1-16/2014. szám

Jegyzőkönyv
Készült: Kunbaja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 27én (hétfő) 1400 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről.
Az ülés helye:

Községháza díszterme.

Jelen vannak:

Franzné Lakner Éva polgármester, Halászné Piukovics Erika,
Halbländer József, Patocskai Tibor, Pálosi Jánosné, Szabó
Erika, Zámbó András képviselők (7 fő).

Állandó meghívottak részéről: Szöllősi Csaba jegyző
Egyéb meghívottak részéről jelen van: Gabrics Géza a HVB elnöke, Szilvási
Zsolt kmb.
Az állampolgárok részéről az ülésen 5 fő jelent meg.
Napirend előtt:
Franzné Lakner Éva polgármester: Köszönti a Képviselő-testület ülésén
megjelenteket. Megállapítja az alakuló ülés határozatképességét, mivel 7 fő
képviselő közül valamennyi képviselő jelen van.
Bejelenti, hogy a mai ülés jegyzőkönyvvezetője Dudás Tiborné köztisztviselő,
amellyel a Képviselőtestület egyhangúlag egyetért.
Miután alakuló ülésről van szó, a jegyzőkönyv hitelesítő személyének
megválasztását a képviselők eskütétele után javasolja elfogadni.
Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére, amelyen a meghívón szereplő
napirendi pontok megtárgyalását javasolja.
Ezt követően a polgármester javaslata alapján a Képviselő-testület 7 „igen”
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
81/2014.(X.27.) öh.
Alakuló ülés napirendjének elfogadása.

Határozat
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A Kunbaja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. október 27-i
alakuló ülésének a napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1./ A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről,
megbízólevelek átadása.
Előadó: Gabrics Géza HVB. elnöke
2./ Az önkormányzati képviselők eskütétele.
Előadó: Gabrics Géza HVB. elnöke
3./ A polgármester eskütétele a Képviselő-testület előtt.
Előadó: Gabrics Géza HVB. elnöke
4./ A polgármesteri program ismertetése.
Előadó: Franzné Lakner Éva polgármester
5./ Egyebek.

Első napirend tárgyalása:
1./ A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről,
megbízólevelek átadása.
Előadó: Gabrics Géza a HVB elnöke
Gabrics Géza HVB elnöke: Elmondja, hogy az önkormányzati választás napján
A Helyi Választási Bizottsághoz bejelentés nem érkezett. Határidőn belül a
HVB-hez 1 db jogorvoslati kérelem érkezett. Ezt követően részletesen ismerteti
a 2014. évi önkormányzati képviselő és polgármester választás hivatalos
végeredményét.
Ezt követően Gabrics Géza a Helyi Választási Bizottság elnöke átadta a
megbízóleveleket a polgármesternek és a 6 fő önkormányzati képviselőnek.

Második napirend tárgyalása:
2./ Az önkormányzati képviselők eskütétele.
Előadó: Gabrics Géza HVB elnök
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A Képviselő-testület tagjai Gabrics Géza HVB elnök előmondása mellett az
esküt letették.
(Az eskütételről készült egyesített esküokmány mellékelve!)

Harmadik napirend tárgyalása:
3./ A polgármester eskütétele a Képviselő-testület előtt.
Előadó: Gabrics Géza HVB elnök
A polgármester a Képviselő-testület előtt – Gabrics Géza HVB elnök
előmondása mellett – az esküt letette.
(Az eskütételről készült egyesített esküokmány mellékelve!)
Franzné Lakner Éva polgármester a polgármesteri eskü letétele után
jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Halászné Piukovics Erika képviselőt, amely
javaslattal a Képviselő-testület határozathozatal nélkül, egyhangúlag egyetért.
Negyedik napirend tárgyalása:
3./ A polgármesteri program ismertetése.
Előadó: Franzné Lakner Éva polgármester
Franzné Lakner Éva polgármester: Tisztelt Képviselőtestület, kedves Vendégek!
A programja a választási kampányban is ismertetett program. Kéri a Képviselőtestület támogatását a programja végrehajtásához. Ezt követően az alábbiakban
részletesen ismerteti a polgármesteri programot 2014-2019 évekre vonatkozóan:
Törekedni arra, hogy az Önkormányzat működése továbbra is stabil, átlátható
legyen, illetve fenntartani Kunbaja község Önkormányzatának jó hírét, amit
az elmúlt négy évben felépítettünk.
Mindent megtenni az önkormányzat pénzügyi egyensúlyának megtartása,
javítása érdekében.
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Az önkormányzat intézményeit továbbra is törvényes keretek között működtetni.
Az állami támogatásokra való jogosultság feltételeinek folyamatosan megfelelni.
Szorosabb kapcsolat kialakítására törekedni az oktatási-nevelési, szociális és
művelődési intézmények és az önkormányzat között, annak érdekében, hogy
jobban megismerjem a pedagógusok, óvónők, intézményi dolgozók mindennapi
gondjait, és célzott segítséget kaphassanak problémáik megoldására.
A szociális ellátórendszer tovább erősítése. „Szivárvány” Szociális Szolgáltató
Központ házi segítségnyújtás (otthoni betegápolás) és gyermekjóléti szolgálat
szakterületeinek erősítése. A Kormány és Népkonyha üzemeltetőjének
segítségével idősek otthona létrehozása.
A település kulturális életének további színesítése, minél több színvonalas,
kulturális rendezvény, program szervezése.
Pacsér-Kunbaja között működő kapcsolat hivatalos testvér-települési szintre
emelése.
Méltó módon megemlékezni:
- Dinkelscherben-Kunbaja
közötti
testvér-települési
évfordulójáról (hivatalos kapcsolat 1996. év),
- Kunbaja alapításának (1817.) 200. évfordulójáról.

kapcsolat

20.

A település sport programjainak támogatása, szélesítése.
Az egyesületek erkölcsi és anyagi támogatása egyaránt.
A településen működő vállalkozókkal való kapcsolat, együtt gondolkodás
kialakítása.
A megkezdett pályázatok befejezése
1. Start közmunka programok befejezése:
- szociális épület megépítése,
- közmunka programok szervezését helyi szinten új alapokra helyezni:
mindenki számára egyértelmű, világos, nem teljesíthetetlen szabályok
rögzítése,
- kert (fák, spárga stb.) termőre fordulását követően teljesítményarányos
bérezés.
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2. A TÁMOP-1.4.3-2012 program keretein belül szociális gazdaság
beindítása:
- Kunbaja község foglalkoztatottsági helyzetének javítása,
- önkormányzati tulajdonú nonprofit Kft. létrehozása, melynek
cégvezetője
kertészmérnök,
élelmiszermérnök
végzettséggel
rendelkezzen, mert egységben kell látni a kertészetet, a feldolgozót és a
konyhát.
- a lakosságtól felvásárolni a kertekben megtermelt zöldségeket.
3. KEOP pályázat befejezése, ebből származó bevétellel jól gazdálkodni,
hasznos célokra fordítani:
- Kunbaja tovább szépítése:
o intézmények, közterületek virágosítása, fásítása,
o a falu szélső utcáinak tovább tisztítása, rendben tartása,
o járdák építésének folytatása (központban és szélső utcákban
egyaránt),
- Az Egyházzal együttműködve a temetőben (egyházi tulajdon) Urnafal
építése, Stációk és Kálvária felújítása, az út térkövezése.
- Az iskola udvarában egy tornaterem építése, amit tanítási időben csak az
általános iskolás gyerekek használnak, iskola időn kívül pedig a Sport
Egyesület és a település teljes lakosságának rendelkezésére áll.
- Önkormányzati épületek állagának megóvása, felújítása.
A Kormány által meghirdetésre kerülő új programokon részt kívánunk venni,
illetve minden támogatási forrás kihasználására törekszünk!
Javasolja a polgármesteri program tudomásul vételét.
Ezt követően a Képviselő-testület 7 „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
82/2010.(X.14.) öh.
A polgármesteri program elfogadása.

Határozat

Kunbaja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri
programot tudomásul veszi.
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Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
Ötödik napirend tárgyalása:
5./ Egyebek.
Szöllősi Csaba jegyző: Köszönti az új Képviselő-testület tagjait. Tájékoztatja a
képviselőket, hogy a 2011. évi CLXXXIX. tv. új szabályokat léptetett életbe. A
képviselőknek összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell tenni. Tájékoztatót fog
kiküldeni részükre, az alapján kell nyilatkozniuk.
Új szabály a méltatlanság intézménye is. Minden képviselőnek, polgármesternek
fel kell vennie a kapcsolatot a NAV-val. Az önkormányzati képviselő
megválasztásától számított harminc napon belül köteles kérelmezni felvételét a
köztartozásmentes adózói adatbázisba. Az önkormányzati képviselő az
adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő
hónap utolsó napjáig köteles a képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba való
felvételének megtörténtét.
Amennyiben az állami adóhatóság az adatbázisba történő felvételt követően
megállapítja, hogy az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvétel
feltételeinek nem felel meg, az adatbázisból törli, amelyről írásban értesíti a
képviselő-testületet és a fővárosi és megyei kormányhivatalt.
Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség: az önkormányzati képviselő a
megválasztásától számított harminc napon belül, majd ezt követően minden év
január 31. napjáig vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A vagyonnyilatkozat
tételének elmulasztása esetén a képviselő nem gyakorolhatja képviselői jogait,
és nem részesülhet tiszteletdíjban, természetbeni juttatásban, költségtérítésben.
Tájékoztatja továbbá a képviselőket, hogy az alakuló vagy azt követő ülés
feladata az SZMSZ felülvizsgálata, a bizottságok létrehozása. Ezen feladatokat a
következő testületi ülésen tűzik napirendre.
Franzné Lakner Éva polgármester: Bejelenti, hogy ezennel a Képviselő-testület
megalakult.
Megköszöni a Helyi Választási Bizottság és a Helyi Választási Iroda munkáját.
Köszönti a képviselőket, eredményes, jó munkát kíván az elkövetkezendő
időszakban. Mindenki segítségét kéri a munkájukhoz, és ahhoz, hogy
településünkön nyugalom legyen. A választásoknak vége, mindenkit arra kér,
hogy ismeretségi körében az embereket higgadtságra, nyugalomra intse, ez
településünk, és az emberek érdeke is.
Végezetül kéri, hogy hallgassák meg nemzetünk himnuszát.
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