
Kunfehértó Község Képviselő-testülete 

138-10/2019. 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült:  Kunfehértó Község Képviselő-testületének 2019. május 29-én 15,45 órai kezdettel, 

a Községháza tanácstermében megtartott nyílt üléséről 

    

 

Jelen vannak: Huszár Zoltán polgármester, Dr. Hegyes Edina, Lukács Tamás, Szalai László 

képviselők,  

(4 fő – 57 %) 

 

 

Távol maradt: Harnóczi Sándor alpolgármester, Czagány-Mákos Roberta, Lukács Tamás 

képviselők 

 

 

 

Állandó meghívottként megjelent: Kristóf Andrea jegyző,  

      Bodó Szilveszterné jegyzőkönyvvezető, 

 

 

Külön meghívottként megjelent: Gömzsik László pü. ügyintéző, Patocskai Tamás Fehértó 

Np. Kft. ügyvezető, Ádám Dóra Fehértó Np. Kft. pénzügyi vezető, 

 

 

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

7 tagú, melyből 4 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt  me gn yi t j a . Tájékoztatja a je-

lenlévőket, hogy az ülésről videofelvétel készül.   

 

 

 

N a p i r e n d   e l ő t t 
 
 

Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester                                   (írásban mellékelve) 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 4 szavazattal - 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 
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58/2019.(V.29.)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: 

38/2019.(III.27.)Kt.sz.                                       H a t á r o z a t 

„Nemzeti és helyi identitástudat erősítése” című pályázat benyújtása 

44/2019.(IV.24.)Kt.sz.                                                          H a t á r o z a t 

Intézményvezetői pályázat véleményezése  

51/2019.(IV.24.)Kt.sz.                                                         H a t á r o z a 

t 

Közmeghallgatással egybekötött falugyűlés összehívása  

54/2019.(IV.24.)Kt.sz.                                               H a t á r o z a t 

„Kunfehértó Díszpolgára” és „Kunfehértó Községért” kitüntetés ado-

mányozása 

 

 

 

Huszár Zoltán polgármester ismerteti az ülés napirendi javaslatát: 

 

N a p i r e n d : 

 

1.) Előterjesztés Kunfehértó Község Önkormányzatának 2018. évi zárszámadásáról szóló 

önkormányzati rendelet elfogadása tárgyában 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

2.) Előterjesztés Kunfehértó Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló ön-

kormányzati rendeletének módosítása tárgyában 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

3.) Beszámoló a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság 2018. évi munkájáról  

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

4.) Beszámoló a Kunfehértóért Közalapítvány 2018. évi tevékenységéről 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

5.) Beszámoló a felnőtt háziorvosi ellátás 2018. évi munkájáról 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

6.) Előterjesztés a Háziorvosi Szolgálat működtetése tárgyában 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

7.) Beszámoló a fogászati ellátás 2018. évi munkájáról 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 
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8.) Beszámoló a gyermekorvosi ellátás 2018. évi munkájáról 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

9.) Összefoglaló jelentés az önkormányzat és intézményeinél 2018. évben végzett belső el-

lenőrzésekről 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

10.) Előterjesztés a Fehértó Non-profit Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadása és a vezető 

tisztségviselő részére felmentvény megadása tárgyában 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

11.) Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

2018. évi működéséről 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

12.) Előterjesztés a 097/435. hrsz-ú ingatlan cseréje tárgyában 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

13.) Előterjesztés a Kunfehértó Községi Sportegyesület támogatási kérelme tárgyában 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

14.) Előterjesztés a Kántor András Veterán Autósok és Motorosok Kiskunhalasi Egyesülete 

támogatási kérelme tárgyában 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

15.) Előterjesztés az Egészségház megvételre felajánlása tárgyában 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

16.) 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 Kunfehértó Község Önkormányzatának 2018. évi zárszámadásáról 

szóló önkormányzati rendelet elfogadása tárgyában 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

 

Dr. Hegyes Edina PIB. elnök: 

- (ismertette a Pénzügy és Községfejlesztési Bizottság döntését, amely írásban mellékelve) 



4 

 

 

Lukács Tamás ÜIB. elnök: 

- (ismertette az Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság döntését, amely írásban mellékelve) 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 4 szavazattal - 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő rendeletet alkotja: 

 

7/2019.(V.30.) önkormányzati rendelet 

a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról 

 

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

sében 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,  Kunfe-

hértó 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: 

 

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

kezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) be-

kezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zár-

számadást  

730 463 032 Ft Költségvetési bevétellel 

  

396 991 921 Ft Költségvetési kiadással 

 

333 471 111 Ft helyesbített maradvánnyal 

hagyja jóvá. 

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

az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.  

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül köte-

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

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

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

2. § 

A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők sze-

rint fogadja el: 
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(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. 
 

(2) A Mosolyvár Óvoda, valamint a Polgármesteri Hivatal intézményi bevételi és kiadási elő-

irányzatainak teljesítését az 5.2. és 5.3 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

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

mellékletnek 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 költség-

vetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötele-

sek. 

4. § 

(1) A képviselőtestület 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!) 

 

 

 

2.) N a p i r e n d 

Előterjesztés Kunfehértó Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 

önkormányzati rendeletének módosítása tárgyában 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

 

Dr. Hegyes Edina PIB. elnök: 

- (ismertette a Pénzügy és Községfejlesztési Bizottság döntését, amely írásban mellékelve) 

 

Lukács Tamás ÜIB. elnök: 

- (ismertette az Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság döntését, amely írásban mellékelve) 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 4 szavazattal - 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő rendeletet alkotja: 

 

8/2019.(V.30.) önkormányzati rendelet 

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(I.31.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

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

sében 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 ren-

delete 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 2019. évi 

költségvetéséről szóló 2/2019. (I.31.) (továbbiakban: Ör.)  2.§ (1) bekezdése helyébe a követ-

kező rendelkezés lép: 

„2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését: 

800 224 599 Ft Költségvetési bevétellel 

800 224 599 Ft Költségvetési kiadással 

 14 672 936 Ft Tartalékkal 

 

ezen belül      8 395 027 Ft céltartalékkal 

 

állapítja meg.” 

 

(2) Az Ör. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„2.§. (2) A Képviselő-testület az intézmények önkormányzati támogatásának előirányza-

tát 150 049 277 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 hatá-

lyát veszti. 

 

(mellékletek a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

 

3.) N a p i r e n d 

Beszámoló a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság 2018. évi munkájáról  

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 4 szavazattal - 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

 

59/2019.(V.29.)Kt.sz.                                                                              H a t á r o z a t 

Kiskunhalasi Rendőrkapitányság 2018. évi munkája 

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunha-

lasi Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját az 

előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Zoltán polgármester 

Értesül: Kiskunhalasi Rendőrkapitányság 

 

 

 

4.) N a p i r e n d 

Beszámoló a Kunfehértóért Közalapítvány 2018. évi tevékenységéről 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

 

Dr. Hegyes Edina PIB. elnök: 

- (ismertette a Pénzügy és Községfejlesztési Bizottság döntését, amely írásban mellékelve) 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 4 szavazattal - 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

 

60/2019.(V.29.)Kt.sz.                                                                              H a t á r o z a t 

Kunfehértóért Közalapítvány 2018. évi tevékenysége 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete elfogadja a Kunfehértóért Köz-

alapítvány beszámolóját és közhasznúsági mellékletét a 2018-es évről.   

Határidő: 2019. május 31. 

Felelős:   Huszár Zoltán polgármester 

ÉRTESÜLNEK: képviselők, polgármester, jegyző, Kuratórium elnöke,      

                           munkaügyi ügyintéző. 

 

 

5.) N a p i r e n d 

Beszámoló a felnőtt háziorvosi ellátás 2018. évi munkájáról 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

 

Dr. Hegyes Edina képviselő: 

- jók a visszajelzések az új rendszerről, javít a sorban álláson, 

 

Huszár Zoltán polgármester: 

- félelmetesen nagy a betegszám, 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 4 szavazattal - 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

61/2019.(V.29.)Kt.sz.                                                                              H a t á r o z a t 

Felnőtt háziorvosi ellátás 2018. évi munkája 

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Székács 

István Attila háziorvos 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját el-

fogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Zoltán polgármester 

Értesül: Dr. Székács István Attila  
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6.) N a p i r e n d 

Előterjesztés a Háziorvosi Szolgálat működtetése tárgyában 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

 

Kristóf Andrea jegyző: 

- a Doktor úr szerződése 2019. december 31-én lejár, szeretnénk időben megkezdeni a 

szerződés meghosszabbítását, 

- a szerződést határozatlan időre szeretnénk kötni, a többi részére változatlan maradna, 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 4 szavazattal - 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

 

62/2019.(V.29.)Kt.sz.                                                                              H a t á r o z a t 

Háziorvosi Szolgálat működtetése 

1. Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Szék-

ács István Attila háziorvossal meg kívánja hosszabbítani a feladat-

ellátási szerződést, így 2020. január 1. napjától az egészségügyi alap-

ellátási körzetek megállapításáról szóló 16/2016.(X.27.) önkormány-

zati rendelet alapján meghatározott kunfehértói háziorvosi feladatok 

ellátására vonatkozóan területi ellátási kötelezettséggel, határozatlan 

ideig tartó feladat-ellátási szerződést kíván kötni a GYARD 65 Kft –

vel (6413 Kunfehértó, Rákóczi F. u. 13/A., képviseli: dr. Székács Ist-

ván Attila) Ellátásért felelős: dr. Székács István Attila háziorvos. 

 

2. Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatal-

mazza a polgármestert az 1. sz. melléklet szerinti szerződés aláírásá-

ra.  

 

Határidő: 2019. június 30. 

Felelős:  Huszár Zoltán polgármester 

Értesül:  Dr. Székács István Attila háziorvos,   

              Farkasné Meszes Éva munkaügyi üi. 

 

 

7.) N a p i r e n d 

Beszámoló a fogászati ellátás 2018. évi munkájáról 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 
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Kristóf Andrea jegyző: 

- a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő jelezte, hogy a betegszám alapján 18,5 óra 

lehetne a rendelési idő, illetőleg havi 1.000,-, vagy 2.000,-Ft-tal emelkedhetne a finanszí-

rozási díj, 

- a Doktor urat tájékoztattam a fentiekről, aki nem kíván élni ezzel a lehetőséggel, 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 4 szavazattal - 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

 

63/2019.(V.29.)Kt.sz.                                                                              H a t á r o z a t 

Fogászati ellátás 2018. évi munkája 

 

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Békássy 

Bálint  fogorvos 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Zoltán polgármester 

Értesül: Dr. Békássy Bálint   

 

 

 

 

8.) N a p i r e n d 

Beszámoló a gyermekorvosi ellátás 2018. évi munkájáról 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

 

Huszár Zoltán polgármester: 

- a rendelési idő betartására fel lehetne hívni a Doktornő figyelmét, 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 4 szavazattal - 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

64/2019.(V.29.)Kt.sz.                                                                              H a t á r o z a t 

Gyermekorvosi ellátás 2018. évi munkája 
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Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Horváth 

Katalin gyermekorvos 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfo-

gadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Zoltán polgármester 

Értesül: Dr. Horváth Katalin   

 

 

9.) N a p i r e n d 

Összefoglaló jelentés az önkormányzat és intézményeinél 2018. évben végzett belső 

ellenőrzésekről 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

 

Dr. Hegyes Edina PIB. elnök: 

- (ismertette a Pénzügy és Községfejlesztési Bizottság döntését, amely írásban mellékelve) 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 4 szavazattal - 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

 

65/2019.(V.29.)Kt.sz.                                                                              H a t á r o z a t 

Összefoglaló jelentés az önkormányzat és intézményeinél 2018. évben végzett belső ellenőr-

zésekről 

Kunfehértó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. 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 a Fehértó Non-profit Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadása és a ve-

zető tisztségviselő részére felmentvény megadása tárgyában 
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Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

 

Dr. Hegyes Edina PIB. elnök: 

- (ismertette a Pénzügy és Községfejlesztési Bizottság döntését, amely írásban mellékelve) 

 

Szalai László képviselő: 

- a Felügyelő Bizottság ülésén elhangzott, hogy a Gyermek- és Ifjúsági Táborban a tetőfel-

újítást el kellene végezni, 

- a most létesült plázs kapcsán, annak kihasználtságát javítva kerti kiülőket lenne célszerű 

kihelyezni, melynek költségét az önkormányzatnak kellene viselnie, 5-600.000,Ft-ot,  

ugyanis a Kft. nem tudja a fesztivál előtt ezt finanszírozni, 

 

Huszár Zoltán polgármester: 

- a táborban a tetőfelújítást a tulajdonosokkal kellene egyeztetni, mert így nincs értelme 

minden évben kifesteni az épületet, 

- ha nem nagy összegről van szó, úgy gondolom, hogy akkor a tulajdonosokat is meg le-

hetne győzni, 

 

Patocskai Tamás Kft. ügyvezető: 

- a tetőfelújítás kapcsán a sátortetős megoldásra 2,5 millió forintos ajánlatot kaptunk, 

- egy új lapos tető lehet, hogy 1 millió forintból kijön, ha a testület úgy gondolja, akkor 

ennek utánajárunk, 

- csatorna sem ártana a vízelvezetés miatt,  

- a kerti kiülőre nettő 97.000,-Ft-os ajánlatot kaptunk Kiskunhalasról, ha kifizetjük, egy hét 

alatt meglenne, 

 

Szalai László képviselő: 

- lapos tető felújításra is kérjünk ajánlatokat, 

 

Kristóf Andrea jegyző: 

- hivatalos ajánlatra van szükség, mert csak így tudjuk megkeresni Kiskunhalast és János-

halmát, 

 

Huszár Zoltán polgármester: 

- úgy gondolom, hogy a kerti kiülőkre vállalható lenne 500.000,-Ft, ezzel kiegészítenénk a 

határozati javaslatot, 
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Patocskai Tamás Kft. ügyvezető: 

- ha a Képviselő-testület hozzájárul, a június 1-i szezonkezdést szeretnénk június 15-ére 

kitolni, mert annak költségcsökkentő hatása lenne,  

 

Szalai László képviselő: 

- ha olyan idő van, akkor inkább a szezon vége szeptember 30-ig hosszabbodjon meg, 

 

Huszár Zoltán polgármester: 

- az írásban kiadott határozati javaslat változatlanul hagyása mellett még a következő két 

pontot bocsátom szavazásra külön határozatban: 

„1.) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Fehértó Np. Kft. az idei Tófürdő sze-

zont 2019. június 15. napjával kezdi. 

2.) A Képviselő-testület elfogadja a Fehértó Np. Kft. kérelmét, és jóváhagyja 5 db kerti 

kiülő megvásárlását, melyhez 500.000,-Ft, azaz: Ötszázezer forint felhalmozási célú 

támogatást nyújt a Fehértó Np. Kft. részére.” 

-  a határozatokat külön-külön bocsátom szavazásra,  

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 4 szavazattal - 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

 

66/2019.(V.29.)Kt.sz.                                                                              H a t á r o z a t 

Fehértó Non-profit Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadása és a vezető tisztségviselő ré-

szére felmentvény megadása 

1. Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a FE-

HÉRTÓ Non-profit Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolóját 

84.271 eFt árbevétel, 1.884. e Ft aktivált saját teljesítménnyel, to-

vábbá 73.993 eFt egyéb bevétel mellett, 21.497 eFt mérlegfőösszeg-

gel és 313 eFt adózott eredménnyel (nyereség) elfogadja azzal, hogy 

a társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a 

létesítő okiratában meghatározott közfeladatai ellátására és az ehhez 

kapcsolódó tevékenységére fordítja. Az adózott eredményt teljes mér-

tékben az eredménytartalékba helyezi. 

 

2. Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete értékelte a 

FEHÉRTÓ Non-profit Kft. ügyvezetőjének a 2018. üzleti évben vég-

zett munkáját és megállapította, hogy Patocskai Tamás ügyvezető 

(vezető tisztségviselő) 2018. évben munkáját a gazdasági társaság 

érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a 
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Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) be-

kezdésében foglalt felmentvényt megadja. 

 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: Huszár Zoltán polgármester  

Határozatról értesül: Patocskai Tamás FEHÉRTÓ Non-profit Kft. ügyve-

zetője 

 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 4 szavazattal - 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

 

67/2019.(V.29.)Kt.sz.                                                                              H a t á r o z a t 

2019. évi fürdési szezonnal kapcsolatos döntés 

1.) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Fehértó Np. Kft. az idei 

Tófürdő szezont 2019. június 15. napjával kezdi. 

2.) A Képviselő-testület elfogadja a Fehértó Np. Kft. kérelmét, és jóvá-

hagyja 5 db kerti kiülő megvásárlását, melyhez 500.000,-Ft, azaz: 

Ötszázezer forint felhalmozási célú támogatást nyújt a Fehértó Np. 

Kft. részére. 

 

 

 

11.) N a p i r e n d 

Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Tár-

sulás 2018. évi működéséről 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

 

 

Dr. Hegyes Edina PIB. elnök: 

- (ismertette a Pénzügy és Községfejlesztési Bizottság döntését, amely írásban mellékelve) 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 4 szavazattal - 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 
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68/2019.(V.29.)Kt.sz.                                                                              H a t á r o z a t 

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2018. évi műkö-

dése 

Kunfehértói Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Homokhátsági 

Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2018. évi 

működéséről szóló beszámolót tudomásul vette. 

 

Határidő: folyamatos             

Felelős:  Huszár Zoltán polgármester      

Értesítést kap: Huszár Zoltán polgármester, 

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás 

 

 

Az ülésteremben megjelent a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság részéről Dr. Vaslóczki Ferenc 

kapitányság vezető, Madarász József és Majoros Lóránd körzeti megbízottak. 

 

Huszár Zoltán polgármester: 

- nagy tisztelettel köszöntöm a Rendőrség részéről megjelent urakat,  

- a beszámolót már elfogadtuk, de ha mégis szeretnének pár szóban kiegészítést tenni, szí-

vesen meghallgatjuk, 

 

Dr. Vaslóczki Ferenc kapitányság vezető: 

- alapvetően a település közbiztonsága kiegyensúlyozott, a bűncselekmények számában 

nagyságrendileg változás nem történt, közbiztonsági szempontból rendben van a telepü-

lés, 

- a település vezetésének arra van igénye, főleg, hogy annyit van támogatva a körzeti meg-

bízotti állomány, mint Kunfehértón, hogy a körzeti megbízottak minél többet legyenek 

helyben a településen, 

- szerencsére közel van Kiskunhalas, rend van, itt vagyunk, rendelkezésre állunk, az igé-

nyeknek igyekszünk eleget tenni, 

- itt is szeretném még egyszer megköszönni az önkormányzati támogatást, komolyan hi-

szek abban, hogy a közbiztonság közös ügye a lakosságnak, a rendőrségnek és az önkor-

mányzatnak, 

 

Huszár Zoltán polgármester: 

- az biztos, hogy Madarász József éjjel-nappal elérhető, nagyon büszkék lehetünk a két 

körzeti megbízottunkra, 

- szívesen jönnek hozzánk a turisták a jó közbiztonság miatt, 

- nálunk nem kell az utcán az autót zárni, mert a közbiztonság nagyon jó, 
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Dr. Vaslóczki Ferenc kapitányság vezető: 

- nagyon jó, ha biztonságban érzik magukat az itt lakó emberek, 

- ritka kincsként tekintünk az olyan munkavállalókra, mint a jelen lévő munkatársak, akik 

teljes munkaidőben elérhetők,  

- ha esetleg van kérdés, szívesen válaszok, 

 

Huszár Zoltán polgármester: 

- kérdést nem merült fel a képviselők részéről, így nagyon köszönjük a beszámolót és to-

vábbi jó munkát kívánunk, 

 

Dr. Vaslóczki Ferenc kapitányság vezető: 

- készülünk a nyári, itt leszünk kellő erővel és kellő időben, az a kérésünk, hogy a rendez-

vényekről mindig időben kapjunk tájékoztatást, 

 

 

12.) N a p i r e n d 

Előterjesztés a 097/435. hrsz-ú ingatlan cseréje tárgyában 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

 

Dr. Hegyes Edina PIB. elnök: 

- (ismertette a Pénzügy és Községfejlesztési Bizottság döntését, amely írásban mellékelve) 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 4 szavazattal - 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

 

692019.(V.29.)Kt.sz.                                                                              H a t á r o z a t 

097/435. hrsz-ú ingatlan cseréje 

1. Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja 

az ExtractumPharma Zrt. előterjesztés mellékleteként csatolt kérelmét. 

2. Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

jegyzőt és a polgármestert a Kunfehértó Község Önkormányzatának 
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tulajdonában lévő 097/435 hrsz-ú, valamint az ExtractumPharma Zrt. 

tulajdonában lévő 097/493 hrsz-ú ingatlanok kérelemben megjelölt 

formában történő cseréjéhez szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: Huszár Zoltán polgármester 

Értesül: ExtractumPharma Zrt. 

              jegyző  

 

 

13.) N a p i r e n d 

Előterjesztés a Kunfehértó Községi Sportegyesület támogatási kérelme tárgyában 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

 

Dr. Hegyes Edina PIB. elnök: 

- (ismertette a Pénzügy és Községfejlesztési Bizottság döntését, amely írásban mellékelve) 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 4 szavazattal - 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

 

70/2019.(V.29.)Kt.sz.                                                                              H a t á r o z a t 

Kunfehértó Községi Sportegyesületének támogatási kérelme 

1. Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselőt-testülete úgy ha-

tározott, hogy a Kunfehértó Községi Sportegyesület, Ficsór Béla el-

nök által közpénzből történő támogatásra benyújtott pályázatát – 

melyet 2018/2019-es TAO programjához önrész biztosítására kíván 

felhasználni – érvényesnek találja.  

2. Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselőt-testülete 

az Önkormányzat 2019. évi költségvetési támogatási alap-

ból a Kunfehértó Községi Sportegyesület részére 707.796,- 

Ft – azaz hétszázhétezer-hétszázkilencvenhat forint – támo-

gatást biztosít az Önkormányzat 2019. évi költségvetése ter-

hére. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályá-

zati támogatási szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Zoltán Polgármester 

Értesül: Polgármester,  

Kunfehértó Községi Sportegyesület  

Gazdálkodás (helyben) 
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14.) N a p i r e n d 

Előterjesztés a Kántor András Veterán Autósok és Motorosok Kiskunhalasi Egyesü-

lete támogatási kérelme tárgyában 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

 

Dr. Hegyes Edina PIB. elnök: 

- (ismertette a Pénzügy és Községfejlesztési Bizottság döntését, amely írásban mellékelve) 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 4 szavazattal - 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

 

71/2019.(V.29.)Kt.sz.                                                                              H a t á r o z a t 

Kántor András Veterán Autósok és Motorosok Kiskunhalas Egyesülete  

támogatási kérelme 

 

1. Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselőt-testülete 

úgy határozott, hogy a Kántor András Veterán Autósok és 

Motorosok Kiskunhalas Egyesülete, Fejes Ferenc elnök ál-

tal közpénzből történő támogatásra benyújtott pályázatát – 

melyet veterán autók és motorok találkozójára kíván fel-

használni – érvényesnek találja.  

2. Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselőt-testülete 

az Önkormányzat 2019. évi költségvetési támogatási alap-

ból a  Kántor András Veterán Autósok és Motorosok Kis-

kunhalas Egyesülete részére 40.000,- Ft – azaz negyvenezer 

forint – támogatást biztosít az Önkormányzat 2019. évi költ-

ségvetése terhére. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályá-

zati támogatási szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Zoltán Polgármester 

Értesül: Polgármester,  

Kunfehértó Községi Sportegyesület  

Gazdálkodás (helyben) 
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15.) N a p i r e n d 

Előterjesztés az Egészségház megvételre felajánlása tárgyában 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester     (írásban mellékelve) 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 4 szavazattal - 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

 

72/2019.(V.29.)Kt.sz.                                                                              H a t á r o z a t 

Egészségház megvételre felajánlása 

1. Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Szék-

ács István Attila  Kunfehértó, Rákóczi u. 13/A. szám alatti „Egész-

ségház” ingatlanra vonatkozó felajánlását szándékában áll elfogad-

ni.  

2. Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

polgármestert az 1. pontban megjelölt ingatlan forgalmi érték meg-

határozásához szükséges  forgalmi értékbecslés elkészíttetésére.  

3. Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg, hogy 

az ingatlan megszerzése milyen feltételekkel  történhet az Önkor-

mányzat részére, és az erre vonatkozó előterjesztést terjessze a Kép-

viselő-testület elé a következő ülésre az értékbecsléssel együtt.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Zoltán polgármester 

Értesül: Dr. Székács István Attila         

 

 

 

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

ülést 16,15 órakor bezárta.  

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

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

  polgármester  jegyző  


