Kunfehértó Község Képviselő-testülete
22-21/2018.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kunfehértó Község Képviselő-testületének 2018. november 28-án 17,00 órai kezdettel, a Községháza tanácstermében megtartott nyílt üléséről
Jelen vannak: Huszár Zoltán polgármester, Harnóczi Sándor alpolgármester, Dr. Hegyes
Edina, Lukács Tamás, Sarok Tibor képviselők,
(5 fő – 71 %)
Távol maradt: Czagány-Mákos Roberta, Szalai László képviselők
Állandó meghívottként megjelent: Kristóf Andrea jegyző,
Bodó Szilveszterné jegyzőkönyvvezető,
Külön meghívottként megjelent: Patocskai Tamás Fehértó Np. Kft. ügyvezető, Gömzsik
László pü. ügyintéző,
Huszár Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület
7 tagú, melyből 5 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt m e g n yi t j a . Tájékoztatja a jelenlévőket, 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 5 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:
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Határozat

101/2018.(XI.28.)Kt.sz.
Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása

Kunfehértó Község Képviselő-testülete az alábbi, lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja:
Határozat

99/2018.(X.24.)Kt.sz.
Kunfehértó 292/1. hrsz-ú ingatlan telekmegosztása

Huszár Zoltán polgármester ismerteti az ülés napirendi javaslatát:
Napirend:
1.) Előterjesztés a közművelődésről szóló rendelet elfogadása tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester

(írásban mellékelve)

2.) Előterjesztés a Fehértó Non-profit Kft. 2019. évi közművelődési rendezvénytervének
elfogadása tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester

(írásban mellékelve)

3.) Előterjesztés Kunfehértó Önkormányzata 2019. évi Belső Ellenőrzési Tervének jóváhagyása tárgyában
Előadó: Kristóf Andrea jegyző

(írásban mellékelve)

4.) Előterjesztés Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi munkatervének elfogadása tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester

(írásban mellékelve)

5.) Előterjesztés a Fehértó Non-profit Kft. részére tagi kölcsön biztosítása tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester

(írásban mellékelve)

6.) Előterjesztés ünnepi fénydekorációs eszközök megvásárlása tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester

(írásban mellékelve)

7.) Előterjesztés a Waldorf Egyesület támogatási kérelme tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester

(írásban mellékelve)

8.) Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt Kunfehértói Csoport támogatási kérelme tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester

(írásban mellékelve)

9.) Előterjesztés az 1956-os Magyar Nemzetőrség kérelmének elbírálása tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester

(írásban mellékelve)
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10.) Előterjesztés a Polgármester 2018. évi jutalma tárgyában
Előadó: Lukács Tamás ÜIB. elnök

(írásban mellékelve)

11.) Előterjesztés a Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde Szakmai Programjának elfogadása
tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester

(írásban mellékelve)

12.) Előterjesztés munkáltatói jogok gyakorlásának átruházása - tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester

(írásban mellékelve)

13.) Egyebek

A javasolt napirenddel kapcsolatosan módosító indítvány nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete a napirendet e g y h a n g ú l a g elfogadja.

1.) N a p i r e n d
Előterjesztés a közművelődésről szóló rendelet elfogadása tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester

(írásban mellékelve)

Lukács Tamás ÜIB. elnök:
-

(bizottság döntése írásban mellékelve),

Kristóf Andrea jegyző:
-

legnagyobb változás a nyitva tartás módosítása lesz,

-

a 7 közművelődési alapszolgáltatásból kettőt szeretnénk ellátni,

Huszár Zoltán polgármester:
-

először a rendeletet, majd a határozati javaslatot bocsátom szavazásra,

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 5 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő rendeletet alkotja:
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15/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelet
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott jogkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, Kunfehértó
Község Önkormányzata 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 véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
E rendelet célja, hogy Kunfehértó Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a
kunfehértói polgárok érdekeit szem előtt tartva, a község művelődési érdekeinek és kulturális
szükségleteinek figyelembevételével, a helyi lehetőségek, sajátosságok és hagyományok alapján meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási formáját, módját
és mértékét, ösztönözze a civil közösségek együttműködési szándékát e téren.
2. §
A rendelet hatálya kiterjed a közművelődésben résztvevőkre, a közművelődési tevékenységet
közművelődési megállapodás alapján ellátó természetes és jogi személyekre, egyéb szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire, alkalmazottaira és a közművelődési alapszolgáltatást
igénybe vevőkre.
2. Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai, feladatai
3. §
(1) Az önkormányzat a település minden lakosának biztosítja a kultúrához való hozzáférés
jogát és lehetőségét.
(2) Az önkormányzat a település adottságainak figyelembe vételével, a helyi közművelődési
tevékenység támogatása terén az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat látja el:
a. a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük
segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín
biztosítása,
b. az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
c. amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
(3) A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének keretében biztosítja:

5
a) a művelődő közösségek rendszeres és alkalomszerű művelődési, vagy közösségi tevékenysége végzésének helyszínét,
b) a művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőségeket teremt,
c) fórumot szervez, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.
(4) Az önkormányzat biztosítja a nyilvános könyvtári ellátás jogszabályban rögzített rendszerének működtetését, alapkövetelményeit.
4. §
Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenységek keretében az alábbi feladatokat támogatja:
a. az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése,
b. a mentális kultúrát és önismeretet fejlesztő alkalmak, tanfolyamok, fórumok szervezése, biztosítása.
c. a különböző életkorú, érték- és érdekrendszerű civil közösségek művelődési szándékainak támogatását
d. különböző fórumok, estek, találkozók szervezése, különböző civil szervezetek közötti
együttműködés kezdeményezése, közösségi tér biztosítása
e. a település környezeti, szellemi, művészeti, népművészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
f. a lokálpatriotizmus elmélyítése, a szűkebb-tágabb régió értékeinek gyarapítása, megismertetése,
g. az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása,
h. az esztétikai élmények megéléséhez színházi előadások, koncertek, irodalmi estek,
művészeti kiállítások kínálata
i. az eltérő korosztályok számára szórakozva- művelődő és kulturált szórakozási lehetőségek biztosítása, mikroközösségek szerveződésének segítése
j. az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő, népművészeti, hagyományőrző közösségek tevékenységének támogatása,
k. bemutatók, kiállítások, nyári táborok szervezése, tehetséggondozás
l. különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,
m. kapcsolatépítés a közművelődés, megyei, országos szervezeteivel, határon túli magyarság művelődési közösségeivel, a testvértelepülések kulturális intézményeivel,
művelődési, művészeti egyesületeivel
n. a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
o. infokommunikációs eszközök révén, személyes segítségnyújtás a szolgáltatást igénybe
vevők részére,
p. nyilvánosság megteremtése a Kunfehértói Kalauz és a község, illetve intézményeinek,
gazdasági társaságának honlapja útján,
q. szórólapok, plakátok, meghívók készítése,
r. közérdekű, közhasznú kiállítások rendezése, programok szervezése,
s. a lakosság különböző művelődési célú, illetve közösségi tér igényű programjainak segítése, közművelődési színtér biztosítása.
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3. A közművelődési feladatellátás formája, módja
5. §
(1) Az önkormányzat a rendelet 3. – 4. §-ban meghatározott alapszolgáltatások és feladatok
folyamatos ellátása érdekében, közművelődési feladatait az Önkormányzat által létrehozott
Fehértó Önkormányzati Közszolgáltatási és Kulturális Non-profit Korlátolt Felelősségű Társasággal (a továbbiakban: FEHÉRTÓ Non-profit Kft.) közművelődési megállapodás megkötésével látja el.
(2) Az önkormányzat egyes közművelődési feladatainak ellátásába a település tradícióihoz,
illetve az adott feladatok egyedi jellegéhez igazodó – a jogszabályi követelményeknek megfelelő – közművelődési tevékenységet folytató jogi személyeket, magánszemélyeket is bevonhat, elsősorban az önkormányzat hatályos közművelődési megállapodása által el nem látott
tevékenységi területeken, illetve azzal összehangoltan, közművelődési megállapodás megkötésével.
4. A közművelődéssel kapcsolatos feladatellátás tárgyi és személyi feltételei
6.§
(1) Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége
érdekében a FEHÉRTÓ Non-profit Kft. feladatellátásához közösségi színteret biztosít. A
színtér integrált közösségi és szolgáltató térként működik.
(2) A FEHÉRTÓ Non-profit Kft. a közművelődési feladatait elsősorban:
a)Kunfehértó, Béke tér 3. szám alatti Kunfehértói Közösségi Színtér elnevezésű
önkormányzati tulajdonú ingatlanban,
b)Kunfehértó, Kiserdő utca 5. önkormányzati tulajdonú Tájházban látja el.
(3) Az Önkormányzat biztosítja a közművelődési közszolgáltatás használói számára a
helyszínterek, valamint az ott lévő tárgyi feltételek, technikai eszközök igénybevételét. A
használatra vonatkozó részletes szabályokat, az igénybevételért fizetendő térítési díjakat és a
díjmentességi kört a FEHÉRTÓ Non-profit Kft.-vel kötött közművelődési megállapodás
tartalmazza.
(4) A FEHÉRTÓ Non-profit Kft. a Kunfehértói Közösségi Színtérben köteles legalább egy
középfokú közművelődési szakképesítéssel (szakképzettséggel) rendelkező szakembert
foglalkoztatni.
7. §
Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások nyújtásába a FEHÉRTÓ Non-profit
Kft. mellett más, közművelődési tevékenységet is ellátó természetes és jogi személyeket,
egyéb szervezeteket, azok fenntartóit, működtetőit és alkalmazottait is bevonhatja, így különösen:
a. nevelési-oktatási intézményeket,
b. kulturális tevékenységet is végző társadalmi, civil szervezeteket, egyesületeket, alapítványokat,
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c.
d.
e.
f.
g.

egészségügyi és sport intézményeket, szervezeteket,
a turizmus és idegenforgalom szervezeteket,
helyi népművészeket, helyi gazdasági szervezeteket, magánszemélyeket
egyházakat,
hasonló feladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményeket, civil szervezeteket.
5. A közművelődéssel kapcsolatos feladatellátás finanszírozása
8.§

(1) Az önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos feladatainak megfelelő színvonalú
ellátása érdekében éves költségvetési rendeletében támogatást biztosít, mely az e
feladatellátás céljára biztosított állami normatívából és – a költségvetés lehetőségének
függvényében – saját forrásból tevődik össze.
E források kiegészülnek a közművelődési feladatellátásában résztvevő intézmények, civil
szervezetek, egyesületek, alapítványok más forrásokból származó bevételeivel.
(2) Az önkormányzat a FEHÉRTÓ Non-profit Kft. támogatását évente a költségvetési
rendeletében állapítja meg. E támogatást a FEHÉRTÓ Non-profit Kft. a közfeladatainak
ellátására fordíthatja.
(3) A FEHÉRTÓ Non-profit Kft. által elért egyéb bevétel a közfeladatok – közművelődés
esetében elsődlegesen a szakmai munka színvonalának emelését, a kötelező feladatok közé
sorolt rendezvények számának növelését – ellátását szolgálja.
9.§
A közművelődési megállapodás keretében történő feladatellátás során az önkormányzat más
intézmény, szervezet, egyesület, alapítvány által ellátott feladat szakmai költségeihez
támogatást biztosíthat. Ennek mértékét az éves költségvetési rendeletben határozza meg.
6. A közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése
10. §
(1) A FEHÉRTÓ Non-profit Kft. az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás
megszervezéséhez, éves szolgáltatási tervet készít tárgyév március 1. napjáig, valamint
rendezvény- és programtervet a tárgyévet megelőző év november 15. napjáig.
A szolgáltatási tervet, illetve rendezvény- és programtervet az éves munkatervben
meghatározott időpontban beterjeszti Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elé, melyet a testület hagy jóvá.
(2) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló
1997- évi CXL. törvény és e rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói, felügyeleti és más jogköröket a képviselő-testület gyakorolja.
7. Záró rendelkezések
11. §
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(1) E rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a közművelődésről szóló 18/2016.(XI.17.) önkormányzati rendelet.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 5 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:
102/2018.(XI.28.)Kt.sz.

Határozat

Kunfehértó Község Önkormányzata és a Fehértó Non-profit Kft. között létrejött Közművelődési Megállapodás jóváhagyása
Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az
előterjesztés 1.sz. mellékletében szereplő Kunfehértó Község Önkormányzata és a FEHÉRTÓ Önkormányzati Közszolgáltatási és Kulturális Nonprofit Kft között 2019. január 1. napjától létrejövő Közművelődési Megállapodást. Felhatalmazza a polgármestert a Közművelődési Megállapodás
aláírására.

2.) N a p i r e n d
Előterjesztés a Fehértó Non-profit Kft. 2019. évi közművelődési rendezvénytervének
elfogadása tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester

(írásban mellékelve)

Lukács Tamás képviselő:
-

a rendezvénytervbe a megszokott rendezvényeinket írtuk, és a közművelődési programtervbe is, ezek megvalósítását a jövő évi források fogják lehetővé tenni és meghatározni,

Dr. Hegyes Edina képviselő:
-

az anyagot a Felügyelő Bizottság is megtárgyalta, és javasolja a Képviselő-testületnek
elfogadásra,

Kristóf Andrea jegyző:
-

az EFOP pályázat is e témához kapcsolódik, ahhoz, hogy a pályázatban be tudjanak indulni a programok, az embereket alkalmazni kell,

-

7 önkormányzat vesz részt a pályázatban,
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-

jó lenne megbízási szerződéssel alkalmazni a személyeket a pályázat futásának idejére,

-

ez már egy megnyert pályázat, költenünk kell a pénzt,

-

ha megvárjuk a közbeszerzést, akkor az időbe nem fogunk beleférni,

Gömzsik László pénzügyi ügyintéző:
-

a Fehértone Fesztivál nem közművelődési rendezvény, nem való ebbe a programtervbe,

Kristóf Andrea jegyző:
-

ez sima rendezvényterv, március 1-ig kell benyújtania a Kft-nek a másik rendezvénytervet,

Több hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 5 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:
103/2018.(XI.28.)Kt.sz.

Határozat

Fehértó Non-profit Kft. 2019. évi közművelődési rendezvénytervének elfogadása
Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a
Fehértó Non-profit Kft. által összeállított 2019. évi rendezvénytervet az
előterjesztés 1. és 2. számú mellékletében foglaltak szerint.
Határidő: 2018. november 30.
Felelős: Huszár Zoltán polgármester
Értesül: Patocskai Tamás ügyvezető

3.) N a p i r e n d
Előterjesztés Kunfehértó Önkormányzata 2019. évi Belső Ellenőrzési Tervének jóváhagyása tárgyában
Előadó: Kristóf Andrea jegyző

(írásban mellékelve)

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 5 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:
104/2018.(XI.28.)Kt.sz.

Határozat

Kunfehértó Önkormányzata 2019. évi Belső Ellenőrzési Tervének jóváhagyása
1. Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kunfehértó
Község Önkormányzata 2019. évi Belső Ellenőrzési Tervét a melléklet
szerint jóváhagyja.
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2. Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 15. § (7) bekezdése alapján
jóváhagyja, hogy 2019. évben az Önkormányzat költségvetési szervei
belső ellenőrzési feladatait polgári jogi szerződés keretében
foglalkoztatott belső ellenőr lássa el.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Kristóf Andrea kegyző
Értesülnek: belső ellenőrzési vezető
(Ellenőrzési Terv a jegyzőkönyvhöz csatolva)

4.) N a p i r e n d
Előterjesztés Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi munkatervének elfogadása tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester

(írásban mellékelve)

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

Határozat

105/2018.(XI.28.)Kt.sz.

Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi munkatervének elfogadása
Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. évi
munkatervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Zoltán polgármester, Kristóf Andrea jegyző
Határozatról értesül:
1./ Kristóf Andrea jegyző
2./ Bodó Szilveszterné igazgatási előadó
3./ Gazdálkodás
4./ Irattár

(Munkaterv a jegyzőkönyvhöz csatolva)
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5.) N a p i r e n d
Előterjesztés a Fehértó Non-profit Kft. részére tagi kölcsön biztosítása tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester

(írásban mellékelve)

Dr. Hegyes Edina képviselő:
-

a Felügyelő Bizottság tárgyalta a tagi kölcsönt, szeptember 30-ig ellenőrizte a Kft. gazdálkodását, és indokoltnak tartja kölcsönt,

-

a kölcsönre azért van szükség, mert június végén, július elején rossz volt az időjárás, a
bevételek elmaradtak a várttól, és nem sikerült később pótolni,

-

a Felügyelő Bizottság kéri a testület támogatását,

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

106/2018.(XI.28.)Kt.sz.

Határozat

Fehértó Non-profit Kft. részére tagi kölcsön biztosítása
1.) Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Fehértó Önkormányzati Közszolgáltatási és Kulturális Non-profit Kft. (cg.:
03-09-129893, székhely 6413 Kunfehértó, Tábor u. 27., adószám:
25731712-2-03, statisztikai számjele: 25731712-8130-572-03, bankszámlaszáma 10402568-00029562-00000002, képviseli: Patocskai
Tamás ügyvezető) részére, 4.000.000,- Ft összegben kamatmentes
tagi kölcsönt nyújt. A tagi kölcsön folyósításának határideje 2018.
december 10. napja. A tagi kölcsönt 2019. szeptember 15. napjáig
kell egy összegben visszafizetni.
2.) Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.)
pontban nyújtott tagi kölcsönt - 4.000.000,- Ft-ot – az önkormányzat
2018. évi költségvetésén belül tartalék kerete terhére biztosítja, valamint felkéri a polgármestert, hogy Kunfehértó Község Önkormányzatának az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.
(I.31.) önkormányzati rendelet jelen pontnak megfelelő módosítását
terjessze elő a Képviselő-testület soron következő ülésére.
3.) Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a tagi kölcsön nyújtásához szükséges dokumentumok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Zoltán polgármester
Értesül: Fehértó Np. Kft., pénzügyi vezető
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6.) N a p i r e n d
Előterjesztés ünnepi fénydekorációs eszközök megvásárlása tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester

(írásban mellékelve)

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

107/2018.(XI.28.)Kt.sz.

Határozat

Ünnepi fénydekorációs eszközök megvásárlása
Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kunfehértó Község Önkormányzata és a Biachere Illumination Hungary Kft. között
2015. október 05. napján kötött ünnepi fénydekorációs eszközök bérlésére vonatkozó „pályázati bérleti szerződés” -ben szereplő eszközök bérleti szerződés
lejárta utáni (2019. január 15.) nettó 323.200,-Ft értéken történő megvásárlását.

Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Zoltán polgármester
Értesül: FEHÉRTÓ Non-profit Kft., Gömzsik László pénzügyi referens

7.) N a p i r e n d
Előterjesztés a Waldorf Egyesület támogatási kérelme tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester

(írásban mellékelve)

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 5 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:
108/2018.(XI.28.)Kt.sz.

Határozat

Waldorf Egyesület támogatási kérelme
1. Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselőt-testülete úgy határozott, hogy a Waldorf Egyesület Molnár Edina elnök által közpénzből
történő támogatásra benyújtott pályázatát érvényesnek találja.
2. Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselőt-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetési támogatási alapból Waldorf Egye-
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sület részére 20.000,- Ft – azaz húszezer forint – támogatást biztosít
az Önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati támogatási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Zoltán Polgármester
Értesül: Polgármester, Waldorf Egyesület elnöke, Gazdálkodás (helyben)

8.) N a p i r e n d
Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt Kunfehértói Csoport támogatási kérelme tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester

(írásban mellékelve)

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

109/2018.(XI.28.)Kt.sz.

Határozat

Magyar Vöröskereszt Kunfehértói Csoport támogatási kérelme
1. Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselőt-testülete
úgy határozott, hogy a Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun
Megyei Szervezetének Kunfehértói csoportja, Tóth Sándorné
elnök által közpénzből történő támogatásra benyújtott pályázatát – melyet helyi hátrányos helyzetű családok támogatása
költségeinek fedezetére kíván felhasználni – érvényesnek találja.
2. Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselőt-testülete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetési támogatási alapból
a Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezetének
Kunfehértói csoportja részére 50.000,- Ft – azaz ötvenezer
forint – támogatást biztosít az Önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati támogatási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Zoltán Polgármester
Értesül: Polgármester, Magyar Vöröskereszt helyi csoportja,
Gazdálkodás (helyben)
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9.) N a p i r e n d
Előterjesztés az 1956-os Magyar Nemzetőrség kérelmének elbírálása tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester

(írásban mellékelve)

Huszár Zoltán polgármester:
-

a magam részéről a határozati javaslat „B” változatát támogatom,

-

amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, a „B” változatot bocsátom szavazásra,

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 5 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:
110/2018.(XI.28.)Kt.sz.

Határozat

1956-os Magyar Nemzetőrség kérelmének elbírálása
Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egy korábbi
testületi egyeztetés alapján, szakértő történész bevonásának segítségével
kíván az 1956-os forradalom kerek évfordulója alkalmára emléktáblát állítani.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Zoltán polgármester
Értesül: Polgármester,

10.) N a p i r e n d
Előterjesztés a Polgármester 2018. évi jutalma tárgyában
Előadó: Lukács Tamás ÜIB. elnök

(írásban mellékelve)

Lukács Tamás ÜIB. elnök:
-

(bizottság döntése írásban mellékelve),

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 5 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:
111/2018.(XI.28.)Kt.sz.
Polgármester 2018. évi jutalma

Határozat
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Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi
és Idegenforgalmi Bizottság javaslatára Huszár Zoltán polgármester jutalmát a község fejlődése, fejlesztése érdekében végzett munkája elismeréseként 2018. évre bruttó 548.400,-Ft összegben állapítja meg.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2018. november 30.
Értesül: Munkaügyi ügyintéző

11.) N a p i r e n d
Előterjesztés a Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde Szakmai Programjának elfogadása tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester

(írásban mellékelve)

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

112/2018.(XI.28.)Kt.sz.
Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde Szakmai Programjának elfogadása

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019 január
1. napjával történő hatálybalépéssel elfogadja a Mosolyvár Óvoda és
Mini Bölcsőde előterjesztés melléklete szerinti Óvodai Nevelési Programját.
Határidő: 2019. január 1.
Felelős: Huszár Zoltán polgármester
Kristóf Andrea jegyző
Határozatról értesül:
1./ Huszár Zoltán polgármester
2./ intézményvezető
3./ Irattár

12.) N a p i r e n d
Előterjesztés munkáltatói jogok gyakorlásának átruházása - tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester

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

113/2018.(XI.28.)Kt.sz.
Munkáltatói jogok gyakorlásának átruházása

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az EFOP1.5.3-16-2017-00082 azonosító számú projekt keretében, a pályázat költségvetésében meghatározott forrás erejéig, a pályázatban meghatározott
feladatok ellátására kiválasztott munkavállalók feletti - ezen jogviszonyukra tekintettel - teljes munkáltatói jogok gyakorlását Kunfehértó
Község polgármesterének hatáskörébe utalja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Értesül: koordinációs referens

Bejelentés nem hangzott el, Huszár Zoltán polgármester megköszönte a megjelenést és az
ülést 17,30 órakor bezárta.

K. m. f.

(: Huszár Zoltán :)
polgármester

(: Kristóf Andrea :)
jegyző

