
Kunfehértó Község Képviselő-testülete 

138-2/2019. 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült:  Kunfehértó Község Képviselő-testületének 2019. február 27-én 17,00 órai kezdet-

tel, 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, Ádám Dóra Fehértó Np. Kft. pénz-

ügyi vezető 

 

 

 

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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15/2019.(II.27.)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: 

7/2019.(I.30.)Kt.sz.                                                    H a t á r o z a t 

Vízi közművek energiahatékonyságának fejlesztése tárgyában kiírt pályá-

zat benyújtása 

9/2019.(I.30.)Kt.sz.                                              H a t á r o z a t 

Fehértó Non-porfit Kft. ügyvezetőjének 2019. évi prémium feladatai 

meghatározásáról 

10/2019.(I.30.)Kt.sz.                                             H a t á r o z a t 

Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése 

11/2019.(I.30.)Kt.sz.                                                H a t á r o z a t 

2019. évi igazgatási szünet elrendelése a Kunfehértói Polgármesteri Hi-

vatalban 

12/2019.(I.30.)Kt.sz.                                                  H a t á r o z a t 

Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde nyári zárva tartási rendjének megha-

tározása 

 

 

Huszár Zoltán polgármester ismerteti az ülés napirendi javaslatát: 

 

N a p i r e n d : 

 

1.) Előterjesztés az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I.31.) önkor-

mányzati rendelet módosítása tárgyban 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

2.) Előterjesztés a 2019. évi „Éves szolgáltatási terv a közművelődési alapszolgáltatás meg-

szervezéséhez” elfogadása tárgyban 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

3.) Előterjesztés a Polgármester szabadság ütemezése tárgyban 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

4.) Előterjesztés óvodavezető pályázat meghirdetése tárgyban 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

5.) Előterjesztés a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának felülvizsgálata tárgyban 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

6.) Előterjesztés a Tófürdő területén partfal bontásának engedélyezése tárgyban 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

7.) Előterjesztés a 064/39. hrsz-ú ingatlanrészének vásárlása tárgyban 
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Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

8.) Előterjesztés Kunfehértó külterület 074/41. hrsz-ú terület értékesítése tárgyban 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

9.) Előterjesztés a Kunfehértói Általános Iskoláért Alapítvány támogatási kérelme tárgyban 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

10.) Előterjesztés a Mozgáskorlátozottak helyi csoportjának támogatási kérelme tárgyban 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

11.) Előterjesztés a Kunfehértói „Előre” Horgászegyesülettel kötendő közfeladat átruházási 

szerződés elfogadása tárgyban 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

12.) Előterjesztés víziközmű átadás-átvétel tárgyban 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

13.) Egyebek 

 

 

A javasolt napirenddel kapcsolatosan módosító indítvány nem hangzott el, Kunfehértó Köz-

ség 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 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I.31.) ön-

kormányzati rendelet módosítása tárgyában 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

 

Dr. Hegyes Edina PKB elnök: 

- (bizottság döntése írásban mellékelve), 

 

Sarok Tibor ÜIB tag: 

-  (bizottság döntése írásban mellékelve), 

 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő rendeletet alkotja: 
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4/2019.(II.28.) 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 aláb-

biak szerint módosul: 

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

707 663 431 Ft Költségvetési bevétellel 

707 663 431 Ft Költségvetési kiadással 

 7 586 929 Ft Tartalékkal 

 

ezen belül      5 407 523 Ft céltartalékkal 

 

állapítja meg.” 

 

(2) A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 127 267 

012 Ft-ban állapítja meg.” 

 

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. 
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3. § 

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

tályát veszti. 

 

 

 

2.) N a p i r e n d 

Előterjesztés a 2019. évi „Éves szolgáltatási terv a közművelődési alapszolgáltatás 

megszervezéséhez” elfogadása tárgyban 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

 

Lukács Tamás képviselő: 

- a törvényi kötelezettségünknek teszünk eleget, próbálunk a realitás talaján maradni, amit 

idén sikerül pályázati támogatásból megvalósítani, azt szerepeltetjük benne, ha lesz külső, 

vagy belső forrásunk, akkor szeretnénk ezt tovább bővíteni, 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

 

16/2019.(II.27.)Kt.sz.                                                                              H a t á r o z a t 

2019. évi „Éves szolgáltatási terv a közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez” elfo-

gadása 

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 

Fehértó Non-profit Kft. által összeállított 2019. évi éves szolgáltatási ter-

vet az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint. 

Határidő: 2019. március 1. 

Felelős:    Huszár Zoltán polgármester 

Értesül:    Fehértó Np. Kft. 

 

 

 

3.) N a p i r e n d 

Előterjesztés a Polgármester szabadság ütemezése tárgyban 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 7 szavazattal - 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

 

17/2019.(II.27.)Kt.sz.                                                                              H a t á r o z a t 

Polgármester szabadság ütemezése 

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Huszár Zoltán pol-

gármester 2019.  évi összesen 46 nap szabadságának ütemezését az alábbiak 

szerint jóváhagyja: 

 

HÓNAP NAP ÖSSZESEN 

január   

február   

március 11 - 14 4 nap 

április 23 – 30 6 nap 

május   

június 11 - 21 9 nap 

július 22 - 31 8 nap 

augusztus 1 - 12 8 nap 

szeptember   

október   

november   

december 12 – 31 11 nap 

  46 nap 

 

Felelős: Huszár Zoltán polgármester 

Értesül: munkaügyi ügyintéző 

 

 

 

4.) N a p i r e n d 

Előterjesztés óvodavezető pályázat meghirdetése tárgyban 

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: 

 

 

18/2019.(II.27.)Kt.sz.                                                                              H a t á r o z a t 

Óvodavezető pályázat meghirdetése 

Kunfehértó Község Önkormányzata 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B §. alapján 

pályázatot hirdet 
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Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde óvodavezető (magasabb vezető) 

munkakör betöltésére 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 2019. július 01 – 2024. 07. 31-ig szól. 

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6413 Kunfehértó, Ady E. u. 4. szám 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a nemzeti köz-

nevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (továbbiakban: Nkt.) meghatározott köznevelési 

intézményvezetői feladatkör és az intézményben óvodapedagógusi feladatok ellátása. Az in-

tézmény teljes körű pedagógiai szakmai vezetése, törvényes működésének biztosítása a hatá-

lyos jogszabályi rendelkezések és az intézmény alapító okirata szerint.  

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései és a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:  

• főiskola óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzett-

ség és szakképzettség, 

• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség 

• pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat 

• Nkt. 66. § (1) bekezdésének b)-c) pontjai alapján a pályázó ne álljon a tevékenység 

folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvő-

képes legyen, 

• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása  

• a nevelési oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló határozatlan ide-

jű teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus 

munkakörben történő határozatlan idejű teljes munkaidőre szóló kinevezés 

   

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  

• Nevelési-oktatási intézményben szerzett vezetői tapasztalat 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

-szakmai önéletrajz,  

-az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket 

is részletező vezetési program 

-végzettség és szakképzettség igazolása másolattal,  

-szakmai tapasztalat igazolása másolattal,  

-3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,  

- nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról,  

-nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában közreműködők a 

pályázatba betekinthetnek, személyes adatait megismerhetik,  

-nyilatkozat, hogy a pályázó kéri, vagy nem kéri a pályázatot elbíráló testületi ülésen zárt ülés 

tartását. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2019. július 1. napjától. 

A pályázat benyújtásának határideje: Nemzeti Közigazgatás Intézet közszolgálati állásportál-

ján való megjelenést követő 30. nap. 
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A pályázattal kapcsolatos további információ: A pályázati kiírással kapcsolatban további 

információt nyújt: Huszár Zoltán polgármester, tel: 06/77/507-101, vagy Kristóf Andrea jegy-

ző, tel: 06/77/507-102. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

- Postai úton, a pályázatnak a Kunfehértó Község Önkormányzat címére történő megküldésé-

vel (6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.) Kérjük a borítékon feltüntetni: „pályázat-

óvodavezető”. 

- Személyesen: Kunfehértói Polgármesteri Hivatal (6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.) 

- A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani „pályázat-óvodavezető” tárgy megjelöléssel 1 

példányban papíron és 1 példányban elektronikusan. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályáza-

ti adatbázisban szereplő azonosító számot. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 30. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli 

rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletben fog-

lalt pályázati eljárást követően, az eljárásban résztvevők véleményét mérlegelve a megbízási 

jogkör gyakorlója Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázat 

kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.   

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Zoltán  polgármester 

 

A Képviselő-testület határozatáról értesülnek: 

Farkasné Meszes Éva munkaügyi ügyintéző 

 

 

Harnóczi Sándor alpolgármester az ülésteremből távozott, a továbbiakban 6 fő képviselő 

jelenlétében folytatódik az ülés. 

 

 

 

5.) N a p i r e n d 

Előterjesztés a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának felülvizsgálata tárgy-

ban 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

 

Dr. Hegyes Edina PKB elnök: 

- (bizottság döntése írásban mellékelve), 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 6 szavazattal - 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

 

19/2019.(II.27.)Kt.sz.                                                                              H a t á r o z a t 

Gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának felülvizsgálata 

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta 

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2018 (X.25.) önkormány-

zati rendelet 1. mellékletében szereplő gyermekétkeztetés térítési díjait. A 

gyermekétkeztetés térítési díjainak módosítására nem tesz javaslatot. 

Határidő: 2019. április 1. 

Felelős: Huszár Zoltán polgármester 

Értesül: Mosolyvár  Óvoda és Mini Bölcsőde 

              Gömzsik László pénzügyi ügyintéző 

            Horváth Judit szociális ügyintéző 

 

 

 

6.) N a p i r e n d 

Előterjesztés a Tófürdő területén partfal bontásának engedélyezése tárgyban 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

 

Sarok Tibor ÜIB tag: 

-  (bizottság döntése írásban mellékelve), 

 

Dr. Hegyes Edina PKB elnök: 

- (bizottság döntése írásban mellékelve), 

 

Huszár Zoltán polgármester: 

- a bizottságot javaslatait figyelembe véve az írásban kiadott határozati javaslatot az alábbi 

kiegészítésekkel bocsátom szavazásra: 

 

1. a partfal bontás során felszedett térkövet a plázs mellé esztétikusan, ismét vissza kell 

helyezni a sétány kialakítására, 

2. a kivágott fa helyett új fát kell ültetni. 

 

 



10 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

 

20/2019.(II.27.)Kt.sz.                                                                              H a t á r o z a t 

Tófürdő területén partfal bontásának engedélyezése 

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint tulajdo-

nos, egyetért a Tófürdő területén a tóparton található homokos partsza-

kasz meghosszabbításával az alábbiak figyelembe vételével: 

1. a partfal bontás során felszedett térkövet a plázs mellé esztétikusan, 

ismét vissza kell helyezni a sétány kialakítására, 

2. a kivágott fa helyett új fát kell ültetni. 

A meghosszabbítandó terület az előterjesztés mellékleteként csatolt kére-

lemben feltüntetett terület. A Képviselő-testület felhatalmazza  a Fehértó 

Non-profit Kft-t a munka elvégzésével.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:    Huszár Zoltán polgármester 

Értesül:    Szalai László 

     Gömzsik László 

 

 

 

7.) N a p i r e n d 

Előterjesztés a 064/39. hrsz-ú ingatlanrészének vásárlása tárgyban 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

 

Dr. Hegyes Edina PKB elnök: 

- (bizottság döntése írásban mellékelve), 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

 

21/2019.(II.27.)Kt.sz.                                                                              H a t á r o z a t 

064/39. hrsz-ú ingatlanrészének vásárlása 

1. Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az önkor-

mányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

10/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet 11.§-ban foglalt hatásköré-
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ben eljárva úgy dönt, hogy a Kunfehértó  065, 071/1, 071/2 hrsz-ú ki-

vett közút művelési ág alatt nyilvántartott külterületi út tulajdonjogi 

helyzetének rendezése érdekében a Kunfehértó 064/39 hrsz-ú, szántó 

művelési ágú, 4960 m2 területű ingatlanból 429 m2 nagyságú ingat-

lanrészt 50.000,-Ft vételáron megvásárolja. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy gondoskod-

jon a megosztási vázrajz és az adásvételi szerződés elkészítéséről. A 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges doku-

mentumok, valamint az adásvételi-szerződés  aláírására.  

 

3. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a fedezet Kunfehértó Község 

Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (I.30.) 

önkormányzati rendelete tartalék előirányzatán rendelkezésre áll.  

 

Felelős:    Huszár Zoltán polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

Értesül: jegyző, pü. ügyintéző 

 

 

 

8.) N a p i r e n d 

Előterjesztés Kunfehértó külterület 074/41. hrsz-ú terület értékesítése tárgyban 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

 

Dr. Hegyes Edina PKB elnök: 

- (bizottság döntése írásban mellékelve), 

 

Huszár Zoltán polgármester: 

- Szalai László képviselőtársam jelezte, hogy személyes érintettségére tekintettel nem kí-

ván a szavazásban részt venni, 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 5 szavazattal - 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

 

22/2019.(II.27.)Kt.sz.                                                                              H a t á r o z a t 

Kunfehértó külterület 074/41. hrsz-ú terület értékesítése 

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért ab-

ban, hogy az Önkormányzat 1/1 tulajdonában lévő Kunfehértó külterület 
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074/41 hrsz-ú (kivett magánút művelési ágú 311m2) ingatlan 56.664,-Ft 

eladási áron értékesítésre kerüljön Szalai László 6413 Kunfehértó Iskola 

u. 9. szám alatti lakos részére azzal, hogy az ügylet lebonyolításának 

költségeit a vevő viseli. A Képviselő- testület megbízza a Polgármestert, 

az ügylet lebonyolításával és felhatalmazza az ügyben keletkezett szerző-

dések aláírásával. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Zoltán polgármester 

Értesül:   Szalai László 

      Gömzsik László 

 

 

 

9.) N a p i r e n d 

Előterjesztés a Kunfehértói Általános Iskoláért Alapítvány támogatási kérelme 

tárgyban 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

 

Dr. Hegyes Edina PKB elnök: 

- (bizottság döntése írásban mellékelve), 

 

Lukács Tamás képviselő: 

- az alapítvány milyen célra kívánja fordítani a támogatást? 

 

Huszár Zoltán polgármester: 

- az intézményben lévő tantermek fokozatos felújítását tűzte ki célul az Alapítvány, ehhez 

kérik a támogatást, 

 

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

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

 

 

23/2019.(II.27.)Kt.sz.                                                                              H a t á r o z a t 

Kunfehértói Általános Iskoláért Alapítvány támogatási kérelme 

1. Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselőt-testülete úgy hatá-

rozott, hogy a Kunfehértói Általános Iskoláért Alapítvány Kovács Má-

ria kuratóriumi elnök által közpénzből történő támogatásra benyújtott 

pályázatát – melyet általános iskolában az oktató-nevelő munka tech-
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nikai feltételeinek, körülményeinek javítása költségeinek fedezetére kí-

ván felhasználni – érvényesnek találja.  

2. Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselőt-testülete az Ön-

kormányzat 2019. évi költségvetési támogatási alapból a Kunfehértói 

Általános Iskoláért Alapítvány részére 300.000,- Ft – azaz háromszáz-

ezer forint – támogatást biztosít az Önkormányzat 2019. évi költségve-

tése terhére. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati támo-

gatási szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Zoltán polgármester 

Értesül:   Polgármester,  

Kunfehértói Általános Iskoláért Alapítvány,  

                Gazdálkodás (helyben) 

 

 

 

10.) N a p i r e n d 

Előterjesztés a Mozgáskorlátozottak helyi csoportjának támogatási kérelme tárgy-

ban 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

 

Dr. Hegyes Edina PKB elnök: 

- (bizottság döntése írásban mellékelve), 

 

Huszár Zoltán polgármester: 

- beszéltem a Mozgáskorlátozottak Helyi Csoportjának vezetőjével, és abban egyeztünk 

meg, hogy most a kért összeg felét, azaz 50.000,-Ft-ot javaslok részükre, ha szükség lesz 

rá, akkor a második félévben még kérhetnek pénzt a Képviselő-testülettől, 

- az 50.000,-Ft támogatással a Pénzügyi Bizottság is egyetért, ezért először a módosító 

javaslatot bocsátom szavazásra, 

 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

 

24/2019.(II.27.)Kt.sz.                                                                              H a t á r o z a t 

Mozgáskorlátozottak helyi csoportjának támogatási kérelme 



14 

 

1. Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselőt-testülete úgy hatá-

rozott, hogy a Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesületé-

nek Hanó Mihály elnök által közpénzből történő támogatásra benyúj-

tott pályázatát – melyet helyi hátrányos helyzetű családok támogatása 

költségeinek fedezetére kíván felhasználni – érvényesnek találja.  

2. Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselőt-testülete az Ön-

kormányzat 2019. évi költségvetési támogatási alapból a  Mozgáskor-

látozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete – ezen belül az Egyesület 

Kunfehértói csoportja -  részére 50.000,- Ft – azaz Ötvenezer forint – 

támogatást biztosít az Önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati támo-

gatási szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Zoltán Polgármester 

Értesül: Polgármester,  

             Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete 

             Gazdálkodás (helyben) 

 

 

Harnóczi Sándor alpolgármester az ülésteremben ismételten megjelent, a Képviselő-testület 

7 főre egészült ki. 

 

 

11.) N a p i r e n d 

Előterjesztés a Kunfehértói „Előre” Horgászegyesülettel kötendő közfeladat átruhá-

zási szerződés elfogadása tárgyban 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

 

Sarok Tibor ÜIB tag: 

- (bizottság döntése írásban mellékelve), 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

 

25/2019.(II.27.)Kt.sz.                                                                              H a t á r o z a t 

Kunfehértói „Előre” Horgászegyesülettel kötendő közfeladat átruházási szerződés elfoga-

dása 

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 

előterjesztés mellékletében szereplő Kunfehértói „Előre” Horgász Egye-
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sülettel  kötendő Közfeladat-átruházási Megállapodást. Felhatalmazza a 

polgármestert annak aláírására.  

Határidő:   2019. február 27.  

Felelős:      Huszár Zoltán polgármester 

Értesülnek: Kunfehértói „Előre” Horgász Egyesület  

 

 

 

12.) N a p i r e n d 

Előterjesztés víziközmű átadás-átvétel tárgyban 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

 

Huszár Zoltán polgármester: 

- a tisztított víz bevezetéshez át kell adnunk üzemeltetésre a szolgáltatónak a viziközművet 

annak érdekében, hogy az engedélyt megkapjuk, 

 

Szalai László képviselő: 

- a nyilvántartott értéknek van jelentősége? 

 

Gömzsik László pü. ügyintéző: 

- nincs jelentősége a nyilvántartott értéknek, 

 

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

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

 

 

26/2019.(II.27.)Kt.sz.                                                                              H a t á r o z a t 

Víziközmű átadás-átvétel 

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 

előterjesztés mellékletében lévő Kunfehértó Község Önkormányzata, va-

lamint a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. között 2015. június 29-én 

létrejött a Kunfehértó Község Víziközművei Bérleti -Üzemeltetési Szerző-

dés ÜSZ-13-3/2016 számú módosítását. A Képviselő-testület felhatalmaz-

za a polgármestert annak aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Huszár Zoltán polgármester 

Értesül:   Kristóf Andrea jegyző 

   Gömzsik László pü. ügyintéző 
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Bejelentés nem hangzott el, Huszár Zoltán polgármester megköszönte a megjelenést és az 

ülést 17,20 órakor bezárta.  

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 

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

  polgármester  jegyző  


