
Kunfehértó Község Képviselő-testülete  

 

138-20/2019. 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 

Készült: Kunfehértó Község Képviselő-testületének 2019. december 11-én 17,00 órai kezdet-

tel, a Községháza tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről 

    

 

Jelen vannak: Huszár Zoltán polgármester, Czagány-Mákos Roberta, Harnóczi Sándor, Dr. 

Hegyes Edina, Dr. Lovászné Dr. Veres Adrienn, Sarok Tibor képviselők 
 

(6 fő – 86 %) 

 

Távol maradt: Szalai László képviselő 

 

 

 

Állandó meghívottként megjelent: Kónya Tímea Renáta jegyző, 

     Bodó Szilveszterné jegyzőkönyvvezető, 

 

 

 

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

7 tagú, melyből 6 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt  meg ny i t j a . Tájékoztatja a je-

lenlévőket, hogy az ülésről videofelvétel készül.   

 

 

Huszár Zoltán polgármester ismerteti az ülés napirendi javaslatát: 

 

N a p i r e n d : 

 

1.) Javaslat a FEHÉRTÓ Önkormányzati Közszolgáltatási és Kulturális Non-Profit Kft. felü-

gyelő bizottsági tagjainak megválasztására és Alapító Okiratának módosítása tárgyában   

Előadó: Huszár Zoltán polgármester         (előterjesztés írásban mellékelve) 

2.) Előterjesztés a Mozgáskorlátozottak helyi csoportjának támogatási kérelme tárgyában   

Előadó: Huszár Zoltán polgármester        (előterjesztés írásban mellékelve) 

3.) Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt támogatási kérelme tárgyában   

Előadó: Huszár Zoltán polgármester         (előterjesztés írásban mellékelve) 

4.)  Előterjesztés Társulási Tanács tagok, Felügyelőbizottsági tag és a Társulási Tanács he-

lyettes tagjának delegálása a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkor-

mányzati Társulásba tárgyában 
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Előadó: Huszár Zoltán polgármester      (előterjesztés írásban mellékelve) 

 

 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete a napirendi javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

 

 

1.) N a p i r e n d 

Javaslat a FEHÉRTÓ Önkormányzati Közszolgáltatási és Kulturális Non-Profit 

Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztására és Alapító Okiratának módosítá-

sa tárgyában   

Előadó: Huszár Zoltán polgármester      (előterjesztés írásban mellékelve) 

 

 

Huszár Zoltán polgármester: 

- a korábbi tagoknak nagyon szépen köszönöm a munkáját, az új tagoknak pedig sok sikert 

kívánok, 

 

Kónya Tímea Renáta jegyző: 

- a 2.) pontot javaslom kivenni a határozati javaslatból, 

 

Huszár Zoltán polgármester: 

- az elhangzott módosítással bocsátom szavazásra a határozati javaslatot, 

 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

 

111/2019.(XII.11.)Kt.sz.                                                                             H a t á r o z a t 

FEHÉRTÓ Önkormányzati Közszolgáltatási és Kulturális Non-Profit Kft. felügyelő bizott-

sági tagjainak megválasztása és Alapító Okiratának módosítása  

FEHÉRTÓ Önkormányzati Közszolgáltatási és Kulturális Non-Profit Kft. 

felügyelő bizottsági tagjainak megválasztására és Alapító Okiratának 

módosítására 

1. Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy hatá-

rozott, hogy 2020. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig ter-

jedő határozott időre  
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(név) (an.:) Dr. Lovászné Dr. Veres Adrienn (an.: Szabó Adél) 

lakcím: 6413 Kunfehértó, Szabadság tér 11. 

(név) (an.:) Czagány-Mákos Roberta (an.: Móczár Gertrúd) 

lakcím: 6413 Kunfehértó, Petőfi u. 82. 

(név) (an.:) Szalai László (an.: Kazinczi Erika) 

lakcím: 6413 Kunfehértó, Iskola u. 9. 

szám alatti lakosokat választja. 

2. A Képviselő-testület egyben elfogadja a FEHÉRTÓ Önkormányzati 

Közszolgáltatási és Kulturális Non-Profit Kft. jelen módosításokkal az 

egységes szerkezetű Alapító Okiratát. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a FEHÉRTÓ 

Önkormányzati Közszolgáltatási és Kulturális Non-Profit Kft. módosí-

tással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja és gondos-

kodjon arról, hogy az a szükséges mellékletekkel a Kecskeméti Tör-

vényszékhez határidőn belül benyújtásra kerüljön. 

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a 

polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Huszár Zoltán polgármester 

Értesülnek:    képviselők, polgármester, jegyző,  

 

 

 

 

 

2.) N a p i r e n d 

Előterjesztés a Mozgáskorlátozottak helyi csoportjának támogatási kérelme tárgyá-

ban   

Előadó: Huszár Zoltán polgármester        (előterjesztés írásban mellékelve) 

 

Huszár Zoltán polgármester: 

- a Mozgáskorlátozottak Helyi Csoportja a Kunfehértóért Közalapítványtól részesült támo-

gatásban, így meg tudják oldani a szokásos év végi ajándékozást, 

 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

 

112/2019.(XII.11.)Kt.sz.                                                                             H a t á r o z a t 

Mozgáskorlátozottak helyi csoportjának támogatási kérelme 
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Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselőt-testülete úgy határo-

zott, hogy a Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesületének 

Hanó Mihály elnök által közpénzből történő támogatásra benyújtott pá-

lyázatát – melyet helyi hátrányos helyzetű családok támogatása költsége-

inek fedezetére kíván felhasználni – elutasítja, tekintettel arra, hogy az 

Egyesület a kérelemben megjelölt célra költségvetési éven belül az Ön-

kormányzattól 50.000.- Ft összegű támogatásban részesült. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Zoltán Polgármester 

Értesül: Polgármester,  

Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete 

 

 

 

 

 

3.) N a p i r e n d 

Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt támogatási kérelme tárgyában   

Előadó: Huszár Zoltán polgármester         (előterjesztés írásban mellékelve) 

 

 

Huszár Zoltán polgármester: 

- a Vöröskereszt Helyi Csoportjának nagyon sokat köszönhetünk a rendezvényeinket kifej-

tett munkájukért, 

 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

 

113/2019.(XII.11.)Kt.sz.                                                                             H a t á r o z a t 

Magyar Vöröskereszt támogatási kérelme 

1. Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselőt-testülete úgy hatá-

rozott, hogy a Magyar Vöröskereszt helyi csoportja Kovács Mária el-

nök által közpénzből történő támogatásra benyújtott pályázatát – me-

lyet helyi hátrányos helyzetű családok támogatása költségeinek fede-

zetére kíván felhasználni – érvényesnek találja.  

2. Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselőt-testülete az Ön-

kormányzat 2019. évi költségvetési támogatási alapból a magyar Vö-

röskereszt helyi 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. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Zoltán Polgármester 

Értesül: Polgármester,  

Magyar Vöröskereszt helyi csoportja 

Gazdálkodás (helyben) 

 

 

 

4.) N a p i r e n d 

Előterjesztés Társulási Tanács tagok, Felügyelőbizottsági tag és a Társulási Tanács 

helyettes tagjának delegálása a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulásba tárgyában 

Előadó: Huszár Zoltán polgármester      (előterjesztés írásban mellékelve) 

 

Huszár Zoltán polgármester: 

- ez egy formai döntés, az önkormányzati választások után új tagokat, delegáltakat kell 

választani, ezt valamennyi érintett önkormányzatnak el kell fogadnia, 

 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza: 

 

 

114/2019.(XII.11.)Kt.sz.                                                                             H a t á r o z a t 

Társulási Tanács tagok, Felügyelőbizottsági tag és a Társulási Tanács helyettes tagjának 

delegálása a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba 

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 

,,Társulási Tanács tagok, Felügyelőbizottsági tag és Társulási Tanács 

helyettes tagja delegálása a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdál-

kodási Önkormányzati Társulásba” tárgyú előterjesztést és a következő 

döntést hozza: 

A Képviselő testület a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás Társulási Tanács tagjainak, Felügyelőbizottsági 

tagjának a valamint a Társulási Tanács helyettes tagjának az alábbi 

személyeket delegálja: 

Társulási Tanács tagjai: 

1. Fülöp Róbert, Kiskunhalas Város polgármestere 

2. Patkós Zsolt, Kiskunmajsa Város alpolgármestere 

3. Domonyi László, Kiskőrös Város polgármestere 

Felügyelőbizottság tagjai: 

1. Haszilló Ferenc Kecel Város polgármestere  

Társulási Tanács helyettes tagja: 
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1. Baics Tamás Kiskunhalas Város Önkormányzata  

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a delegálásra vonatko-

zó döntését a Társulási Tanács alakuló ülésén képviselje. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megálla-

podás –tisztségviselők személyében bekövetkezett változással kapcsolatos 

–  módosításának aláírására.  

 

Határidő: 2019.12.31. 

Felelős: Huszár Zoltán polgármester 

 

Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak: 

1. A Képviselő-testület tagjai 

2. Huszár Zoltán polgármester 

3. Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Tár-

sulás 

 

 

 

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

ülést 17,25 órakor bezárja. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 (: Huszár Zoltán :)   (: Kónya Tímea Renáta :) 

 polgármester  jegyző 

 


