
Kunfehértó Község Képviselő-testülete 

22-10/2018. 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült:  Kunfehértó Község Képviselő-testületének 2018.  május 30-án 17,00 órai kezdettel, 

a Községháza tanácstermében megtartott nyílt üléséről 

    

 

Jelen vannak: Huszár Zoltán polgármester, Harnóczi Sándor alpolgármester, Czagány-

Mákos Roberta, Dr. Hegyes Edina, Lukács Tamás, Sarok Tibor, Szalai László kép-

viselők,  

(7 fő – 100 %) 

 

 

 

Állandó meghívottként megjelent: Kristóf Andrea jegyző,  

      Bodó Szilveszterné jegyzőkönyvvezető, 

 

 

Külön meghívottként megjelent: Patocskai Tamás Fehértó Np. Kft. ügyvezető, Gömzsik 

László pü. ügyintéző, Juhász-Vedresné Szabó Ibolya ÜIB 

tag, 

 

 

 

 

Huszár Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 

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

lenlévőket, hogy az ülésről videofelvétel készül.   

 

 

 

Napirend előtt:  
 
 

Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Huszár Zoltán 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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50/2018.(V.30.)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 elfogadja: 

39/2018.(IV.25.)Kt.sz.                                               H a t á r o z a t 

Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017. évben végzett mun-

kája 

42/2018.(IV.25.)Kt.sz.                                             H a t á r o z a t 

Kunfehértó Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi fe-

ladatai 2017. évi ellátása 

46/2018.(IV.25.)Kt.sz.                                                 H a t á r o z a t 

Önkormányzat tulajdonában lévő egyes fák kivágása 

47/2018.(IV.25.)Kt.sz.                                                  H a t á r o z a t 

FEHÉRTÓ Non-profit Kft. 2017. évi éves beszámolójának elfogadása és 

a vezető tisztségviselők részére a felmentvény megadása 

48/2018.(IV.25.)Kt.sz.                                                     H a t á r o z a t 
Csernák Lajos Fehértó Non-profit Kft. ügyvezető részére jutalom megállapítása 

 

 

 

Huszár Zoltán polgármester ismerteti az ülés napirendi javaslatát: 

  

N a p i r e n d : 

 

1.) Tájékoztató a felnőtt háziorvosi ellátás 2017. évi munkájáról  

Előadó: Dr. Székács István háziorvos, Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) 

2.) Tájékoztató a fogászati ellátás 2017. évi munkájáról 

Előadó: Dr. Békássy Bálint fogorvos, Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) 

3.) Tájékoztató a gyermekorvosi ellátás 2017. évi munkájáról  

Előadó: Dr. Horváth Katalin gyermekorvos, Huszár Zoltán polgárm.  (írásban mellékelve) 

4.) Beszámoló a Kunfehértóért Közalapítvány 2017. évi tevékenységéről 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

5.) Előterjesztés Kunfehértó Község Önkormányzatának 2017. évi zárszámadásról szóló ren-

delete tárgyában  

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

6.) Előterjesztés a VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 pályázat támogatói okirat módosításának kérelme 

tárgyában 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 
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7.) Előterjesztés Kunfehértó Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének 

módosítása tárgyában  

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

8.) Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gon-

doskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítása 

tárgyában 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

9.) Összefoglaló jelentés az önkormányzat és intézményeinél 2017. évben végzett belső elle-

nőrzések tapasztalatairól 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

10.) Előterjesztés bölcsőde létesítése tárgyában  

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

11.) Előterjesztés nyári szünidei gyermekétkeztetésről szóló döntés tárgyában  

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

12.) Előterjesztés a 2014-2019. évi Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának tár-

gyában  

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

13.) Előterjesztés a szociális étkeztetés szakmai programjának módosítása tárgyában 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

14.) Előterjesztés a tanyagondnoki szolgálat szakmai programjának módosítás tárgyában 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

15.) Előterjesztés Falugyűlés összehívására  

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

16.) Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

2017. évi működéséről 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

17.) Előterjesztés pályázat benyújtására a VP6-19.2.1.-32-3-17 kódszámú felhívásra  

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

18.) 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. 
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1.) N a p i r e n d 

Tájékoztató a felnőtt háziorvosi ellátás 2017. évi munkájáról  

Előadó: Dr. Székács István háziorvos, Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) 

 

Huszár Zoltán polgármester: 

- szavazásra bocsátom az előterjesztést,  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 7 szavazattal - 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

51/2018.(V.28.)Kt.sz.                                                                              H a t á r o z a t 

Felnőtt háziorvosi ellátás 2017. évi munkája 

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Székács 

István Attila háziorvos 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját el-

fogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Zoltán polgármester 

Értesül: Dr. Székács István Attila  

 

 

2.) N a p i r e n d 

Tájékoztató a fogászati ellátás 2017. évi munkájáról 

Előadó: Dr. Békássy Bálint fogorvos, Huszár Zoltán polgármester (írásban mellékelve) 

 

Dr. Hegyes Edina képviselő: 

- az új fogorvosról jók a visszajelzések, 

 

Huszár Zoltán polgármester: 

- a fogorvos és a gyermekorvos munkájára is pozitív visszajelzéseket kapunk, 

 

Több hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 7 szavazattal - 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

52/2018.(V.28.)Kt.sz.                                                                              H a t á r o z a t 

Fogászati ellátás 2017. évi munkája 
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Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Békássy 

Bálint fogorvos 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Zoltán polgármester 

Értesül: Dr. Békássy Bálint   

 

 

3.) N a p i r e n d 

Tájékoztató a gyermekorvosi ellátás 2017. évi munkájáról  

Előadó: Dr. Horváth Katalin gyermekorvos, Huszár Zoltán polgárm.  (írásban mellékelve) 

 

Dr. Hegyes Edina képviselő: 

- javaslom a doktornőnek, amikor a jelenlegi szerződés hosszabbításra kerül, akkor a rezsi- 

és helyiséghasználattal kapcsolatos kérdéseket előzetesen rendezni kellene, mert az a mai 

napig komoly feszültségeket okoz, jó lenne, ha a hivatal ebben egy kis közvetítő szerepet  

vállalna, 

 

Huszár Zoltán polgármester: 

- köszönöm az észrevételt, 

- szavazásra bocsátom az előterjesztést, 

 

Több hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 7 szavazattal - 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

53/2018.(V.28.)Kt.sz.                                                                              H a t á r o z a t 

Gyermekorvosi ellátás 2017. évi munkája 

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Horváth 

Katalin gyermekorvos 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfo-

gadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Zoltán polgármester 

Értesül: Dr. Horváth Katalin   

 

 

4.) N a p i r e n d 

Beszámoló a Kunfehértóért Közalapítvány 2017. évi tevékenységéről 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 
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Szalai László PKB tag: 

- (bizottság döntése írásban mellékelve) 

 

 

Sarok Tibor képviselő: 

- a Közalapítvány a Rendőrséget továbbra is támogatja? 

 

Harnóczi Sándor alpolgármester: 

- a kmb-s autó casco díját fizeti az alapítvány, üzemanyag támogatást nem kérnek a Rend-

őrség részéről, 

 

Huszár Zoltán polgármester: 

- szavazásra bocsátom az előterjesztést, 

 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 7 szava-

zattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

54/2018.(V.28.)Kt.sz.                                                                              H a t á r o z a t 

Kunfehértóért Közalapítvány 2017. évi tevékenységéről 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete elfogadja a Kunfehértóért Köz-

alapítvány beszámolóját és közhasznúsági mellékletét a 2017-es évről.   

Határidő: 2018. május 31. 

Felelős:   Huszár Zoltán polgármester 

ÉRTESÜLNEK: képviselők, polgármester, jegyző, Kuratórium elnöke,   

munkaügyi ügyintéző. 

 

 

5.) N a p i r e n d 

Előterjesztés Kunfehértó Község Önkormányzatának 2017. évi zárszámadásról szó-

ló rendelete tárgyában  

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

 

Gömzsik László pénzügyi ügyintéző röviden ismertette a zárszámadás főbb elemeit. 
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Szalai László PKB tag: 

- (bizottság döntése írásban mellékelve) 

 

Lukács Tamás ÜIB, elnök: 

- (bizottság döntése írásban mellékelve) 

 

Sarok Tibor képviselő: 

- a vízelvezető csatorna ki van fizetve, mert munka lenne még bőven? 

 

Gömzsik Lászlón pénzügyi ügyintéző: 

- a vízelvezető csatorna beruházás költségének nagy része ki van fizetve, 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 7 szava-

zattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő rendeletet alkotja: 

 

4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet 

a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról 
 

 

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekez-

désében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 

f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kunfehértó Község Önkormányzata Kép-

viselő-testületének az Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 12/2016. (VII.19.) önkormányzati rendelete 49.§ (1) bekezdés a) pontjá-

ban biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság, Kun-

fehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Képviselő-testülete 

és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2016. (VII.19.) önkormányzati ren-

delete 49.§ (2) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és 

Községfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zár-

számadást  

496 359 578 Ft Költségvetési bevétellel 

406 265 159 Ft Költségvetési kiadással 

 

90 094 419 Ft helyesbített maradvánnyal 

hagyja jóvá. 

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 

1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.  
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(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötele-

ző feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet szerint fogadja el. 

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét 

a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 

2. § 

A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők sze-

rint fogadja el: 

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja 

jóvá.  

(2) Az önkormányzat intézményi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 5.1 mellék-

letben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 
 

(3) A Kunfehértói Polgármesteri Hivatal, valamint a Mosolyvár Óvoda intézményi bevételi és 

kiadási előirányzatainak teljesítését az 5.2. és 5.3 mellékletekben foglaltaknak megfelelően 

hagyja jóvá. 

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 6. mel-

lékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. 

3. § 

(1) A képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt 

érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 

(2) Az önkormányzat jegyzője és a Mosolyvár Óvoda költségvetési szerv vezetője a költségve-

tési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 

4. § 

(1) A képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló 

elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a Mosolyvár 

Óvoda költségvetési szerv vezetőjét a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban ér-

tesítse. 

5. § 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

(mellékletek a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

 

6.) N a p i r e n d 

Előterjesztés a VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 pályázat támogatói okirat módosításának ké-

relme tárgyában 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

 

Szalai László PKB tag: 
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- (bizottság döntése írásban mellékelve) 
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 7 szavazattal - 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

55/2018.(V.28.)Kt.sz.                                                                              H a t á r o z a t 

VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 pályázat támogatói okirat módosításának kérelme 

1. Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 16/2017. (II.08.) Kt. számú 

Képviselő-testületi határozat alapján benyújtott és elnyert VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú 

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 

karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése című felhívás Támogatói Ok-

irata módosítását kezdeményezi az alábbiak szerint: 

 

A projekt teljes költsége összesen (Ft) 117.377.446 

A projekt elszámolható költségei összesen (Ft) 111.021.450 

A projekt nem elszámolható költségei összesen (Ft) 6.355.966 

Támogatás összege (Ft) 99.919.305 

 

2.  Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pont alapján benyújtásra 

kerülő Támogatói Okirat módosítási kérelem elfogadása esetén a szükséges önerőt 

17.458.141,-Ft-ot 2018. évi költségvetése terhére biztosítja.  

 

3.  Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

a Támogatói Okirat módosításának kezdeményezésére, a módosított Támogatói Okirat alá-

írására, az ehhez szükséges dokumentumok, nyilatkozatok megtételére, a közbeszerzési el-

járás, és a projekt teljes lebonyolítására, a beszerzéshez és kivitelezéshez szükséges szer-

ződések megkötésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Zoltán polgármester 

Értesül: Gömzsik László pénzügy 

              Ficsorné Sáfár Anett koordinációs referens   

 

 

7.) N a p i r e n d 

Előterjesztés Kunfehértó Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeleté-

nek módosítása tárgyában  

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 
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Gömzsik László pénzügyi ügyintéző röviden ismertette a rendelet-tervezet főbb elemeit. 

 

Szalai László PKB tag: 

- (bizottság döntése írásban mellékelve) 

 

Lukács Tamás ÜIB, elnök: 

- (bizottság döntése írásban mellékelve) 
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 7 szavazattal - 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő rendeletet alkotja: 

 

5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I.31.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésé-

ben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kunfehértó Község Önkormányzata Képvise-

lő-testületének az Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Sza-

bályzatáról szóló 12/2016. (VII.19.) önkormányzati rendelete 49.§ (1) bekezdés a) pontjában 

biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság,  Kunfehér-

tó Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Képviselő-testülete és 

Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2016. (VII.19.) önkormányzati rende-

lete 49.§ (2) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és 

Községfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el 

1. § 

(1) Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi 

költségvetéséről szóló 1/2018. (I.31.) (továbbiakban: Ör.)  2.§ (1)-(2)  bekezdése az alábbiak 

szerint módosul: 

„2.§ 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését: 

787 732 501 Ft Költségvetési bevétellel 

787 732 501 Ft Költségvetési kiadással 

 20 843 732 Ft Tartalékkal 

 

ezen belül      20 787 023 Ft céltartalékkal 

 

állapítja meg. 

 

(2) A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 127 161 

193 Ft-ban állapítja meg.” 
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2. § 

(1) Az Ör. 1. melléklete helyébe az  1. melléklet lép.  

(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.  

(3) Az Ör. 2.1.  melléklete helyébe a 2.1.  melléklet lép. 

(4) Az Ör. 2.2. melléklete helyébe a 2.2. melléklet lép. 

(5) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(6) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

(7) Az Ör. 5.1. melléklete helyébe az 5.1. melléklet lép. 

(8) Az Ör. 5.2. melléklete helyébe az 5.2. melléklet lép. 

(9) Az Ör. 5.3. melléklete helyébe az 5.3. melléklet lép. 

 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon ha-

tályát veszti. 
 

(mellékletek a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

 

8.) N a p i r e n d 

Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet mó-

dosítása tárgyában 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

 

Szalai László PKB tag: 

- (bizottság döntése írásban mellékelve) 

 

Lukács Tamás ÜIB, elnök: 

- (bizottság döntése írásban mellékelve) 
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 7 szavazattal - 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő rendeletet alkotja: 

 

6/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet 

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 
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ellátásokról szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociá-

lis ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)-(2) bekezdésben kapott felhatalmazás 

alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 8a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kunfehértó Község Önkor-

mányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 12/2016. (VII.19.) önkormányzati rendelet 49.§ 1.) pontjában 

biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság véleményé-

nek kikérésével, a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő 

pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2015. (II.26.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 12.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„12.§ 

 

(1)Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tanyagondnoki szolgálatot mű-

ködtet. A tanyagondnoki körzet Kunfehértó I. körzet, II. körzet, III. körzet, IV. körzet, V. körzet 

és VI. körzet közigazgatási területére terjed ki. 

 

(2)
 
A település bel-, és külterületén az Önkormányzat a tanyagondnoki szolgálata (továbbiak-

ban: szolgálat), illetve vállalkozóval kötött megállapodás útján biztosítja a 7.§ első, francia 

bekezdésében szereplő „étkeztetés” ellátását. 

(3) A szolgálat az (2) bekezdésben jelzett feladatain túl az alábbi feladatokat látja el a telepü-

lés közigazgatási területén: 

a) közösségi és szociális információs szolgáltatás, 

b) családsegítésben való közreműködés, 

c) intézmények és az ellátott közötti kapcsolattartás elősegítése, 

d) házi segítségnyújtásban való közreműködés, 

e) jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban közreműködés, 

f) étkeztetésben való közreműködés, 

g) egészségügyi ellátáshoz való hozzájárulás biztosítása. 
 

(4) A szolgálat részletes feladatait a szakmai program, a tanyagondok munkaköri leírása tar-

talmazza.” 

2.§ 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

(2) Hatályát veszti a Rendelet 2.§ (2) bekezdés c) pontja. 
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9.) N a p i r e n d 

Összefoglaló jelentés az önkormányzat és intézményeinél 2017. évben végzett belső 

ellenőrzések tapasztalatairól 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

 

Szalai László PKB tag: 

- (bizottság döntése írásban mellékelve) 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 7 szavazattal - 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

56/2018.(V.28.)Kt.sz.                                                                              H a t á r o z a t 

Összefoglaló jelentés az önkormányzat és intézményeinél 2017. évben végzett belső ellenőr-

zések tapasztalatairól 

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évben 

végrehajtott belső ellenőrzések tapasztalatairól készített jelentést és 

összefoglaló jelentést elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Zoltán polgármester,  

              Kristóf Andrea jegyző 

 

Határozatról értesülnek:  

1/ Huszár Zoltán polgármester 

2/ Kristóf Andrea jegyző 

3./ Gazdálkodás 

4./ Irattár  

 

 

10.) N a p i r e n d 

Előterjesztés bölcsőde létesítése tárgyában  

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

 

Szalai László PKB tag: 

- (bizottság döntése írásban mellékelve) 

 

Lukács Tamás ÜIB, elnök: 
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- (bizottság döntése írásban mellékelve) 
 

Sarok Tibor képviselő: 

- milyen volt az érdeklődés a bölcsőde iránt? 

 

Kristóf Andrea jegyző: 

- 7 férőhelyes lesz a bölcsőde, a szülők részéről 9 fő jelezte az igényét, 

 

Huszár Zoltán polgármester: 

- 2,5 éves kortól az óvodába is felveszik a gyerekeket, 

- ha nincs több kérdés, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot, 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 7 szava-

zattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

57/2018.(V.28.)Kt.sz.                                                                              H a t á r o z a t 

Bölcsőde létesítése 

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 7.) 

pontjában biztosított jogkörében – figyelemmel az 1997. évi XXXI. tv. 

175.§ (5) bekezdésében foglalt kötelezettségére – 2019. január 1. napjá-

tól új feladatként mini bölcsődét kíván létrehozni a fenntartásában műkö-

dő Mosolyvár Óvodában. Felkéri a polgármestert az intézmény átszerve-

zésének, alapfeladatának és nevének megváltoztatása érdekében a szük-

séges intézkedések megtételére.  

 

A Képviselő-testület az új feladata: a bölcsődei ellátás biztosítása 

a) formája: mini bölcsőde (Gyvt. 43/A. §) 

b) szervezeti működése: többcélú óvoda-bölcsőde (Gyvt. 43/A. § (2) bek. 

c) pontja) 

c) intézményi székhelye: Kunfehértó, Ady Endre u. 4. 

d) feladatellátás helye : Kunfehértó, Úttörő tér 7. szám alatt lévő (iskolai 

étkeztetést biztosító ) ingatlanon belül 

e) feladatellátó intézmény új elnevezése, neve: Mosolyvár Óvoda és Mini 

Bölcsőde 

f) működését biztosító intézmény fenntartója: Kunfehértó Község Önkor-

mányzata 

g) működés kezdési időpontja: 2019. január  01. napjától (határozatlan 

időre) intézményi vezetése jelenlegi struktúrában, külön vezető kineve-

zése nélkül 

i) intézményi gazdálkodása: éves költségvetésből gazdálkodó költségveté-

si szerv 
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j) intézménybe felvehető gyermekek életkora: 20 hetes kortól 3 éves korig 

(Gyvt. 42. § (1) bekezdés) 

k) intézménybe felvehető gyermekek létszáma: legfeljebb 7 fő gyermek, 1 

csoport (15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 49.§) 

l) költségeinek fedezete: feladat finanszírozás keretében állami költségve-

tési támogatás 

m) személyi feltételei: 1 fő kisgyermeknevelő és 1 fő bölcsődei dajka, to-

vábbá helyettese 

n) működés tárgyi feltételei (eszközök): épület OTÉK szerinti, eszközök 

NM rendelet 11. melléklete szerinti 

o) személyi és intézményi térítési díjak: gyermekétkeztetés és intézményi 

ellátás esetén fenntartó döntése szerinti 

p) időkerete (nyitvatartási idő): napi 10 óra (NM rendelet 37. § (1) be-

kezdés (de. 7 órától du. 17 óráig) 

q) szükséges felszerelések beszerzése: központi vissza nem térítendő fenn-

tartó pályázati támogatás + önerőből 

r) szakmai feltételei: országos alapprogramra épülő helyi szakmai prog-

ram, házirend 

szerint 

s) működési engedélyezési eljárás lefolytatása: Bás-Kiskun Megyei Kor-

mányhivatal  

 

Felelős: Huszár Zoltán polgármester 

Határidő:2018. május 31.  

Értesül: óvodavezető 

              szociális ügyintéző 

 
 

 

11.) N a p i r e n d 

Előterjesztés nyári szünidei gyermekétkeztetésről szóló döntés tárgyában  

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

 

Szalai László PKB tag: 

- (bizottság döntése írásban mellékelve) 

 

 

Sarok Tibor képviselő: 

- hány főt érint az étkeztetés, és be járnak-e étkezni a gyerekek? 

 

Kristóf Andrea jegyző: 

- 20 fő körüli a gyerekek létszáma, és az ebédet elviszik, 
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Huszár Zoltán polgármester: 

- 44 napon biztosítjuk az ebédet, kivéve azt az 2 hetet, amíg az óvoda zárva tart, 

- ha nincs több kérdés, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot, 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 7 szava-

zattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

58/2018.(V.28.)Kt.sz.                                                                              H a t á r o z a t 

Nyári szünidei gyermekétkeztetés 

Kunfehértó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek vé-

delméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. 

§ (2) bekezdés b) pontjában körülírt hátrányos helyzetű és a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyze-

tű gyermekek részére a 2018. évi nyári szünet időtartamán belül 44 mun-

kanapra nézve biztosítja a szünidei gyermekétkeztetést 2018. június 18. – 

2018. július 27. napjáig, valamint 2018. augusztus 13.- 2018. augusztus 

31. napjáig. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Zoltán polgármester 

Értesül: Harnóczi Erzsébet óvodavezető 

            Horváth Judit szociális előadó 

            Gömzsik László gazdálkodási előadó 

 

12.) N a p i r e n d 

Előterjesztés a 2014-2019. évi Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának 

tárgyában  

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 7 szavazattal - 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

59/2018.(V.28.)Kt.sz.                                                                              H a t á r o z a t 

2014-2019. évi Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 

2014-2019. évi Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatát és 

az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja.   

Felkéri a polgármestert, hogy a kapcsolódó intézkedések megtételéről 

gondoskodjon.  

Határidő: 2018. június 15. 
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Felelős:   Huszár Zoltán polgármester 

ÉRTESÜLNEK: képviselők, polgármester, jegyző, esély egyenlőségi refe-

rens, résztvevők. 

 

 

13.) N a p i r e n d 

Előterjesztés a szociális étkeztetés szakmai programjának módosítása tárgyában 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 7 szavazattal - 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

60/2018.(V.28.)Kt.sz.                                                                              H a t á r o z a t 

Szociális étkeztetés szakmai programjának módosítása 

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális ét-

keztetés szakmai programját az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: 2018. július 31. 

Felelős: Huszár Zoltán polgármester 

Értesül: szociális ügyintéző  

 

 

14.) N a p i r e n d 

Előterjesztés a tanyagondnoki szolgálat szakmai programjának módosítása tárgyá-

ban 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 7 szavazattal - 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

61/2018.(V.28.)Kt.sz.                                                                              H a t á r o z a t 

Tanyagondnoki szolgálat szakmai programjának módosítása 

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tanyagond-

noki szolgálat szakmai programját az előterjesztés 1. számú melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja. 
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Határidő: 2018. július 31. 

Felelős: Huszár Zoltán polgármester 

Értesül: szociális ügyintéző  
 

 

15.) N a p i r e n d 

Előterjesztés Falugyűlés összehívására  

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 7 szavazattal - 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

62/2018.(V.28.)Kt.sz.                                                                              H a t á r o z a t 

Falugyűlés összehívása 

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi 

Falugyűlést október 24-én ( szerda ) 17 órára a Községháza tanácster-

mébe hívja össze az alábbi napirendekkel:.  

a) Beszámoló az elmúlt évben végzett önkormányzati munkáról  

        Előadó: Huszár Zoltán polgármester  

b)  Egyebek  

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a 

polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 

Határidő:  2018. október 

Felelős:     Huszár Zoltán polgármester 

Értesülnek: képviselők, polgármester, jegyző,  

 

 

16.) N a p i r e n d 

Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Tár-

sulás 2017. évi működéséről 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

 

Harnóczi Sándor alpolgármester: 

- kukaürítéskor az üres kukákat közvetlenül az út mellett hagyják és még 3 méter sincs a 

kukák között, a közlekedést gátolják, 
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- nehezményezem, hogy ebben az évben még nem küldtek csekket a szemétszállítási díj 

befizetésére, viszont kb. 3 hete személyesen érdeklődtek, hogy a tavalyi számlát kifizet-

tem-e, hagytak a postaládámban értesítőt, 

 

Kristóf Andrea jegyző: 

- felhívták a figyelmünket, hogy a helyszínen nem szabad fizetni, 

 

 

Huszár Zoltán polgármester: 

- a szolgáltatónál kértem, illetőleg a közgyűlésen is megemlítettem, hogy két szigetet hoz-

zanak ki az üdülőterületre a szezon idejére, melyre ígéretet kaptam, rákérdeztem arra is, 

hogy minden település meg kapja-e a sárgafedeles kukákat, 

- ha nincs több kérdés, szavazásra bocsátom a határozati javaslatot, 

 

Több hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 7 szavazattal - 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

63/2018.(V.28.)Kt.sz.                                                                              H a t á r o z a t 

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2017. évi műkö-

dése 

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Homokhátsági 

Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2017. évi mű-

ködéséről szóló beszámolót tudomásul vette. 

Határidő: folyamatos             

Felelős:  Huszár Zoltán polgármester              

 

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 

1. A Képviselő-testület tagjai 

2. Huszár Zoltán  polgármester 

3. Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás 
 

 

17.) N a p i r e n d 

Előterjesztés pályázat benyújtására a VP6-19.2.1.-32-3-17 kódszámú felhívásra  

Előadó: Huszár Zoltán 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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64/2018.(V.28.)Kt.sz.                                                                              H a t á r o z a t 

Pályázat benyújtására a VP6-19.2.1.-32-3-17 kódszámú felhívásra 

1. Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hozzájárul, hogy a Fehértó Non- profit Kft. pályázatot nyújtson be a 

VP6-19.2.1.-32-3-17 kódszámú, „Nonprofit szervezetek ismertségét, 

céljai elérését szolgáló fejlesztések megvalósítása című felhívásra 

eszközbeszerzés tárgyában, azzal, hogy a pályázathoz szükséges 

önerőt a Fehértó Non-profit Kft. biztosítja. 

A pályázat keretében megvalósítandó projekt bruttó összköltsége 

nem haladhatja meg a nettó 2.940.000,- Ft-ot. 

 

2. Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos tulajdonosi 

nyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Zoltán Polgármester 

Értesül: Polgármester, Patocskai Tamás, Gömzsik László, Ficsórné 

Sáfár Anett 

 

 

 

 

Több bejelentés nem hangzott el, Huszár Zoltán polgármester megköszönte a megjelenést és 

az ülést 17,45 órakor bezárta.  

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

  (: Huszár Zoltán :)   (: Kristóf Andrea :) 

  polgármester  jegyző 

 


