Kunfehértó Község Képviselő-testülete
136-4/2020.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kunfehértó Község Képviselő-testületének 2020. július 8-án 17,15 órai kezdettel, a
Községháza tanácstermében megtartott nyílt üléséről
Jelen vannak: Huszár Zoltán polgármester, Harnóczi Sándor alpolgármester, CzagányMákos Roberta, Juhász-Vedresné Szabó Ibolya, Dr. Lovászné Dr. Veres Adrienn,
Szalai László, Törteliné Salac Éva képviselők
(7 fő – 100 %)

Állandó meghívottként megjelent: Kónya Tímea Renáta jegyző,
Bodó Szilveszterné jegyzőkönyvvezető,
Külön meghívottként megjelent: Oravecz-Szabó Tímea, Gömzsik László, Lukács Tamás
Lakosság részéről jelen volt:

10 fő

Huszár Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület
7 tagú, melyből 7 fő megjelent, az ülés határozatképes, azt m e g n y i t j a .

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:

2
18/2020.(VII.08.)Kt.sz.

Határozat

Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtása
Kunfehértó Község Képviselő-testülete az alábbi, lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja:
4/2020.(I.29.)Kt.sz.
Határozat
2020 évi „Éves szolgáltatási terv a közművelődés alapszolgáltatás megszervezéséhez”
6/2020.(I.29.)Kt.sz.
Határozat
2020. évi Közbeszerzési Terv elfogadása
8/2020.(I.29.)Kt.sz.
Határozat
Erdei Ferenc tér, Úttörő tér és Vöröshajnal utca közterület elnevezések
megváltoztatása
12/2020.(II.26.)Kt.sz.
Határozat
Szociális étkeztetés tárgyában kötött szerződés módosítása
13/2020.(II.26.)Kt.sz.
Határozat
Fehértó Önkormányzati Közszolgáltatási és Kulturális Non-Profit Kft.
Felügyelőbizottság Ügyrendjének jóváhagyása
14/2020.(II.26.)Kt.sz.
Határozat
2020. évi igazgatási szünet elrendelése a Kunfehértói Polgármesteri Hivatalban
15/2020.(II.26.)Kt.sz.
Határozat
Közfeladat-átruházási szerződés
16/2020.(II.26.)Kt.sz.
Határozat
Kunfehértó Községi Sportegyesület támogatási kérelme

Huszár Zoltán polgármester:
-

a meghívóban szereplő napirendi javaslatot az alábbi két ponttal javaslom kiegészíteni,
melyek írásos előterjesztéseit a tegnapi napon kiküldtük:
-

Előterjesztés a településrendezési eszközök módosítási terve partnerségi egyeztetésének lezárása, záró véleményezésre bocsátása tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester

-

Előterjesztés „Összefoglaló jelentés az önkormányzat és intézményeinél 2019. évben
végzett belső ellenőrzésekről” tárgyában
Előadó: Kónya Tímea Renáta jegyző

-

Előterjesztés a Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde nyári zárva tartási rendjének módosítása tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester

-

fenti kiegészítést figyelembe véve bocsátom szavazásra az ülés napirendi javaslatát:
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Napirend:
1.) Beszámoló a Polgármester veszélyhelyzet idején hozott határozatairól
Előadó: Huszár Zoltán polgármester

(írásban mellékelve)

2.) Előterjesztés Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a 2019. évi
költségvetés végrehajtásáról szóló …/2020.(VII…) önkormányzati rendelete elfogadása
tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester

(írásban mellékelve)

3.) Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár Kunfehértó községben végzett 2019. évi munkájáról tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester

(írásban mellékelve)

4.) Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
2019. évi működéséről
Előadó: Huszár Zoltán polgármester

(írásban mellékelve)

5.) Hozzájárulás a HTKT SZSZK új telephely vonatkozásában engedélyezési eljárás lefolytatásához
Előadó: Huszár Zoltán polgármester

(írásban mellékelve)

6.) Előterjesztés a HTKT SZSZK egyes szolgáltatásainak átszervezése tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester

(írásban mellékelve)

7.) Előterjesztés a Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester

(írásban mellékelve)

8.) Előterjesztés a Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde csoportlétszám túllépésének engedélyezése tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester

(írásban mellékelve)

9.) Javaslat a KUNFEHÉRTÓ Önkormányzati Közszolgáltatási és Kulturális Non-profit Kft.
felügyelő bizottsági tagjának megválasztására és Alapító Okiratának módosítására
Előadó: Huszár Zoltán polgármester

(írásban mellékelve)

10.) Előterjesztés a Fehértó Non-profit Kft. ügyvezető állására pályázat kiírása tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester

(írásban mellékelve)

11.) Előterjesztés a település fogorvosi feladatainak vállalkozási formában történő ellátására pályázati kiírás eredménytelenné nyilvánítása és új pályázat kiírása tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester

(írásban mellékelve)

12.) Előterjesztés a településrendezési eszközök módosítási terve partnerségi egyeztetésének
lezárása, záró véleményezésre bocsátása tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester

(írásban mellékelve)
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13.) Előterjesztés „Összefoglaló jelentés az önkormányzat és intézményeinél 2019. évben
végzett belső ellenőrzésekről” tárgyában
Előadó: Kónya Tímea Renáta jegyző

(írásban mellékelve)

14.) Előterjesztés a Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde nyári zárva tartási rendjének módosítása tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester

(írásban mellékelve)

15.) Egyebek

Kunfehértó Község Képviselő-testülete a napirendi javaslatot egyhangúlag elfogadta.

1.) N a p i r e n d
Beszámoló a Polgármester veszélyhelyzet idején hozott határozatairól
Előadó: Huszár Zoltán polgármester

(írásban mellékelve)

Szalai László PKB. elnök:
-

ismerteti a bizottságot döntését, (írásban mellékelve)

Kónya Tímea Renáta jegyző:
-

szavazzunk a 1-12, a 13, és 14-17-ig határozatokról,

Szalai László:
-

én azt gondolom, hogy szavazzunk a 13-as határozat kivételével az összesről,

Huszár Zoltán polgármester:
-

a bizottság elhangzott javaslata alapján a 13/2020. számú határozatot külön bocsátom
szavazásra, aki jóvá hagyja, jelezze:

Kunfehértó Község Képviselő-testülete a határozatot 4 „igen” szavazattal – 2 „nem” szavazattal és 1 „tartózkodás” mellett jóváhagyja.
Huszár Zoltán polgármester:
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-

figyelemmel arra, hogy a testület jóváhagyta a 13/2020. számú határozatot, ezért az eredeti határozati javaslatot bocsátom szavazásra,

Több hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 7 szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

Határozat

19/2020.(VII.08.)Kt.sz.
Polgármester veszélyhelyzet idején hozott határozatairól

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva hozott 1-17/2020. számú polgármesteri határozatait és az 5/2020. (IV.23.) polgármesteri rendeletét megismerte és
változatlan formában hatályában fenntartja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kónya Tímea Renáta jegyző
Értesül: Bodó Szilveszterné főmunkatárs

2.) N a p i r e n d
Előterjesztés Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének, a 2019. évi
költségvetés végrehajtásáról szóló …/2020.(VII…) önkormányzati rendelete elfogadása tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester

(írásban mellékelve)

Szalai László PKB. elnök:
-

ismerteti a bizottságot döntését, (írásban mellékelve)

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 7 szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő rendeletet alkotja:

6/2020.(VII.09.) önkormányzati rendelet
a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról
Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
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f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (X.18.) önkormányzati rendelete 48.§ (1) bekezdés a) pontjában
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság, Kunfehértó
Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (X.18.) önkormányzati rendelete 48.
§ (2) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
a következőket rendeli el:
1. §
(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
752 228 203 Ft Költségvetési bevétellel
625 780 500 Ft Költségvetési kiadással
126 447 703 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 kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét
a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.
2. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
(1) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja
jóvá.
(2) Az Önkormányzat intézményi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 5.1 mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(3) A Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde, valamint a Polgármesteri Hivatal intézményi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 5.2. és 5.3 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 6. 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 és Mini bölcsőde költségvetési szerv
vezetője a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
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4. §
(1) A Képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló
elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a Mosolyvár
Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv vezetőjét a rendelet kihirdetését követő 15 napon
belül írásban értesítse.
5. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(mellékletek a jegyzőkönyvhöz csatolva)

3.) N a p i r e n d
Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár Kunfehértó községben
végzett 2019. évi munkájáról tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester

(írásban mellékelve)

Huszár Zoltán polgármester:
-

a Közösségi Színtér belső felújítására – vizesblokk felújítás és burkolatcsere - adtunk be
10 millió forint értékű pályázatot, ha nyerünk, akkor kívül-belül egy megújult Művelődési házunk lenne,

Törteliné Salac Éva képviselő:
-

az önkormányzat fog pályázni?

Huszár Zoltán polgármester:
-

már pályáztunk,

-

a bútorzatra a Katona József Könyvtár pályázott,

-

szavazásra bocsátom a beszámolót,

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 7 szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

20/2020.(VII.08.)Kt.sz.

Határozat

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár Kunfehértó községben végzett 2019. évi munkája
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Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a BácsKiskun Megyei Katona József Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató
rendszerben Kunfehértó településen 2019. évben végzett munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Zoltán polgármester
Értesül: Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár
Kunfehértó könyvtár

4.) N a p i r e n d
Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2019. évi működéséről
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:

21/2020.(VII.08.)Kt.sz.

Határozat

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2019. évi működése
Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Homokhátsági
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2019. évi
működéséről szóló beszámolót tudomásul vette.
Határidő: folyamatos
Felelős: Huszár Zoltán polgármester
Értesülnek: képviselők, polgármester, Homokhátsági
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

Regionális

5.) N a p i r e n d
Hozzájárulás a HTKT SZSZK új telephely vonatkozásában engedélyezési eljárás lefolytatásához
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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22/2020.(VII.08.)Kt.sz.

Határozat

Hozzájárulás a HTKT SZSZK új telephely vonatkozásában engedélyezési eljárás lefolytatásához
1. Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja
által lefolytatandó működési engedélyeztetési eljárást, annak érdekében, hogy a Szociális Szolgáltató Központ részére új telephelyként kerüljön bejegyzésre a 6400 Kiskunhalas, 3662 hrsz-ú, természetben a
Kiskunhalas, Köztársaság u. 1. szám alatti ingatlan (Polgármesteri
Hivatal régi épülete-Kisvárosháza), továbbá a 6400 Kiskunhalas,
Thúry József utca 6 sz. alatti ingatlan telephely működésére vonatkozó
engedély visszavonásra kerüljön.
2. Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza
a Polgármestert a működési engedélyezési eljárás lefolytatásával kapcsolatban felmerülő intézkedések megtételére, valamint a szükséges
jognyilatkozatok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Zoltán polgármester
Végrehajtásért felelős:
Határozatról értesül: Darányi Lili szervezési ügyintéző, Kiskunhalasi
Közös Önkormányzati Hivatal

6.) N a p i r e n d
Előterjesztés a HTKT SZSZK egyes szolgáltatásainak átszervezése tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester

(írásban mellékelve)

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 7 szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

23/2020.(VII.08.)Kt.sz.

Határozat

HTKT SZSZK egyes szolgáltatásainak átszervezése
1. Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ
működési engedélyeztetési eljárás lefolytatását annak érdekében, hogy
intézményi szolgáltatások átszervezésre kerüljenek, úgy, hogy a
Családok Átmeneti Otthona II. és a Hajléktalanok Átmeneti Szállása
intézményi egységek megszüntetésre kerüljenek, a hajléktalanok éjjeli
menedékhelye (6400 Kiskunhalas, Ván Benjámin u. 11/a) intézményi
egység 30 férőhelyes kapacitással létrehozásra kerüljön, a nappali
melegedő (6400 Kiskunhalas, Ván Benjámin u. 11/a) intézményi
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egység 30 férőhelyes kapacitással létrehozásra kerüljön, valamint a
Családok Átmeneti Otthona I. intézményi egységhez kapcsolódó külső
férőhely (6400 Kiskunhalas, Molnár u. 6.) 12 férőhelyes kapacitással
létrehozásra kerüljön.
2. Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza
a Polgármestert az átszervezési eljárás lefolytatásával kapcsolatban
felmerülő intézkedések megtételére, valamint a szükséges jognyilatkozatok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Zoltán polgármester
Végrehajtásért felelős:
Határozatról értesül: Darányi Lili szervezési ügyintéző

7.) N a p i r e n d
Előterjesztés a Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester

(írásban mellékelve)

Szalai László PKB. elnök:
-

ismerteti a bizottságot döntését, (írásban mellékelve)

Huszár Zoltán polgármester:
-

a bizottsági ülésen elhangzott, hogy a tűzcsapok felülvizsgálatát el kellene végezni, ezt
jelezni fogjuk a szolgáltatónak,

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 7 szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

24/2020.(VII.08.)Kt.sz.

Határozat

Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása
1. Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a
Kunfehértói víziközmű rendszer képviseletében eljáró ellátásért felelős
a 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a és az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 90/A-G §-ai alapján a 2021. évtől kezdődő 15 éves időtartamra vonatkozóan összeállított, az előterjesztés mellékleteit képező
beruházási nyilatkozatot, felújítási és pótlási gördülő fejlesztési tervet
jóváhagyja.
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2. Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, felhatalmazza Huszár Zoltán polgármestert, hogy az előterjesztéshez mellékletként csatolt meghatalmazásokat Kunfehértó víziközmű rendszerére
vonatkozóan aláírja annak érdekében, hogy a Kiskunsági VíziközműSzolgáltató Kft a 1. pontban szereplő gördülő fejlesztési tervet és beruházási nyilatkozatot az elfogadott tartalommal jóváhagyás végett
benyújtsa a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére.
Határidő: azonnal
Felelős: Huszár Zoltán polgármester
Értesül: Kállay István ügyintéző

8.) N a p i r e n d
Előterjesztés a Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde csoportlétszám túllépésének engedélyezése tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester

(írásban mellékelve)

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 7 szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

25/2020.(VII.08.)Kt.sz.

Határozat

Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde csoportlétszám túllépésének engedélyezése
Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25.§ (7) bekezdés alapján
engedélyezi a Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde mindhárom csoportjában, a 2020/2021-es nevelési évére a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 4. mellékletében meghatározott maximális csoportlétszám 20%-kal történő átlépését.
Határidő: 2020. szeptember 1.
Felelős: Huszár Zoltán polgármester
Kónya Tímea Renáta jegyző
Határozatról értesül:
1./ Huszár Zoltán polgármester
2./ intézményvezető
3./ Irattár
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9.) N a p i r e n d
Javaslat a KUNFEHÉRTÓ Önkormányzati Közszolgáltatási és Kulturális Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztására és Alapító Okiratának
módosítására
Előadó: Huszár Zoltán polgármester

(írásban mellékelve)

Huszár Zoltán polgármester:
- Czagány-Mákos Roberta képviselő korábban már jelezte, hogy a szavazásban nem kíván
részt venni személyes érintettsége okán,
Kónya Tímea Renáta jegyző:
- szavazni kell a szavazásból történő kizárásról,
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 7 szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

26/2020.(VII.08.)Kt.sz.

Határozat

Czagány-Mákos Roberta szavazásból történő kizárása
Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete CzagányMákos Roberta képviselőt kérelmére, személyes érintettségére tekintettel
a szavazásból kizárja.
Határozatról értesülnek: képviselők

Törteliné Salac Éva képviselő:
-

miért, mi volt az oka, ami miatt ki lett jelölve ez a személy?

Huszár Zoltán képviselő:
-

vele kezdtük összerakni ezt a kft-t,

Kónya Tímea jegyző:
-

szakmai megfontolásból, a pénzügyi részhez nagyon jól ért,

Huszár Zoltán képviselő:
-

szavazásra bocsátom az előterjesztést,
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 6 szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

Határozat

27/2020.(VII.08.)Kt.sz.

KUNFEHÉRTÓ Önkormányzati Közszolgáltatási és Kulturális Non-profit Kft. felügyelő
bizottsági tagjának megválasztása és Alapító Okiratának módosítása
1. Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Czagány-Mákos Roberta lemondását FEHÉRTÓ Önkormányzati Közszolgáltatási és Kulturális Non-Profit Kft. felügyelő bizottsági tag tisztségéről tudomásul veszi és 2020. július 8. napjától
2024. december 31. napjáig terjedő határozott időre felügyelő bizottsági tag tisztségre
(név) Harnóczi Lászlóné (Szabó Anna) (an.: Kalmár Anna)
lakcím 6413 Kunfehértó, Szabadság tér. 12. szám alatti lakost 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. módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja és gondoskodjon arról, hogy az a szükséges mellékletekkel a Kecskeméti Törvényszékhez 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,

10.) N a p i r e n d
Előterjesztés a Fehértó Non-profit Kft. ügyvezető állására pályázat kiírása tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester

(írásban mellékelve)

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 7 szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

28/2020.(VII.08.)Kt.sz.
Fehértó Non-profit Kft. ügyvezető állására pályázat kiírása

Határozat
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Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános pályázatot ír ki a
FEHÉRTÓ Non-profit Kft. ügyvezető álláshelyének betöltésére. A Képviselő-testület
megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás önkormányzati
honlapon, a FEHÉRTÓ Non-profit Kft. honlapján, valamint a Halasi Tükör és a Halasi
Média és Kultúra Nonprofit Kft. képújságában történő megjelentetéséről és a pályázattal
kapcsolatos egyéb feladatok végrehajtásáról.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános pályázatot hirdet a
FEHÉRTÓ Non-profit Kft. ügyvezetői álláshelyének határozatlan időre szóló betöltésére.
A munkavégzés helye: 6413 Kunfehértó, Tábor u. 27. és Béke tér 3.
1.) Az ügyvezető feladatai különösen:
−

−
−
−
−

a társaság alapító okiratában, alapdokumentumaiban, a hatályos jogszabályokban
meghatározottak szerint biztosítani a társaság jogszerű, hatékony és eredményes
működését,
a társaság tevékenységének irányítása, színvonalas szakmai munka kialakítása,
a társaság képviselete harmadik személlyel szemben, illetve bíróság és más hatóság előtt,
a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása.
a társaság pénzügyi, gazdasági folyamatainak működtetése

2.) Az ügyvezető jogállása:
Az ügyvezető jogállása a Munka Törvénykönyve szerint határozatlan idejű, 6 hónapos
próbaidő kikötésével.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
3.) A munkakör betöltésének feltételei:
Büntetlen előélet,
− Cselekvőképesség
4.) A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- szakirányú végzettség (kereskedelmi, közgazdasági, műszaki, idegenforgalmi,
vendéglátó-ipari, agrármérnök, művelődés szervező)
- felsőfokú iskolai végzettség
- Kft. vezetői beosztásban szerzett tapasztalat
- előírt szakirányú végzettségeknek megfelelő szakterületen szerzett tapasztalat
- jó kommunikációs és kapcsolatteremtési képesség
5.) A pályázathoz kötelezően csatolni kell:
- a szakmai önéletrajzot,
- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely igazolja a büntetlen
előéletet és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,
- végzettséget igazoló okirat másolatát,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a
teljes pályázati anyagba betekinthessenek,
- nyilatkozat arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének,
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- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben nincs kizáró ok és
összeférhetetlenségi ok (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22.§,
3:115.§ rendelkezései),
- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet
részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálása a Képviselő-testület
nyilvános vagy zárt ülésén kerüljön megtárgyalásra.
6.) Illetmény:
Az illetmény megállapítását a Munka Törvénykönyvében foglaltak alapján Kunfehértó
Község Önkormányzata Képviselő-testülete határozza meg.
Az álláshely betöltésének legkorábbi időpontja: 2020. szeptember 1.
7.) A pályázat benyújtásának helye, ideje és módja:
A pályázatot egy példányban, kizárólag papír alapon „FEHÉRTÓ Non-profit Kft.
ügyvezetői pályázata” jeligével ellátva lehet benyújtani Kunfehértó Község
Polgármesteréhez címezve (6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.).
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 19.
8.) A pályázat elbírálása:
A pályázatot Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el legkésőbb a
benyújtást követő első rendes testületi ülésén, amelynek eredményéről valamennyi pályázó
írásban értesítést kap.
A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítsa.
9.) A pályázati kiírás közzétételének helye:
- Kunfehértó Község Önkormányzata honlapja (www.kunfeherto.hu)
- Kunfehértó Község Önkormányzata hirdetőtáblája
- Fehértó Non-profit Kft honlapja
- Halasi Tükör újság
- Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft képújsága
Határidő: azonnal
Határozat végrehajtásáért felelős: Huszár Zoltán polgármester
Határozatról értesülnek:
1. Kónya Tímea Renáta jegyző,
2. Irattár

11.) N a p i r e n d
Előterjesztés a település fogorvosi feladatainak vállalkozási formában történő ellátására - pályázati kiírás eredménytelenné nyilvánítása és új pályázat kiírása tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester

(írásban mellékelve)
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Juhász-Vedresné Szabó Ibolya képviselő:
-

lehet tudni, hogy a korábbi fogorvos miért ment el?

Huszár Zoltán polgármester:
-

családi okokra hivatkozva mondott fel a fogorvos,

-

a mai napig jár rendelni,

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 7 szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

Határozat

29/2020.(VII.08.)Kt.sz.

Település fogorvosi feladatainak vállalkozási formában történő ellátására - pályázati kiírás
eredménytelenné nyilvánítása és új pályázat kiírása
1. Kunfehértó Község Önkormányzatának Polgármestere az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. törvény 152. § alapján pályázatot hirdetett vegyes fogászati körzet ellátására. A pályázat benyújtási határideje 2020. június 15. napján lejárt, a határidőig egyetlen pályázat érkezett, azonban a pályázó 2020. június 30. napján visszalépett.
2. A Képviselő-testület a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
3. Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997.
évi CLIV törvény 152. § alapján pályázatot hirdet vegyes fogászati körzet ellátására:
Pályázati felhívás:
Ellátandó feladat:
Kunfehértó Község Képviselő-testületének, az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 16/2016.(X.27.) önkormányzati rendeletben meghatározott vegyes fogorvosi körzet
a község teljes közigazgatási területi ellátási kötelezettséggel, az önkormányzattal kötött feladat – ellátási szerződés szerinti működtetése
Működtetés formája: egyéni egészségügyi vállalkozás vagy társas vállalkozás tagjaként
A fogászati körzet lakosságszáma: 2231 fő
A fogászati rendelő címe: 6413 Kunfehértó, Szabadság tér 7.
Pályázati feltételek:
• A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM.
rendelet szerinti képesítés, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet és az egészségügyi
szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásáról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek
• büntetlen előélet
A pályázathoz csatolni kell:
• a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát,
• külföldön szerzett diploma esetén a honosításról szóló határozatot,
• részletes szakmai tevékenységet bemutató önéletrajzot,
• egészségügyi vállalkozási engedély másolatát, vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonatot,
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• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
• egészségügyi alkalmasság igazolását,
• működési nyilvántartási igazolvány másolatát,
• nyilatkozatot, mely szerint a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői
a pályázati anyagát megismerhessék,
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázó pályázata elbírálását a Képviselő-testület nyílt, vagy
zárt ülésén kéri e,
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a tevékenység megkezdéséhez szükséges személyi feltételeket (asszisztens) biztosítja,
A munkakör betölthetőségének időpontja: hatósági engedélyek megszerzését követően azonnal, legkorábban 2020. 09. 01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 19.
A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton, Kunfehértó Község Polgármesteréhez címezve (6413 Kunfehértó, Szabadság
tér 8.).
• Személyesen: Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatala (6413 Kunfehértó, Szabadság tér
8.) titkárságán
• A zárt borítékon fel kell tüntetni: „Fogorvosi pályázat”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Elbírálás a pályázat benyújtását követő testületi ülésen. A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást érvénytelenné nyilvánítsa.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
• Egészségügyi Közlöny
• Saját honlap: www.kunfeherto.hu
Egyéb
információk:
•
a
pályázat
elbírálásnak
határideje:
2020.
augusztus
26.
• Eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-ellátási
szerződést
köt,
melyben
a
felek
a
működés
feltételeit
rögzítik.
• A fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló
43/1999. (III.3) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes szervével kötött finanszírozási szerződés alapján
történik
• A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Huszár Zoltán polgármester nyújt
a 77/507-100-as telefonszámon.
4. Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:
Értesülnek:

azonnal
Huszár Zoltán polgármester
képviselők, polgármester, jegyző, munkaügyi üi.

12.) N a p i r e n d
Előterjesztés a településrendezési eszközök módosítási terve partnerségi egyeztetésének lezárása, záró véleményezésre bocsátása tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 7 szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

30/2020.(VII.08.)Kt.sz.

Határozat

Településrendezési eszközök módosítási terve partnerségi egyeztetésének lezárása, záró véleményezésre bocsátása
Kunfehértó Településrendezési eszközeinek a 10/2020.(IV.22.) polgármesteri határozattal kiemelt fejlesztési területté nyilvánított helyszínre
vonatkozó módosítási terve állami főépítészi záró véleményezésre bocsátandó, mert megfelel az üdülőterület-fejlesztési céloknak és partnerségi
egyeztetése során kifogásoló vélemény nem érkezett be.
Felelős: Huszár Zoltán polgármester
Határidő: Módosítási terv állami főépítészi véleményezésre bocsátása:
2020. július 15.
Határozatról értesítést kap:
- Kunfehértó Önkormányzat Képviselő-testülete tagjai,
- Huszár Zoltán polgármester,
- Kónya Tímea Renáta jegyző,
- Balogh Tünde településtervező,
- Irattár

13.) N a p i r e n d
Előterjesztés „Összefoglaló jelentés az önkormányzat és intézményeinél 2019. évben
végzett belső ellenőrzésekről” tárgyában
Előadó: Kónya Tímea Renáta jegyző

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 7 szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

31/2020.(VII.08.)Kt.sz.

Határozat

„Összefoglaló jelentés az önkormányzat és intézményeinél 2019. évben végzett belső ellenőrzésekről”
Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évben
végrehajtott belső ellenőrzések tapasztalatairól készített jelentést és öszszefoglaló jelentést jóváhagyja.
Határidő: azonnal
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Felelős: Huszár Zoltán polgármester,
Kónya Tímea Renáta jegyző
Határozatról értesülnek:
1/ Huszár Zoltán polgármester
2/ Kónya Tímea Renáta jegyző
3/ Gazdálkodás
4/ Irattár

14.) N a p i r e n d
Előterjesztés a Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde nyári zárva tartási rendjének
módosítása tárgyában
Előadó: Huszár Zoltán polgármester
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kunfehértó Község Képviselő-testülete 7 szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozza:

Határozat

32/2020.(VII.08.)Kt.sz.

Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde nyári zárva tartási rendjének módosítása
1. Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2020.
(I.29.) Kt.sz. határozata 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde óvodai csoportjainak
nyári zárva tartási rendjét az alábbiak szerint módosítja:
2020. augusztus 10. napjától 2020. augusztus 21. napjáig
2. Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2020.
(I.29.) Kt.sz. határozatának 3. pontját visszavonja. A Képviselőtestület megállapítja, hogy a Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde bölcsőde csoportja a 2019/2020. nevelési évben nyáron nem tart zárva.
Határidő: azonnal.
Felelős: Huszár Zoltán polgármester
Kónya Tímea Renáta jegyző
Határozatról értesül:
1./ Huszár Zoltán polgármester
2./ intézményvezető
3./ Irattár
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Huszár Zoltán polgármester:
-

20 millió forint támogatást nyertünk útburkolat felújításra, ez nagyon fontos, ezzel elindult egy folyamat, Széchenyi utca és Erdei tér hiányzó szakaszai kerülnek aszfaltozásra,

-

az új forgalmi engedély másolata ma érkezett meg, bízunk benne, hogy 1-2 héten belül
megérkezik a busz,

Törteliné Salac Éva képviselő:
-

visszatérve a 13/2020. számú polgármesteri döntésre, a belső ellenőrzés megállapította,
hogy példaértékű volt a Kft. munkája,

-

a falunak és a tópartnak a kíváncsiságát elégítené ki a polgármester úr, ha egy „miért”-re
választ adna,

Huszár Zoltán polgármester:
-

30 napon belül írásban fogok választ adni a felvetésre,

Juhász-Vedresné Szabó Ibolya képviselő:
-

én is kérek szépen választ 30 napon belül erre a kérdésre,

-

decemberben, amikor kiderült, hogy a Kft. jól végezte a dolgát, akkor nem értem, hogy
ezt a döntést miért kellett meghozni,

-

nekem ez az egész nem színpatikus, nincs megindokolva,

-

mi indokolta azt, hogy a koronavírus kellős közepén, a koronavírus idején indoklás nélkül
fel lett mondva a Kft. ügyvezetőjének,

-

nem tudjuk rá a választ,

Huszár Zoltán polgármester:
-

mint már említettem 30 napon belül írásban fogok választ adni a felvetésre,

Bejelentés nem hangzott el, Huszár Zoltán polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést
17,45 órakor bezárja.

K. m. f.

(: Huszár Zoltán:)
polgármester

(: Kónya Tímea Renáta :)
jegyző

