1-14/2014. szám

Jegyzőkönyv
Készült: Kunbaja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember
15-én (szerda) 1400 órai kezdettel megtartott üléséről.
Az ülés helye:

Községháza tanácskozóterme.

Jelen vannak:

Franzné Lakner Éva polgármester, dr. Lovas László, Pálosi
Jánosné, Szabó Erika képviselők (4 fő).

Állandó meghívottak részéről: Patocskai Tibor alpolgármester,
Szöllősi Csaba jegyző
Előzetesen bejelentette távolmaradását: Tímár Judit alpolgármester, Barnáné
dr. Jámbor Dominika, Halbländer József képviselő (3 fő)
Napirend előtt:
Franzné Lakner Éva polgármester: Köszönti a Képviselő-testület ülésén
megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 7 fő képviselő
közül 4 képviselő van jelen.
Bejelenti továbbá, hogy a mai ülés jegyzőkönyvvezetője Dudás Tiborné
köztisztviselő. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja dr. Lovas László képviselőt,
amely javaslattal a Képviselő-testület egyhangúlag egyetért.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére. Javasolja, hogy a meghívón szereplő
napirendi pontokat tárgyalja a Képviselő-testület.
Ezt követően a Képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
52/2014.(IX.15.) öh.
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadása.

Határozat

A Kunbaja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. szeptember 15-i
ülésének a napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
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1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról.
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva polgármester
2./ Beszámoló a 2014. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva polgármester
3./ „Aranyfürt” Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde tájékoztatója a 2013/2014es tanévről és a 2014/2015-ös tanév előkészítéséről.
Előterjesztők: Mogyorósiné Pálosi Tímea mb. intézményvezető
4./ Beszámoló a Védőnői szolgálat 2013. évben végzett munkájáról.
Előterjesztő: Orlovácz Lilla védőnő
5./ Beszámoló a „Szivárvány” Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi
munkájáról
Előterjesztő: Szabó Erika intézményvezető
6./ Előterjesztés az önkormányzat 2015. évre vonatkozó csatlakozásáról a Bursa
Hungarica Önkormányzati Felsőoktatási Pályázati rendszerhez.
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva polgármester
7./ Előterjesztés a Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának módosításáról
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva polgármester
8./ Baja Városi Rendőrkapitányság beszámolója a Rendőrkapitányság 2013. évi
munkájáról.
(a beszámoló a 2014. szeptember 3-i közmeghallgatásra kiküldésre került)
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva polgármester
9./ Beszámoló a Határrendészet 2013. évi munkájáról.
(a beszámoló a 2014. szeptember 3-i közmeghallgatásra kiküldésre került)
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva polgármester
10./ Beszámoló Kunbaja községben működő Egyesületek munkájáról, az
önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról
(a beszámolók a 2014. szeptember 3-i közmeghallgatásra kiküldésre
kerültek)
a./ Bokréta Művelődés és Hagyományőrző Egyesület beszámolója
b./ Három Generáció Kunbajáért Egyesület beszámolója
c./ Német Hagyományőrző Egyesület beszámolója
d./ Nyugdíjasok Egészségmegőrző Egyesülete beszámolója
e./ Mozgáskorlátozottak Kunbajai Egyesülete beszámolója
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f./ Polgárőr Egyesület beszámolója
g./ Sportegyesület beszámolója
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva polgármester
11./ Beszámoló az Integrált Közösségi Színtér 2013. évi munkájáról.
(a beszámoló a 2014. szeptember 3-i közmeghallgatásra kiküldésre került)
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva polgármester
12./ Bejelentések
13./ Egyebek.
Első napirend tárgyalása:
1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok
végrehajtásáról.
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve!)
Franzné Lakner Éva polgármester: Miután a napirenddel kapcsolatban kérdés,
hozzászólás nem hangzott el, a lejárt határidejű határozatokról szóló
tájékoztatást az előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadni.
Ezt követően a Képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
53/2014.(IX.15.) öh.
Tájékoztatás a lejárt határidejű képviselő-testületi
határozatok végrehajtásáról

Határozat

A Kunbaja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű
képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót a polgármester
előterjesztésének megfelelően elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület
Második napirend tárgyalása:
2./ Beszámoló a 2014. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról
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Előterjesztő: Franzné Lakner Éva polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve!)
Franzné Lakner Éva polgármester: A 2014. I. félévi költségvetés végrehajtásáról
most nem készült részletes beszámoló. Felkéri Mészáros László könyvelőt, hogy
tájékoztassa a Képviselő-testületet, miért nem készült részletes beszámoló.
Mészáros László könyvelő: Az idei évben átszervezésre került az önkormányzati
számvitel, amelyet a Magyar Államkincstár vezényelt le. Késve indult az
átszervezés. A könyvelőprogramot nem állították át időben, csak májusban, így
még mindig van könyvelnivaló anyag. A beszámolóban csak a főbb számokat
szerepeltette. A beszámoló beadási határideje szeptember 15. A Képviselőtestület a beszámolót most I. fordulóban megtárgyalhatja, egy későbbi
időpontban terjeszti a részletes beszámolót a Képviselő-testület elé.
Franzné Lakner Éva polgármester: Attól, hogy csak a főösszesen szerepel a
beszámolóban a törvényi kötelezettségüknek eleget tesznek?
Mészáros László könyvelő: Igen, szeptember 15-ig kell a beszámolót
beterjeszteni.
Szöllősi Csaba jegyző: Az előterjesztés a vonatkozó jogszabály szerint csak
részben felel meg a követelményeknek. Az előterjesztésben szereplő összegek
nincsenek lebontva előirányzatokra. Záros határidőn belül tárgyalni kell az
előirányzatokra lebontott anyagot.
A könyvelő egy személyben végzi a könyvelési feladatokat. A könyvelési
feladatokban lemaradás van, ez részben a MÁK-nál történő átalakítások miatt
van. Jelenleg dokk programmal könyvelnek, aminek az a hátránya, hogy csak
egy személy tud dolgozni benne. A jövőben az EPER programot fogják
használni. Alkalmas arra, hogy több személy is használhassa egy időben. A
napokban aláírják a megfelelő dokumentumokat, és telepítik az új programot. Ez
a program segíteni fogja a MÁK adatszolgáltatásokat is.
Franzné Lakner Éva polgármester: A tervek szerint a rögzítésben tudna segíteni
a Staudt Diána kolleganő, akivel megtanítják a rögzítést, és Mészáros László
kollega feladata továbbra is részben a rögzítés, és az egyéb jelentések és
könyvelési feladatok. Az új program telepítésével együtt betanítják a program
használatát, utána a könyvelő gyorsabban, hatékonyabban tud dolgozni. A
határidős problémák is megoldódni látszódnak ezzel a programmal.
Szöllősi Csaba jegyző: Nagy munkaterhet jelentett a régi program használata.
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Franzné Lakner Éva polgármester: Még választások előtt beszámolnak az I.
félévi gazdálkodásról. Felkéri az Ügyrendi és Gazdasági Bizottság elnökét, hogy
a Bizottság álláspontját ismertesse.
Pálosi Jánosné képviselő: Az Ügyrendi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta a
2014. I. félévi gazdálkodásról szóló előterjesztést, és javasolják elfogadni.
Veszélyben volt az önkormányzat gazdálkodása, mert az önkormányzat
munkaügyi per fizetésével járó kötelezettséget önerőből nem tudta kifizetni. Az
a szóbeszéd a faluban, hogy a hivatal költségvetéséből fizették ki Hajdúnét. Ez
nem igaz, pályázati pénzből fizették ki.
Franzné Lakner Éva polgármester: A pályázati pénz is az önkormányzat
költségvetésének része, pályázati pénzeket be kell építeni a költségvetésbe.
Mészáros László könyvelő: Ha nem nyernek a pályázaton, az önkormányzatnak
kellett volna kifizetni ezt a pénzt.
Szabó Erika képviselő: Az I. félévi gazdálkodásunk rendben van, a törvényi
előírásnak részben eleget tettek.
Franzné Lakner Éva polgármester: Javasolja, hogy a Képviselő-testület a 2014.
I. félévi gazdálkodásról első körben előterjesztett beszámolót úgy fogadja el,
hogy az önkormányzati választásokig a témát újra tárgyalja egy részletes
előterjesztéssel.
Ezt követően a Képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
54/2014.(IX.15.) öh.
Beszámoló a 2014. évi költségvetés I. félévi
végrehajtásáról

Határozat

Kunbaja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014.
évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Felelős: polgármester
határidő: azonnal
Harmadik napirend tárgyalása:
3./ „Aranyfürt” Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde tájékoztatója a
2013/2014-es tanévről és a 2014/2015-ös tanév előkészítéséről.
Előterjesztők: Mogyorósiné Pálosi Tímea mb. intézményvezető
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(Írásos előterjesztés mellékelve!)
Franzné Lakner Éva polgármester: Felkéri a jelenlévőket, hogy kérdéseiket,
hozzászólásaikat terjesszék elő.
Pálosi Jánosné képviselő: Bejelenti személyes érintettségét, de élni szeretne
szavazati jogával mindkét esetben. Szavazni kíván a személyes érintettség miatti
döntésből való kizáráskor, valamint az „Aranyfürt” Óvoda és Egységes ÓvodaBölcsőde 2013/2014-es tanévről és a 2014/2015-ös tanév előkészítéséről szóló
tájékoztató elfogadásakor is, vagyis mindkét esetben.
Franzné Lakner Éva polgármester: Aki egyetért azzal, hogy Pálosi Jánosné
képviselőt egyik esetben se zárják ki a szavazásból, kézfeltartással szavazzon.
Ezt követően a Képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
55/2014.(IX.15.) öh.
Pálosi Jánosné képviselő
döntéshozatalból történő kizárása.

Határozat

Kunbaja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – személyes érintettség
miatt – nem zárja ki Pálosi Jánosné képviselőt sem a személyes érintettség miatti
döntésből való kizárással kapcsolatos döntéshozatalból, sem az „Aranyfürt”
Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 2013/2014-es tanévről és a 2014/2015-ös
tanév
előkészítéséről
szóló
tájékoztató
elfogadásával
kapcsolatos
döntéshozatalból.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
Pálosi Jánosné képviselő: Az óvodavezető minden évben beszámol a
munkájukról. Most egy terjedelmesebb, mindenre kiterjedő beszámolót kaptak.
Lehetőség nyílt rá, hogy 3 óvónő is elvégezzen egy tanfolyamot. Vettek egy
hűtőt az óvodának. Rendszeresen részt vesznek pályázatokon.
Jónak tartja a Képviselő-testület elé terjesztett beszámolót.
Franzné Lakner Éva polgármester: Igény lenne bölcsődei gondozónői képzésre.
Tudomása szerint rendelkeznek megfelelő végzettséggel. Milyen képzésre lenne
még szükség?
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Mogyorósiné Pálosi Tímea mb. óvodavezető: A bölcsődei gondozónőnek egy 60
órás képzésre lenne szüksége.
Franzné Lakner Éva polgármester: Vannak lehetőségek, és ingyenes képzések is
vannak.
Mogyorósiné Pálosi Tímea mb. óvodavezető: Nem találtak még ilyen
továbbképzési lehetőséget.
Szabó Erika képviselő: TÁMOP-os pályázati kiírásokat figyeljék, vannak
ingyenes pályázatok. Pályázzanak.
Mogyorósiné Pálosi Tímea mb. óvodavezető: A tavalyi évben nem tudtak
pályázni mert nem volt Helyi Esélyegyenlőségi Program. Jó lenne, ha valaki
mindig részt tudna venni egy-egy képzésen, mert mindig változnak a
jogszabályok.
Franzné Lakner Éva polgármester: Használják ki a konferencia lehetőségeket is.
A beszámoló érinti az ebédlő felszereltségének hiányosságait. A tálcák már
beszerzésre kerültek, ez a probléma megoldódott.
Mogyorósiné Pálosi Tímea mb. óvodavezető: A beszámoló készítésekor az
élelmezésvezető erről nem tájékoztatta.
Franzné Lakner Éva polgármester: Az egyik óvodai csoportban 18 fő van, a
másikban 10 fő. Mi ennek az oka?
Mogyorósiné Pálosi Tímea mb. óvodavezető: 5 bölcsődés gyermeket lehet
felvenni, mellé maximum 15 óvodáskorút lehet betenni 4 éves korig. 14
gyermek 6 éves, ők tanköteles korúak, 4 fő 5 éves gyermek van. Az egy
korcsoportba tartozó gyermekeket igyekeznek egy csoportba tenni, hogy az
újonnan beíratottakat is fogadni tudják.
Patocskai Tibor alpolgármester: Az óvoda szakmailag jó. A beszámoló
részletesebb az eddigi beszámolóknál.
Szabó Erika képviselő: Véleménye szerint is részletesebb beszámolót kaptak
mint eddig. A „Szivárvány” Szociális Szolgáltató Központ részéről köszöni az
óvodástól kapott segítséget. Tudnak együtt dolgozni.
Franzné Lakner Éva polgármester: Köszöni a munkát és a részletes beszámolót.
Javasolja a 2013/2014-es tanévről, és a 2014/2015-ös tanév előkészítéséről szóló
tájékoztató elfogadását.
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Ezt követően a Képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
56/2014.(IX.15.) öh.
„Aranyfürt” Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde
tájékoztatója a 2013/2014-es tanévről és a
2014/2015-ös tanév előkészítéséről.

Határozat

Kunbaja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Aranyfürt” Óvoda és
Egységes Óvoda Bölcsőde 2013/2014-es tanévről és a 2014/2015-ös tanév
előkészítéséről szóló tájékoztatóját megtárgyalta, és elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Franzné Lakner Éva polgármester
Negyedik napirend tárgyalása:
4./ Beszámoló a Védőnői szolgálat 2013. évben végzett munkájáról.
Előterjesztő: Orlovácz Lilla védőnő
(Írásos előterjesztés mellékelve!)
Franzné Lakner Éva polgármester: Részletes, mindenre kiterjedő beszámolót
kaptak. A szakmai munka színvonala jó. Sajnos a számítógép, nyomtató,
magzati szívhanghallgató készülék elavult. Új számítógépet, nyomtatót az
önkormányzat biztosítani fogja a védőnő részére.
dr. Lovas László képviselő: A magzati szívhang készüléket is megoldják.
Franzné Lakner Éva polgármester: A védőnő rendszeresen részt vesz
továbbképzéseken, ingyenes tanfolyamokon. Jó munkát végez.
Szabó Erika képviselő: A „Szivárvány” Szociális Szolgáltató Központ is jó
munkakapcsolatban van a védőnővel. Közös családlátogatásokat is végeznek.
Köszönik a munkáját.
Franzné Lakner Éva polgármester: Javasolja, hogy a Képviselő-testület a
Védőnői szolgálat 2013. évi munkájáról előterjesztett beszámolót fogadja el.
Ezt követően a Képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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57/2014.(IX.15.) öh.
Beszámoló a Védőnői szolgálat 2013. évben
végzett munkájáról.

Határozat

Kunbaja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megköszöni Orlovácz
Lilla védőnő munkáját, és az előterjesztéssel megegyezően elfogadja védőnői
ellátás helyzetéről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Franzné Lakner Éva polgármester
Ötödik napirend tárgyalása:
5./ Beszámoló a „Szivárvány” Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi
munkájáról
Előterjesztő: Szabó Erika intézményvezető
(Írásos előterjesztés mellékelve!)
Patocskai Tibor alpolgármester: Az intézményben jó munka folyik, jó döntés
volt 2010. évben az intézmény létrehozása.
dr. Lovas László képviselő: Ez az intézmény valóban jól működik.
Franzné Lakner Éva polgármester: Az intézményben folyó színvonalas
munkában az intézményvezetőnek központi szerepe van. A vezető és a dolgozók
is szívvel-lélekkel dolgoznak. A kötelező feladatokon túl szabadidős
rendezvényeket is szerveznek, Erzsébet táborokat, programokat szerveznek.
Élet van az intézményben.
Javasolja a „Szivárvány” Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi munkájáról
szóló beszámoló elfogadását, és megköszönni dolgozók munkáját.
Ezt követően a Képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
58/2014.(IX.15.) öh.
Beszámoló a „Szivárvány” Szociális Szolgáltató
Központ 2013. évi munkájáról

Határozat
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Kunbaja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztéssel
megegyezően elfogadja a „Szivárvány” Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi
munkájáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Franzné Lakner Éva polgármester
Hatodik napirend tárgyalása:
6./ Előterjesztés az önkormányzat 2015. évre vonatkozó csatlakozásáról a
Bursa Hungarica Önkormányzati Felsőoktatási Pályázati rendszerhez.
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve!)
Franzné Lakner Éva polgármester: Ismertette a jelenlévőkkel az előterjesztést.
Minden évben csatlakoztak eddig a Bursa Hungarica Önkormányzati
Felsőoktatási Pályázati ösztöndíj rendszerhez.
Kéri, hogy akinek észrevétele van, tegye meg.
Miután kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el,
javasolja, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslat figyelembe vételével
hozza meg határozatát.
Ezt követően a Képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
59/2014.(IX.15.) öh.
Határozat
Az önkormányzat 2015. évi csatlakozásáról
a Bursa Hungarica Önkormányzati Felsőoktatási Pályázati rendszerhez.
1./ Kunbaja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi
fordulójához csatlakozni kíván, és felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási
szerződés aláírására.
Határidő: 2014. október 1.
Felelős: Franzné Lakner Éva polgármester
2./ Kunbaja Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a
Humánszolgáltatási Bizottságot, hogy a beérkezett pályázatokat véleményével
terjessze a Képviselő-testület elé elbírálásra.
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Határidő: 2014. december 8.
Felelős: Franzné Lakner Éva polgármester

Hetedik napirend tárgyalása:
7./ Előterjesztés a Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve!)
Franzné Lakner Éva polgármester: Ismertette a jelenlévőkkel az előterjesztést.
Kéri, hogy akinek észrevétele van, tegye meg.
Miután kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el,
javasolja, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslat figyelembe vételével
hozza meg határozatát.
Ezt követően a Képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
60/2014.(IX.15.) öh.
Határozat
a Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásának IV. módosításáról
1. Kunbaja Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás (PIR: 773922, továbbiakban: Társulás) IV. sz. módosítással
egységes szerkezetbe foglalt, jelen határozat 1. melléklete szerinti
társulási megállapodását 2014. augusztus 30-i hatállyal jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy jelen döntésről haladéktalanul
értesítse a Társulás gesztor önkormányzatát.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
Franzné Lakner Éva polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a
soron következő napirendi pontok a közmeghallgatás napirendi pontjai, és mivel
az ülés nem volt határozatképes, ezért szükséges tárgyalni a beszámolókat,
illetve határozatokat hozni.
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Nyolcadik napirend tárgyalása:
8./ Baja Városi Rendőrkapitányság beszámolója a Rendőrkapitányság
2013. évi munkájáról.
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve!)
Franzné Lakner Éva polgármester: A rendőrség képviselője a
közmeghallgatáson ismertette a beszámolót. A lakatlan házak problémája ismét
felmerült, melyre választ kaptak.
Köszönetet mond a Rendőrségnek a községben végzett munkájukért. Javasolja,
hogy a beszámolót a Képviselő-testület fogadja el.
Ezt követően a Képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
61/2014.(IX.15.) öh.
Baja Városi Rendőrkapitányság beszámolója
a Rendőrkapitányság 2013. évi munkájáról.

Határozat

Kunbaja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Baja
Városi Rendőrkapitányság beszámolóját a Rendőrkapitányság 2013. évi
munkájáról, melyet elfogadott.
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a település érdekében kifejtett
lelkiismeretes és szolgálatkész munkáért.
Határidő: azonnal
Felelős: Franzné Lakner Éva polgármester
Kilencedik napirend tárgyalása:
9./ Beszámoló a Határrendészet 2013. évi munkájáról.
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve!)
Franzné Lakner Éva polgármester: Kérdés nem merült fel a beszámolóval
kapcsolatosan. Az illegális határátlépés volt a téma. Megállapították, hogy jó az
együttműködés a Határrendészettel.
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Köszönetet mond a Határrendészetnek a községben végzett munkájukért.
Javasolja, hogy a beszámolót a Képviselő-testület fogadja el.
Ezt követően a Képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
62/2014.(IX.15.) öh.
Beszámoló a Határrendészet 2013. évi
munkájáról.

Határozat

Kunbaja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Határrendészet 2013. évi munkájáról szóló beszámolót, melyet elfogadott.
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a település érdekében kifejtett
lelkiismeretes és szolgálatkész munkáért.
Határidő: azonnal
Felelős: Franzné Lakner Éva polgármester
Tizedik napirend tárgyalása:
10./ Beszámoló Kunbaja községben működő Egyesületek munkájáról, az
önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva polgármester
a./ A Bokréta Művelődés és Hagyományőrző Egyesület beszámolója
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve!)
Franzné Lakner Éva polgármester: Jelen vannak a község életében, a
rendezvényeken is részt vesznek. Megköszönték Szabó Erika segítségét.
A faluban az a szóbeszéd, hogy a Bokréta Egyesület 500.000 Ft önkormányzati
támogatást kapott, a Nyugdíjasok és a Mozgáskorlátozottak Egyesülete pedig
50.000,- Ft-ot. Felkéri Mészáros Lászlót, hogy ismertesse az egyesületeknek
adott támogatás mértékét.
Mészáros László könyvelő: Valamennyi Egyesület 50.000 Ft támogatást kapott,
kivétel a Sportegyesület.
Franzné Lakner Éva polgármester: Javasolja, hogy a Bokréta Művelődés és
Hagyományőrző Egyesület beszámolóját a Képviselő-testület fogadja el.
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Ezt követően a Képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
63/2014.(IX.15.) öh.
A Bokréta Művelődés és Hagyományőrző
Egyesület beszámolója

Határozat

A Képviselőtestület az előterjesztéssel megegyezően elfogadja a Bokréta
Művelődés és Hagyományőrző Egyesület munkájáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Franzné Lakner Éva polgármester
b./ A Három Generáció Kunbajáért Egyesület beszámolója
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva egyesület elnöke
(Írásos előterjesztés mellékelve!)
Franzné Lakner Éva polgármester: Bejelenti személyes érintettségét, szavazati
jogával élni kíván a személyes érintettség miatti döntésből való kizáráskor,
valamint a Három Generáció Kunbajáért Egyesület 2013. évi munkájáról szóló
beszámoló elfogadásakor is, vagyis mindkét esetben.
Aki egyetért azzal, hogy személyét egyik esetben se zárják ki a szavazásból,
kézfeltartással szavazzon.
Ezt követően a Képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
64/2014.(IX.15.) öh.
Franzné Lakner Éva polgármester
döntéshozatalból történő kizárása.

Határozat

Kunbaja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – személyes érintettség
miatt – nem zárja ki Franzné Lakner Éva polgármestert sem a személyes
érintettség miatti döntésből való kizárással kapcsolatos döntéshozatalból, sem a
Három Generáció Kunbajáért Egyesület 2013. évi munkájáról szóló beszámoló
elfogadásával kapcsolatos döntéshozatalból.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
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Szabó Erika képviselő: Bejelenti személyes érintettségét, de élni szeretne
szavazati jogával mindkét esetben. Szavazni kíván a személyes érintettség miatti
döntésből való kizáráskor, valamint a Három Generáció Kunbajáért Egyesület
2013. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásakor is, vagyis mindkét esetben.
Franzné Lakner Éva polgármester: Aki egyetért azzal, hogy Szabó Erika
képviselőt egyik esetben se zárják ki a szavazásból, kézfeltartással szavazzon.
Ezt követően a Képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
65/2014.(IX.15.) öh.
Szabó Erika képviselő
döntéshozatalból történő kizárása.

Határozat

Kunbaja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – személyes érintettség
miatt – nem zárja ki Szabó Erika képviselőt sem a személyes érintettség miatti
döntésből való kizárással kapcsolatos döntéshozatalból, sem a Három Generáció
Kunbajáért Egyesület 2013. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásával
kapcsolatos döntéshozatalból.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
Franzné Lakner Éva polgármester: A magyar hagyományokat őrzik. Kézműves
foglalkozásokat, magyar néptánc órákat, táncházakat és kirándulásokat
szerveznek. Három pár magyar népviseleti ruhát is beszereztek.
Javasolja, hogy a Képviselő-testület a Három Generáció Kunbajáért Egyesület
2013. évi munkájáról szóló beszámolót fogadja el.
Ezt követően a Képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
66/2014.(IX.15.) öh.
Beszámoló a Három Generáció Kunbajáért
Egyesület 2013. évi munkájáról

Határozat

A Képviselőtestület az előterjesztéssel megegyezően elfogadja a Három
Generáció Kunbajáért Egyesület 2013. évi munkájáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
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Felelős: Franzné Lakner Éva polgármester
c./ Német Hagyományőrző Egyesület beszámolója
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve!)
Franzné Lakner Éva polgármester: Bejelenti személyes érintettségét, szavazati
jogával élni kíván a személyes érintettség miatti döntésből való kizáráskor,
valamint a Német Hagyományőrző Egyesület 2013. évi munkájáról szóló
beszámoló elfogadásakor is, vagyis mindkét esetben.
Aki egyetért azzal, hogy személyét egyik esetben se zárják ki a szavazásból,
kézfeltartással szavazzon.
Ezt követően a Képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
67/2014.(IX.15.) öh.
Franzné Lakner Éva polgármester
döntéshozatalból történő kizárása.

Határozat

Kunbaja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – személyes érintettség
miatt – nem zárja ki Franzné Lakner Éva polgármestert sem a személyes
érintettség miatti döntésből való kizárással kapcsolatos döntéshozatalból, sem a
Német Hagyományőrző Egyesület 2013. évi munkájáról szóló beszámoló
elfogadásával kapcsolatos döntéshozatalból.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
dr. Lovas László képviselő: Bejelenti személyes érintettségét, de élni szeretne
szavazati jogával mindkét esetben. Szavazni kíván a személyes érintettség miatti
döntésből való kizáráskor, valamint a Német Hagyományőrző Egyesület 2013.
évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásakor is, vagyis mindkét esetben.
Franzné Lakner Éva polgármester: Aki egyetért azzal, hogy dr. Lovas László
képviselőt egyik esetben se zárják ki a szavazásból, kézfeltartással szavazzon.
Ezt követően a Képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

17

68/2014.(IX.15.) öh.
dr. Lovas László képviselő
döntéshozatalból történő kizárása.

Határozat

Kunbaja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – személyes érintettség
miatt – nem zárja ki dr. Lovas László képviselőt sem a személyes érintettség
miatti döntésből való kizárással kapcsolatos döntéshozatalból, sem a Német
Hagyományőrző 2013. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásával
kapcsolatos döntéshozatalból.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
Pálosi Jánosné képviselő: Bejelenti személyes érintettségét, de élni szeretne
szavazati jogával mindkét esetben. Szavazni kíván a személyes érintettség miatti
döntésből való kizáráskor, valamint a Német Hagyományőrző Egyesület 2013.
évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásakor is, vagyis mindkét esetben.
Franzné Lakner Éva polgármester: Aki egyetért azzal, hogy Pálosi Jánosné
képviselőt egyik esetben se zárják ki a szavazásból, kézfeltartással szavazzon.
Ezt követően a Képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
69/2014.(IX.15.) öh.
Pálosi Jánosné képviselő
döntéshozatalból történő kizárása.

Határozat

Kunbaja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – személyes érintettség
miatt – nem zárja ki Pálosi Jánosné képviselőt sem a személyes érintettség miatti
döntésből való kizárással kapcsolatos döntéshozatalból, sem a Német
Hagyományőrző Egyesület 2013. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásával
kapcsolatos döntéshozatalból.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
Franzné Lakner Éva polgármester: Az egyesület a német hagyományokat őrzi.
Ápolják a testvér települési kapcsolatokat. Komoly gyűjteménye van az
egyesületnek.
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Javasolja, hogy a Képviselő-testület a Német Hagyományőrző Egyesület 2013.
évi munkájáról szóló beszámolót fogadja el.
Ezt követően a Képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
70/2014.(IX.15.) öh.
Beszámoló a Német Hagyományőrző Egyesület
2013. évi munkájáról

Határozat

A Képviselőtestület az előterjesztéssel megegyezően elfogadja a Német
Hagyományőrző Egyesület 2013. évi munkájáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Franzné Lakner Éva polgármester
d./ A Nyugdíjasok Egészségmegőrző Kunbajai Egyesülete beszámolója
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Franzné Lakner Éva polgármester: A Nyugdíjasok Egészségmegőrző Kunbajai
Egyesülete és a Mozgáskorlátozottak Kunbajai Egyesületének munkája nagyon
összekapcsolódik.
Rendszeresen
részt
vesznek
az
önkormányzati
rendezvényeken. A két egyesület elnöke írásos beszámolót nem készített, szóban
terjesztette elő a közmeghallgatáson a végzett munkájukról a beszámolóját.
Javasolja, hogy a Nyugdíjasok Egészségmegőrző Kunbajai Egyesülete
munkájáról szóló tájékoztatót a Képviselő-testület fogadja el.
Ezt követően a Képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
71/2014.(IX.15.) öh.
Beszámoló a Nyugdíjasok Egészségmegőrző
Kunbajai Egyesülete munkájáról

Határozat

A Képviselőtestület elfogadja a Nyugdíjasok Egészségmegőrző Kunbajai
Egyesülete munkájáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Franzné Lakner Éva polgármester
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e./ A Mozgáskorlátozottak Kunbajai Egyesülete beszámolója
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Franzné Lakner Éva polgármester: Javasolja, hogy a Mozgáskorlátozottak
Kunbajai Egyesülete munkájáról szóló beszámolót a Képviselő-testület fogadja
el.
Ezt követően a Képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
72/2014.(IX.15.) öh.
Beszámoló a Mozgáskorlátozottak Kunbajai
Egyesülete munkájáról

Határozat

A Képviselőtestület elfogadja a Mozgáskorlátozottak Kunbajai Egyesülete
munkájáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Franzné Lakner Éva polgármester
f./ Polgárőr Egyesület beszámolója
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve!)
Franzné Lakner Éva polgármester: Az egyesületnél technikai problémák vannak.
Kovács Mihály volt az egyesület elnöke, most Korda István. A bírósági
bejegyzés folyamatban van, folyamatos a hiánypótlás. Amíg a változást nem
vezetik át, pályázni nem tudnak.
Javasolja, hogy az Egyesület beszámolóját a Képviselőtestület fogadja el,
határozatban is köszönjék meg a munkájukat.
Ezt követően a Képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
73/2014.(IX.15.) öh.
Beszámoló a Kunbajai Polgárőr Egyesület
2013. évi munkájáról

Határozat
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A Képviselőtestület az előterjesztéssel megegyezően elfogadja a Kunbajai
Polgárőr Egyesület 2013. évi munkájáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Franzné Lakner Éva polgármester
g./ Sportegyesület beszámolója
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve!)
Franzné Lakner Éva polgármester: Az egyesületben 3 szakosztály működik, a
foci, az asztalitenisz és a csúszókorong. Az öltöző épület felújítása folyamatban
van.
Javasolja, hogy a Képviselő-testület a Kunbajai Sportegyesület 2013. évi
munkájáról szóló beszámolót fogadja el.
Ezt követően a Képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
74/2014.(IX.15.) öh.
Beszámoló a Kunbajai Sport Egyesület
munkájáról

Határozat

A Képviselő-testület az előterjesztéssel egyezően elfogadja a Kunbajai
Sportegyesület beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: Franzné Lakner Éva polgármester
Tizenegyedik napirend tárgyalása:
11./ Beszámoló az Integrált Közösségi Színtér 2013. évi munkájáról.
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve!)
Franzné Lakner Éva polgármester: A közmeghallgatáson ismertették az IKSZT
programjait. Horváth Imréné kb. 30 fős gyermekcsoporttal foglalkozik,
programokat szervez részükre. Ez nagyon becsülendő.
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Javasolja, hogy a Képviselő-testület az Integrált Közösségi Színtér 2013. évi
munkájáról szóló beszámolót fogadja el.
Ezt követően a Képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
75/2014.(IX.15.) öh.
Beszámoló az Integrált Közösségi Színtér
2013. évi munkájáról.

Határozat

A Képviselőtestület az előterjesztéssel megegyezően elfogadja az Integrált
Közösségi Színtér 2013. évi munkájáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Franzné Lakner Éva polgármester
12./ Bejelentések.
Franzné Lakner Éva polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait,
hogy 2014. szeptember 20-án (szombat) kerül megrendezésre a „Zöldséggyümölcs” fesztivál. Ismertette a rendezvény programjait. Szeretetettel várnak
minden érdeklődőt.

13./ Egyebek.
a./ A Kunbaja 0202 hrsz-ú földrészlet telekalakítása
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva polgármester
(Határozati javaslat mellékelve!)
Franzné Lakner Éva polgármester: A Start program keretein belül megépítésre
kerül egy szociális épület. A tervezés lezajlott, az engedélyezés azonban
akadályba ütközött.
Szöllősi Csaba jegyző: A szakhatóság nem járult hozzá az építési engedélyhez,
mert 3 ha-nál nagyobb területen környezetvédelmi hatásvizsgálatot kell készíteni
a felügyelőségnek. Ez 45 nap lenne. Az épületnek már állni kellene.
Ha a terület kevesebb, mint 3 ha, akkor a hatóságnak nem kell a hatásvizsgálatot
lefolytatni. Így meg kell osztani az ingatlant egy fél ha-nál kisebb és nagyobb
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területre. Ez az olcsóbb és gyorsabb megoldás. A kisebb területű ingatlanon lesz
az épület.
Franzné Lakner Éva polgármester: Javasolja, hogy a Képviselő-testület a
határozati javaslat figyelembe vételével hozza meg határozatát.
Ezt követően a Képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
76/2014.(IX.15.) öh.
A Kunbaja 0202 hrsz-ú földrészlet telekalakításáról

Határozat

1.) Kunbaja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
telekalakítási eljárás során kettő részletre osztja az önkormányzat
tulajdonában álló Kunbaja 0202 hrsz-ú ingatlant olyan formában, hogy a
megépíteni tervezett szociális épület és zöldségtároló épülete a kialakítás
során 4995 m2 vagy annál kisebb – a telek alakítás során létrejövő –
önálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlanon legyen.
2.) Kunbaja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy az 1.) pontban foglalt döntéshez kapcsolódóan a
földmérési munkát megrendelje, a telekalakítási és az ingatlannyilvántartási átvezetési eljárás iratait tulajdonosi minőségben aláírja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
b./ Fogorvosi rendelő működtetése
Franzné Lakner Éva polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a
Bajai Kistérségi Népegészségügyi Intézet ismét járt az önkormányzatnál a
fogászati ellátás ügyében. A fogászati ellátás jelenleg nem megolott.. Két
megoldás lehetséges. Maradnak a kelebiai fogorvosnál, és gondoskodnak a
rendelő bővítéséről és felszereléséről. A jelenlegi rendelőt bővíteni nemigen
lehet, nincs hova terjeszkedni. Olyan javaslat is elhangzott, hogy az
egészségházhoz kellene hozzáépíteni, és a rendelőt ott kialakítani.
A másik megoldás, hogy az egyik bácsalmási fogorvos, dr. Turai Zoltán
felvállalná Kunbaját. Ismeri a fogászati ellátással kapcsolatos problémánkat.
Neki Bácsalmáson jól felszerelt rendelője van. Ez nagyon jó ajánlatnak tűnik,
hátránya, hogy a kunbajai lakosoknak be kell járni Bácsalmásra, utazni kell.
Mindkét fogorvosról van jó és rossz vélemény is. A bácsalmási rendelő épülete
a bácsalmási önkormányzat tulajdonában van. Dr. Turai Zoltán szeretné, ha
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