
Kunfehértó Község Képviselő-testülete  
 

67-8/2016. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 

Készült: Kunfehértó Község Képviselő-testületének 2016. május 9-én 16,00 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 . Tájékoztatja a je-

lenlévőket, hogy az ülésről videofelvétel készül.   

 

 

 

 

Huszár Zoltán polgármester ismerteti az ülés napirendi javaslatát: 

 

N a p i r e n d : 

 

1.) Előterjesztés az Önkormányzat és az Előre Horgászegyesület között kötendő haszonbérle-

ti szerződés elfogadása tárgyában 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester                            (előterjesztés szóban) 

2.) Előterjesztés pályázatíró cég kiválasztása tárgyában 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester                               (előterjesztés szóban) 

3.) Előterjesztés az Önkormányzat 2016. évi költségvetését érintő előzetes kötelezettségvál-

lalások tárgyában 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 
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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 az Önkormányzat és az Előre Horgászegyesület között kötendő ha-

szonbérleti szerződés elfogadása tárgyában 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester                            (előterjesztés szóban) 

 

Huszár Zoltán polgármester: 

- felkérem Jegyző urat, ismertesse a szerződés főbb elemeit, 

 

Csupity Zoltán címzetes főjegyző: 

- az előző szerződést vettük alapul, ezt követve bérleti díjat nem javasoltunk megállapítani , 

de szigorúan meg kellene határozni a feladatokat a Horgászegyesület részére, a szerződés 

megteremtené a feltételeit is, hogy a Horgászegyesület a számára előírtakat be is tartsa, 

- a tervezet elkészítését megelőzően voltak tárgyalások, az Egyesület részéről a készség 

megvan, 

- fontos a szerződés hatálya, 5 éves időtartamra szólna, 2016. május 1-től kezdődően 2021. 

április 30-ig, nem tudom, hogy a Horgászegyesületnek fűződik-e érdeke a visszamenőle-

ges hatályhoz, ennek még utána kell néznünk, 

- az Önkormányzat feladatai között szerepel, hogy vállalja, olyan tevékenységet nem foly-

tat, mellyel akadályozza a horgászatot, vízi sport csak a strand területén lehetséges, az 

Önkormányzat vállalná továbbá, hogy minden olyan ülésre meghívja a Horgászegyesület 

képviselőjét, ahol az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekről lesz szó, I. sz. tóban a átfolyó 

magasságát nem változtatja meg, 

- az Egyesület feladatai közé tartozik a hulladék folyamatos összegyűjtésének megoldása, 

az FM által jóváhagyott halászati üzemterv bemutatása az Önkormányzatnak, haltelepítés 

időpontjáról a polgármestert 3 nappal korábbi értesítése, 

- beruházás, felújítás az Önkormányzat és szakhatóságok engedélyével lehetséges,  

- a Horgászegyesület az I.sz. tóban a horgászatot úgy szabályozza, hogy a gátról horgászni 

csak 04,00-08,00 óra között lehet, olyan is lehet, hogy május 1. és június 31-ig egyáltalán 

nem lehet horgászni a fürdőtóban, 

- 4 fő társadalmi megbízású halőr alkalmazása, 

- kempingezés tilalmának betartása,  

- korcsolyázás miatt léket vágni nem engedélyezhet a Horgászegyesület, 
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- a Horgászegyesület a bérbevett vagyont jó gazda gondosságában kezeli, 

- a motoros járművel való közlekedés tiltásának betartatása, kivéve a halőröket, 

- egyéb feltételek között szerepel, hogy az Önkormányzat azonnali hatállyal felmondhatja a 

szerződést, ha a szerződésben vállalt kötelezettségeket felszólítás ellenére sem teljesíti a 

Horgászegyesület, 

 

H o z z á s z ó l á s o k 

 

Dr. Hegyes Edina képviselő: 

- határozott idejű szerződést csak közös megegyezéssel, vagy rendkívüli felmondással lehet 

megszüntetni, 

- az úszás és horgászás konfliktus elkerülése érdekében javaslom, hogy reggel 07,00 óráig 

lehessen horgászni a fürdőtóban, 

 

Huszár Zoltán polgármester: 

- a jelenlegi hínárhelyzet miatt május 1-től az I.sz. tóban fel van függesztve a horgászat a 

pontyra, horgászni kizárólag harcsafogás céljából lehet, 

 

Sarok Tibor képviselő: 

- véleményem szerint a szerződés hatályát olyan időpontra kellene tenni, hogy ne legyen 

fedezetlen hónap esetleges pályázat miatt, 

 

Csupity Zoltán címzetes főjegyző: 

- 2016. április 1. lehetne a szerződés hatályba lépésének napja,  

 

Szalai László képviselő: 

- szeretnék a szerződés-tervezetből egy példányt, mert így szóban ezt nagyon nehéz megbe-

szélni, 

- korábban szó volt arról, hogy a Horgászegyesület benyújtja az Önkormányzathoz a fej-

lesztési koncepcióját bizonyos értékhatárig, 

- a korábbi HE elnök is megígért mindent, csak nem történt meg, ezért lenne jó, ha a szer-

ződésbe bele lenne foglalva, hogy mit vállalnak, 

 

Huszár Zoltán polgármester: 

- 500.000,-Ft értékű, nyomon követhető munkáról beszéltünk, melyet a Horgászegyesület 

vállal is, de ezt a szerződésbe is írjuk bele, 

 

Lukács Tamás képviselő: 
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- beszéltünk a tavak környékének rendbetartásáról is, de továbbra sincs rendben, nekünk 

nincs rá kapacitásunk, sem a fűnyírás, sem a tisztántartás nem történt meg,  

- nem tudom, hogy a hulladékgyűjtés hogyan lesz, mert az Önkormányzat helyezi ki a zsá-

kokat is,  

- jó lenne, ha meg lenne a szerződés koncepciója, mert akkor mi is tudnánk, hogy konkrétan 

mi lesz a mi feladatunk, 

 

Szalai László képviselő: 

- tartsuk meg az 500.000,-Ft-ot és vegyünk fel 2 embert, most az Önkormányzat tartja fenn 

a tavak környékét, inkább kérjük el az Egyesülettől a pénzt, vagy kötelezzük őket, hogy 

évente legalább 4-szer le kell kaszálni a füvet,  

- azzal sem értek egyet, hogy a gátra az őröket motorral beengedjük, a gátra motorral ne 

lehessen bemenni, 

 

Dr. Hegyes Edina képviselő: 

- rövid határidővel lenne jó megkötni a szerződést, a jövő héten konkretizálnánk a szerző-

dést és egyeztetnénk a Horgászegyesülettel, meghívnánk az Egyesület elnökét is, és olyan 

szerződés lenne elfogadva, ami jó, 

 

Huszár Zoltán polgármester: 

- leveszem a napirendről a szerződés-tervezet elfogadását, 

 

 
 

2.) N a p i r e n d 

Előterjesztés pályázatíró cég kiválasztása tárgyában 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester                    (előterjesztés szóban) 

 

Huszár Zoltán polgármester szóbeli előterjesztése: 

- a korábbi ajánlatokhoz képest a %/-ok lentebb mentek, de még mindig nincs több ajánlat, 

melyekkel összehasonlíthatóak lennének a jelenlegi ajánlatok, 

- egyetértünk-e abban, hogy szükségünk van pályázatíró cégre, az én véleményem az, hogy 

mindenképpen kell szerződni egy profi céggel,  

- egyetért-e a testület a nettó 560.000,-Ft-os összeggel, és a következő ülésen tudunk konk-

rét cégről is beszélni? 

 

 

H o z z á s z ó l á s o k 
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Szalai László képviselő: 

- mindenképpen kell valaki, aki összefogja, átlátja a projektet, támogatom, és javaslom, 

hogy legyen egy ilyen cég felkérve, hogy a pályázati lehetőségeket figyelje, 

 

Lukács Tamás képviselő: 

- én is egyetértek azzal, hogy bízzunk meg olyan céget, akinek tapasztalata is van, hátha 

sikeresebben tudnánk pályázni, 

- az itt szereplő árak megszavazhatnánk, szerintem legyen egy keretösszeg,  

 

Dr. Hegyes Edina képviselő: 

- meg kellene keresni 2-3 pályázatíró céget, és összehasonlító ajánlatot kérni,  

- nem árt, ha a közbeszerzés kritériumainak is megfelelnek, és rövid időn belül tudnának 

árajánlatot adni, 

- korrekt, jó ajánlatok a jelenlegiek is, 

- az a véleményem, hogy az ajánlatok közül, bármilyen ajánlatról van is szó, a Képviselő-

testület hatásköre dönteni, és kiválasztani a nyertest, a testület felelőssége a döntés,  

 

Huszár Zoltán polgármester: 

- egyetértünk abban, szükség van egy ilyen pályázatíró cégre, és erre nettó 560.000,-Ft-ot 

biztosítsunk a 2016. évi költségvetés általános tartaléka terhére, 

- a következő ülésre behozom a pályázatíró cégek ajánlatait, 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

 

42/2016.(V.09.)Kt.sz.                                                                              H a t á r o z a t 

Pályázatíró cég kiválasztása 

Kunfehértó Képviselő-testülete egyetért egy pályázat figyelő és pályázat-

író cég megbízásával, melyre nettó 560.000,-Ft-ot biztosít. 

Fenti összeg forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének általá-

nos tartaléka. 

Testület felkéri a polgármestert további, legalább két árajánlat bekéré-

sére annak érdekében, hogy a soron következő testületi ülésen döntés szü-

lethessen a pályázatíró kiválasztásában.   

Határidő: 2016. május 31. 

Felelős:    Huszár Zoltán polgármester 

 

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

Előterjesztés az Önkormányzat 2016. évi költségvetését érintő előzetes kötelezettség-

vállalások tárgyában 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

 

Huszár Zoltán polgármester: 

- május 1-én végzett a hínárvágó, a véleménye szerint 30 %-kal kevesebb a hínár a tóban, 

mely annak köszönhető, hogy a halak mozogtak, 

- a Horgászegyesület elnökével egyeztetve az Egyesület 5 q pontyot tesz a tóba, nekünk 

pedig 5 q kisméretű amúrt kellene telepítenünk, melynek költsége 310.000,-Ft, 

- az Erdei Ferenc térre javaslok 2 db nádtetős kiülőt, melynek összértéke br. 200.000,-Ft, 

 

Lukács Tamás képviselő: 

- régóta probléma, hogy a köztereken való fűnyírás nem szabályos keretek között zajlik, 

mert a gépek kezeléséről senkinek nincs megfelelő papírja, egy szegedi cég ajánlatot tett, 

hogy a helyszínen 10 fő részére fűnyíró és fűkasza kezelői képzést tart, összességében 

240.000,-Ft-ért,  

- a képzés ideje 3 héten keresztül heti egy alkalommal napi 8 óra, 

 

 

H o z z á s z ó l á s o k 

 

Harnóczi Sándor alpolgármester: 

- a 10 főben közhasznú dolgozók is lesznek, véleményem szerint aki elmegy innen, annak a 

személynek nem kellene kiadni a papírt, 

 

Dr. Hegyes Edina képviselő: 

- olyan munkaszerződést kell kötni, hogy bizonyos ideig itt tarthatjuk a dolgozót, de bizo-

nyítványt nem tarthatjuk vissza, mert az személyhez kötött,  

 

Szalai László képviselő: 

- szükségesnek tartom a képzést, nemcsak munkaügyi ellenőrzés, hanem baleset-megelőzés 

miatt is, 

 

Huszár Zoltán polgármester: 

- az elhangzottak alapján javaslom a testületnek, hogy a 2016. évi költségvetési tartalék 

terhére az alábbi feladatokra vállaljon előzetesen kötelezettséget, és bízzon meg a szüksé-

ges intézkedések megtételével: 
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- hal telepítés       310.000,-Ft 

- nádtetős kiülő       200.000,-Ft 

- fűnyíró és fűkasza kezelő képzés 10 fő részére  240.000,-Ft 

 ÖSSZESEN:   750.000,-Ft 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

 

43/2016.(V.09.)Kt.sz.                                                                              H a t á r o z a t 

Önkormányzat 2016. évi költségvetését érintő előzetes kötelezettségvállalások 

Kunfehértó Község Képviselő–testülete előzetesen egyetért azzal, hogy  

 hal telepítésre      310.000,-Ft 

 nádtetős kiülőre      200.000,-Ft 

 fűnyíró és fűkasza kezelő képzés 10 fő részére  240.000,-Ft 

össz.br 750.000,- Ft kerüljön biztosításra 

A fenti kiadások forrása az Önkormányzat 2016. évi költségvetés általá-

nos tartaléka.  

Testület felkéri a polgármestert, hogy a 2016. évi költségvetés módosítá-

sa során a fentiekre figyelemmel járjon el.  

Határidő: 2016.június 30. 

Felelős:    Huszár Zoltán polgármester 

 

ÉRTESÜLNEK: képviselők, polgármester, címzetes főjegyző,  

 

 

 

 

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

ülést 16,45 órakor bezárta.  

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

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

  polgármester  címzetes főjegyző 
 
 
 


