. 

Testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtéte-

léről gondolkodjon. 

Határidő: 2015. július 31. 

Felelős:    Huszár Zoltán polgármester 

ÉRTESÜLNEK: képviselők, polgármester, címzetes főjegyző 

 

 

2.) N a p i r e n d 

Előterjesztés a Kunfehértó 0152/15. hrsz-ú területből 900 m
2
 terület bérlőjének mó-

dosítása tárgyában 
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Előadó: Huszár Zoltán polgármester              (szóbeli előterjesztés) 

 

Huszár Zoltán polgármester: 

- átadom a szót a Jegyző úr részére, hogy ismertesse az előterjesztést, 

 

Csupity Zoltán címzetes főjegyző: 

- a Képviselő-testület a június 24-i ülésén döntött arról, hogy a 0152/15. hrsz-ú területből 

900 m2 területet bérbe ad az „Előre” Horgászegyesületnek horgásztanya létesítése céljá-

ból,  

- időközben kiderült, hogy a Horgászegyesületnek nincs pénze a felújításra, ezért a Köszolg 

SC fogja felújítani az építményt nyilván a Köszolg Ker Kft. jelentős anyagi támogatásá-

val, a tervezett felújítás cca 13 millió forint, melynek döntő részét a Kft. fogja fizetni, 

- fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet, és a magam részéről javaslom, hogy az 

51/2015.(VI.24.)Kt.sz. határozattal jóváhagyott bérleti szerződést akként módosítsa, hogy 

a bérbe vevő az „Előre” Horgászegyesület helyett a Köszolg SC, 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 6 szavazattal –  

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

55/2015.(VII.21.)Kt.sz.              H a t á r o z a t 

Kunfehértó 0152/15. hrsz-ú területből 900 m
2
 terület bérlőjének módosítása  

Kunfehértó Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 51/2015. 

(VI.24.) Kt,sz. határozattal jóváhagyott, a  kunfehértói 0152/15. hrsz-ú 

területből 900 m
2
 terület bérbe adására vonatkozó bérleti szerződést ak-

ként módosítja, hogy a bérbe vevő az „Előre” Horgászegyesület helyett a 

Köszolg SC. 

A módosított szerződés jelen határozat melléklete. 

Testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtéte-

léről gondolkodjon. 

Határidő: 2015. augusztus 31. 

Felelős:    Huszár Zoltán polgármester 

ÉRTESÜLNEK: képviselők, polgármester, címzetes főjegyző 

(szerződés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 

A napirendeket követően a testület kötetlen beszélgetést folytatott. 

 

Harnóczi Sándor alpolgármester felvetette, hogy a szennyvízberuházás kapcsán 3 kisebb és 1 

nagyobb teljesítményű aggregátor vásárlására van szükség annak érdekében, hogy az esetle-

ges áramkimaradások esetén a szennyvízhálózat működtetése zavartalan legyen. 
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Szalai László képviselő kérte, hogy jó lenne a rendőrautóba táblagépet és esemény kamerát 

biztosítani. 

Dr. Hegyes Edina képviselő véleménye szerint a Közalapítvány tudná támogatni a rendőrautó 

felszereltségének bővítését. 

Bejelentés nem hangzott el, Huszár Zoltán polgármester megköszönte a megjelenést és az 

ülést 16,05 órakor bezárta.  

 

K. m. f. 

 

 

 

  (: Huszár Zoltán :)   (: Csupity Zoltán :) 

  polgármester  címzetes főjegyző 
 
 


