1-18/2014. szám

Jegyzőkönyv
Készült: Kunbaja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november
25-én (kedd) 1400 órai kezdettel megtartott rendkívüli 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: Kern István a Kunbajai SE Asztalitenisz
Szakosztályának vezetője
Napirend előtt:
Franzné Lakner Éva polgármester: Köszönti a Képviselő-testület ülésén
megjelenteket. Megállapítja az alakuló ülés határozatképességét, mivel 7 fő
képviselő közül 7 fő képviselő jelen van.
Bejelenti, hogy a mai ülés jegyzőkönyvvezetője Dudás Tiborné köztisztviselő.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Halbländer József képviselőt.
Halbländer József képviselő: Bejelentette személyes
döntéshozatalban nem kíván részt venni, kéri kizárását.

érintettségét,

a

Franzné Lakner Éva polgármester: Kéri a Képviselő-testületet, szavazzon arról,
kizárják-e a képviselőt a döntéshozatalból.
Ezt követően a Képviselő-testület 6 „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
106/2014.(XI.25.) h a t á r o z a t a
Halbländer József képviselő döntéshozatalból történő kizárása
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Kunbaja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelemmel a Mötv. 49.§
(1) bekezdésére – személyes érintettség miatt Halbländer József képviselőt a
jegyzőkönyv hitelesítő személyének elfogadásával kapcsolatos döntéshozatalból
kizárja.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
Ezt követően a polgármester javaslata alapján a Képviselő-testület 6 „igen”
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
107/2014.(XI.25.) h a t á r o z a t a
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Kunbaja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. november 25-i
képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv hitelesítőjének Halbländer
József képviselőt jelölte ki.
Határidő: ülést követő 15. nap
Felelős: jegyző, Halbländer József képviselő
Franzné Lakner Éva polgármester: Javaslatot tesz az ülés napirendjére.
Javasolja, hogy a meghívón szereplő napirendi pontokat tárgyalja a Képviselőtestület
Ezt követően a polgármester javaslata alapján a Képviselő-testület 7 „igen”
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
108/2014.(XI.25.) h a t á r o z a t a
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadása.
A Kunbaja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. november 25-i
ülésének a napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1./ Beszámoló az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetésének
I-III. negyedévi végrehajtásáról.
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva polgármester
2./ Szociális tűzifa juttatásáról szóló rendelet
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Előterjesztő: Szöllősi Csaba jegyző
3./ A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló rendelet
Előterjesztő: Szöllősi Csaba jegyző
4./ A Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatal fenntartása
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva polgármester
5./Kunbaja Község Önkormányzata és a Kunbajai Német Önkormányzat közötti
együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előterjesztő: Szöllősi Csaba jegyző
6./ Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok elbírálása
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva polgármester
7./ Bejelentések
8./ Egyebek.
Első napirend tárgyalása:
1./ Beszámoló az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi költségvetésének
I-III. negyedévi végrehajtásáról.
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva polgármester
(Szóbeli előterjesztés)
Franzné Lakner Éva polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az
Államháztartási törvény változása miatt megszűnt a beszámolási kötelezettség a
költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról, így beszámolót sem terjesztenek a
Képviselő-testület elé.
Szöllősi Csaba jegyző: Az Államháztartási törvényt módosították, hatályon
kívül helyezték az I-III. negyedévi beszámolási kötelezettségre és a
költségvetési koncepció készítésének kötelezettségére vonatkozó előírásokat. Az
önkormányzatnál olyan jelentési kötelezettségek vannak a Magyar
Államkincstár felé, amely alapján erre a beszámolóra a jogalkotók döntése
szerint nincs szükség.
Franzné Lakner Éva polgármester: Javasolja elfogadni a szóbeli tájékoztatást.
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Ezt követően a polgármester javaslata alapján a Képviselő-testület 7 „igen”
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
109/2014.(XI.25.) h a t á r o z a t a
Beszámoló az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi
költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról.
A képviselő testület tudomásul veszi az Önkormányzat és Intézményei 2014. évi
költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatást.
Felelős: Polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
Második napirend tárgyalása:
2./ Szociális tűzifa juttatásáról szóló rendelet
Előterjesztő: Szöllősi Csaba jegyző
(Írásos előterjesztés mellékelve!)
Franzné Lakner Éva polgármester: Szociális tűzifára az önkormányzat
benyújtotta az igényét, és támogatásban részesültek. Önerőt nem kell biztosítani.
Helyi rendeletet kell alkotni.
Szöllősi Csaba jegyző: Rendeletalkotási kötelezettség áll fenn, mert támogatást
nyertek. A rendelet hatálybalépése a tűzifa megvásárlásához igazodik. Ismertette
a rendelet-tervezetet. A Humánszolgáltatási valamint az Ügyrendi és Gazdasági
Bizottságok is megtárgyalták a tervezetet. A Humánszolgáltatási Bizottság
ülésén merült fel, hogy azon személyek legyenek jogosultak a támogatásra,
akiknek a jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 250 %-át nem haladja meg és
ezen jogosultak körében részesüljenek a támogatás elbírálása során előnyben a
BM rendelet szerinti ellátásokban részesülők.
A tervezet szerint a kérelmeket 2014. december 31-ig kell benyújtani. A kérelem
nyomtatvány nem változott. A kérelmezők számára kiosztásra kerülő fa
mennyisége „hagyományosan” az igénylők számától függ.
Szabó Erika képviselő: A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a rendelettervezet elfogadását. A bizottsági ülésen alaposan átbeszélték a tervezetet.
Franzné Lakner Éva polgármester: December 31-ig lehet a kérelmeket beadni.
Januárban kerül kiosztásra a szociális tűzifa.
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Halbländer József képviselő: Előbb nem lehetne osztani?
Franzné Lakner Éva polgármester: Egyrészt decemberben nincs kapacitás, a
dolgozók leterheltek, másrészt az ünnepek után januárban már nem nagyon van
pénzük az embereknek, jól fog jönni akkor is a tűzifa.
Szabó Erika képviselő: A kérelmek beadására kell a december hónap. Kb. 200
kérelem várható, és van egyéb munkájuk is. 1-1 emberre kb. 20 percet kell
szánni, amíg kitöltik a kérelmeket. Időigényes munka.
Zámbó András képviselő: Kb. 70.000,- Ft az egy főre eső jövedelemhatár?
Szöllősi Csaba jegyző: Előnyben kell részesíteni a kérelmezők között a BM
rendelet szerinti ellátásokban részesülőket.
Szabó Erika képviselő: A felhívást az internetre is felteszi, hirdetni fogják a
szociális tűzifa igénylésének lehetőségét.
Pálosi Jánosné képviselő: Az Ügyrendi és Gazdasági Bizottság is tárgyalta a
rendelet-tervezetet, javasolják elfogadásra.
Franzné Lakner Éva polgármester: Javasolja, hogy a szociális tűzifa juttatásáról
szóló elő-terjesztést a rendelet-tervezettel együtt a Képviselő-testület fogadja el.
Ezt követően a Képviselő-testület 7 „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta a
Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelete
Szociális tűzifa juttatásáról
A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
Franzné Lakner Éva polgármester
Megállapította, hogy Kunbaja község Önkormányzatának Képviselőtestülete
megalkotta
Kunbaja
község
Önkormányzat
Képviselő-testületének
8/2014.(XI.25.) rendeletét a szociális tűzifa juttatásáról.
A rendelet kihirdetésre került 2014. november 25-én.
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Harmadik napirend tárgyalása:
3./ A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló rendelet
Előterjesztő: Szöllősi Csaba jegyző
(Írásos előterjesztés mellékelve!)
Szöllősi Csaba jegyző: Javasolja a tárgyban a rendelet-tervezet elfogadását
amelynek melléklete tartalmazza a 2015. évi közszolgáltatási díjakat.
Pálosi Jánosné képviselő: Az Ügyrendi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta a
kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezetet,
javasolják annak elfogadását.
Franzné Lakner Éva polgármester: Javasolja, hogy a kötelező kéményseprő-ipari
közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezetet a mellékletekkel együtt a Képviselőtestület fogadja el.
Ezt követően a Képviselő-testület 7 „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta a
Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelete
A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
Franzné Lakner Éva polgármester
Megállapította, hogy Kunbaja község Önkormányzatának Képviselőtestülete
megalkotta
Kunbaja
község
Önkormányzat
Képviselő-testületének
9/2014.(XI.25.) rendeletét a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról.
A rendelet kihirdetésre került 2014. november 25-én.
Negyedik napirend tárgyalása:
4./ A Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatal fenntartása
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva polgármester
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(Írásos előterjesztés mellékelve!)
Franzné Lakner Éva polgármester: 2000 fő alatt kötelező volt a Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozása. 2013. március 1-el létrehozták Tataházával
a Közös Önkormányzati Hivatalt. A megállapodást újra el kell tárgyalni.
Halbländer József képviselő: Tataháza továbbra is akarja a Közös Hivatal
fenntartását?
Franzné Lakner Éva polgármester: Igen, Tataháza erős hivatalnak mondta
magát, de Kunbaja több esetben kisegíti, mivel komoly szakember hiánnyal
küzdenek. Javasolja továbbra is ebben a formában való működést Kunbaja
székhellyel.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat figyelembe vételével
hozza meg határozatát.
Ezt követően a polgármester javaslata alapján a Képviselő-testület 7 „igen”
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
110/2014.(XI.25.) h a t á r o z a t a
A Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatal fenntartása
Kunbaja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. § (3) bekezdésében
foglalt rendelkezésre tekintettel megvizsgálta a közös önkormányzati hivatal
megszüntetésének vagy átalakításának lehetőségét, és úgy határoz, hogy az
önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával
kapcsolatos feladatok ellátására 2013. március 1-jei hatállyal létrehozott
Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatalt továbbra is fenntartani szándékozik.
Felelős: Polgármester, jegyző
Határidő: 2014.12.11.
Ötödik napirend tárgyalása:
5./Kunbaja Község Önkormányzata és a Kunbajai Német Önkormányzat
közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előterjesztő: Szöllősi Csaba jegyző
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(Írásos előterjesztés mellékelve!)
Szöllősi Csaba jegyző: Ismertette az előterjesztést a jelenlévőkkel. A jogszabályi
változások kerültek átvezetésre a megállapodáson. A Kunbajai Német
Önkormányzat is tárgyalni fogja az együttműködési megállapodás
felülvizsgálatát.
Franzné Lakner Éva polgármester: Javasolja, hogy a Képviselő-testület Kunbaja
Község Önkormányzata és a Kunbajai Német Önkormányzat közötti
együttműködési megállapodásának felülvizsgálatáról szóló előterjesztést fogadja
el, és a határozati javaslat alapján hozza meg határozatát.
Ezt követően a polgármester javaslata alapján a Képviselő-testület 7 „igen”
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
111/2014.(XI.25.) h a t á r o z a t a
Kunbaja Község Önkormányzata és a Kunbajai Német Önkormányzat
közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata
1.

2.
3.

Kunbaja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kunbaja
Község Önkormányzata és a Kunbajai Német Önkormányzat közötti
együttműködési megállapodást felülvizsgálta, és a melléklet szerinti
egységes szerkezetű megállapodást jóváhagyja.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az együttműködési
megállapodás aláírásával.
Hatályát veszti:16/2014.(III.17.) öh.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Értesül: Kunbajai Német Önkormányzat elnöke, pénzügy, irattár
Hatodik napirend tárgyalása:
6./ Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok elbírálása
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve!)
Franzné Lakner Éva polgármester: A napirenddel kapcsolatosan bejelentette
személyes érintettségét, a döntéshozatalban részt kíván venni, nem kéri
kizárását.
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Kéri, hogy szavazzanak, kizárják-e a döntéshozatalból?
Ezt követően a Képviselő-testület 0 „igen” szavazattal, 6 „nem” szavazattal,
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
112/2014.(XI.25.) h a t á r o z a t a
Franzné Lakner Éva polgármester döntéshozatalból történő kizárása.
Kunbaja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a Mötv.
49.§ (1) bekezdésére – személyes érintettség miatt Franzné Lakner Éva
polgármestert a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok elbírálásával kapcsolatos
döntéshozatalból nem zárja ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
Franzné Lakner Éva polgármester: Ebben az évben is lehetőség nyílt a
felsőoktatásban tanulóknak a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra pályázatot
benyújtani. 17 tanuló regisztrált, 16 tanuló adta be a pályázatát papíralapon is.
Szabó Erika képviselő: A Humánszolgáltatási Bizottság megtárgyalta a
pályázatokat, az előterjesztés alapján javasolja a papíralapon benyújtott
pályázatok elfogadását.
Patocskai Tibor alpolgármester: Erre a pályázatra szükség van, kevés a fiatal,
támogassák a felsőoktatásban tanulókat.
Zámbó András képviselő: Mi alapján támogatják őket?
Franzné Lakner Éva polgármester: Eddig is minden főiskolást támogattak, akik
pályázatot nyújtottak be.
Javasolja, hogy aki az előterjesztéssel egyetért szavazzon, a határozati javaslat
figyelembe vételével hozzák meg határozatukat.
Ezt követően a polgármester javaslata alapján a Képviselő-testület 7 „igen”
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
113/2014.(XI.25.) h a t á r o z a t a
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok elbírálása
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1. Kunbaja Község Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási
ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójában résztvevő, a határozat 1. számú
mellékletében szereplő pályázókat egységesen 3.000.- Ft /hó/fő
támogatásban részesíti.
2. A „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjra pályázó
alábbi személyt kizárja, mivel az ösztöndíjrendszert szabályozó Általános
Szerződési feltételek 6.§ a) pontjának nem felel meg, azaz papíralapon
nem nyújtotta be pályázatát.
Franz Noémi

Kunbaja, Dózsa György u. 36.

3. Felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntése alapján a
pályázati kiírásnak megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Franzné Lakner Éva polgármester
113/2014.(XI.25.) határozat 1. számú melléklete
A 2015. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázatra
beadott, a 2014/2015. tanév II. félévére és a 2015/2016. tanév I. félévére
vonatkozóan támogatott pályázatok
„ A „ típusú pályázat
1./
2./
3./
4./
5./
6./
7./
8./
9./
10./
11./
12./
13./

Simon Odett
Kis Nikolett
Latinyák Alex
Szűcs Róbert
Erdődi Dániel
Erdődi Tamás
Simon Nikolett
Ifkovics István
Csehó Zoltán
Takács Tünde
Benis Réka
Lovas Ádám
Korda Enikő

Kunbaja Dózsa Gy. u. 23/A.
Kunbaja, Kun Béla u. 21.
Kunbaja, Széchenyi u. 39.
Kunbaja, Zrínyi u. 74.
Kunbaja Szabadság tér 28.
Kunbaja Szabadság tér 28.
Kunbaja, Árpád u. 5.
Kunbaja, Árpád u. 40.
Kunbaja, Rákóczi út 17.
Kunbaja, Árpád u. 10.
Kunbaja Szabadság tér 7.
Kunbaja Rákóczi út 21.
Kunbaja Zrínyi u. 75/A.
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„B” típusú pályázat nem érkezett.

Hetedik napirend tárgyalása:
7./ Bejelentések
Franzné Lakner Éva polgármester: A napirenddel kapcsolatban bejelentése
nincs.
Nyolcadik napirend tárgyalása:
8./ Egyebek.
- KEOP-2012-4.10.0/C pályázati projekthez kapcsolódó nyilatkozat
Franzné Lakner Éva polgármester: A KEOP pályázathoz kapcsolódóan kérik a
Képviselő-testület 6/2013.(I.22.) öh. számú határozatának megerősítését,
melyben az önkormányzat továbbra is biztosítja a pályázathoz szükséges önerőt.
Szöllősi Csaba jegyző: A pályázathoz az önerőt az önkormányzat az EU Önerő
Alaptól igényelte, így a teljes önerőt tőlük kapjuk. A határozatra azért van
szükség, mert az EU Önerő Alap 2014. december 31-ig áll rendelkezésre. A
beruházás ezen időpontig nem fejeződik be, a határozat nélkül a pénz elveszne.
Ezzel a határozattal biztosítják az önerőt. Ismertette a határozati javaslatot.
Halbländer József képviselő: Honnan tudjuk, hogy meghosszabbítják a
határidőt. Ez kockázatos helyzet.
Franzné Lakner Éva polgármester: Azt biztosan nem tudjuk, de érvényes
támogatási szerződés van, visszaút itt nincs.
Halbländer József képviselő: De, ha nem hosszabbítják meg, akkor mit teszünk?
Patocskai Tibor alpolgármester: Ez a beruházás kb. 5 milliárd forint, és több
önkormányzat is érintett. Az EU Önerő Alap és az önkormányzat között is van
szerződés. A határozat a határidő meghosszabbításához kell.
Franzné Lakner Éva polgármester: Bízunk abban, hogy az EU Önerőalapnál
meghosszabbításra kerül a támogatási szerződés. Ha nem hozunk határozatot,
akkor biztos, hogy nem hosszabbítják meg, és akkor is ki kell fizetni az önerő
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részt. Ebből a pályázatból már nem lehet kifordulni. Bármikor szorult
helyzetben volt az önkormányzat, segítettek rajtunk.
Javasolja, hogy a határozati javaslat figyelembevételével a Képviselő-testület
hozza meg a határozatát.
Ezt követően a polgármester javaslata alapján a Képviselő-testület 7 „igen”
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
114/2014.(XI.25.) h a t á r o z a t a
KEOP-2012-4.10.0/C pályázati projekthez kapcsolódó nyilatkozat
Kunbaja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2012-4.10.0/C
„Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia,
valamint biometán termelés” című pályázati konstrukcióban megvalósuló
projektjéhez 2014. évre, illetve a projekt lezárásáig, pénzügyi elszámolásának
végéig szükség szerint fenntartja, illetve biztosítja az önkormányzati saját önerő
összegének rendelkezésre állását.
Határidő: azonnal
Felelős: Franzné Lakner Éva polgármester

Franzné Lakner Éva polgármester: Az utóbbi hónapokban egyre feszültebb a
kapcsolat a ping-pong szakosztály és az Összefogás dolgozói között. A pinpongosok „Összefogás” Közösségi Házban jönnek össze, ott tartják az
edzéseket, a meccseket. A dolgozóktól egyre több panaszt hallok rájuk, hétfőtől
vasárnapig ott vannak, nem alkalmazkodnak az intézmény programjaihoz.
Kern István szakosztály vezető: Nem egészen így van, ők alkalmazkodtak
mindenkihez. Lehet, hogy volt 1-2 ember, aki nem tud alkalmazkodni. Az a
gond, hogy nem kaptak fűtést. Ha lehet, biztosítsanak fűtést nekik, kifizetik.
Próbálkoztak gázkályhával is fűteni, de nem vált be, mert minden lepárásodott.
Kéri, hogy az önkormányzat 1 – 1,5 órás fűtést biztosítson nekik.
Szeretné továbbra is a jó kapcsolatot fenntartani. Csak megbeszélés kérdése.
Franzné Lakner Éva polgármester: Az önkormányzatnak nincs forrása arra, hogy
a nagytermet hétfőtől vasárnapig fűtsék. Szóbeszéd alapján hallotta, hogy a
szakosztály felvállalta a kötelező testnevelés órát. Ez nagyon szép, csak ezzel az
a probléma, hogy a szakosztály még saját magának sem tudja a feltételeket
biztosítani, az önkormányzat segítségére szorulnak. Hát akkor hogy tudja a
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gyerekeknek biztoítani. Miért nem keresték, hogy tárgyaljanak róla? Egyeztetni
kellene, elvárja, hogy keressék.
Kern István szakosztály vezető: A testnevelő tanár – Wettsteinné – megkereste,
hogy a délutáni testnevelés órán a focit és az asztaliteniszt vállalják-e.
Elvállalták, amíg nem volt hideg, ez ment is. Problémásnak tartja azonban, hogy
a testnevelés órán nincs jelen pedagógus. Ki felel ilyenkor a gyerekekért?
Patocskai Tibor alpolgármester: Aki leigazolja a testnevelésórát, felel a
jelenlévő gyerekekért is.
Franzné Lakner Éva polgármester: Nem akar megszüntetni semmit, de azt
tudomásul kell venni, hogy ahol edzenek, az egy művelődési ház, nem egy sport
centrum. Alkalmazkodni kell programokhoz, és figyelembe kell venni, hogy az
önkormányzat anyagi lehetőségei is korlátozottak. A takarékoskodást sem
ismerik, a villanyokat nem oltják le maguk után. Többször látta, hogy késő
éjszakai is ki van világítva a művelődési ház mikor pin-pongozás van.
Valamilyen rendszert ki kell alakítani. Tudomása szerint a gyerekeknek kötelező
testnevelés óraként hétfőn és csütörtökön van ping-pong, szerdán tánc van.
Árusok is rendszeresen járnak a művelődési házba. Egyik program zavarja a
másikat ezért javasolja, hogy szabályozzák le, ki mikor mehet. Hétfő és
csütörtök az asztaliteniszé lenne 20 óráig. Kedd az árusok napja lenne, szerda a
táncosoké. Péntek-szombat-vasárnap pedig az intézményi rendezvényeket
bonyolíthatják.
Kern István szakosztály vezető: Telefonos egyeztetések vannak a versenyek
időpontjáról, általában pénteki napon tartják. December 12-én van vége a
bajnokságnak.
A szakosztályuknak 21 tagja van. Szeretnének egyesületként működni. Kell egy
hely ahol játszhatnak. Eddig mindenkivel megértették magukat, még a
zenészekkel is.
Franzné Lakner Éva polgármester: Épp a zenészek is panaszkodtak rájuk.
Patocskai Tibor alpolgármester: Figyelembe kell venni, hogy a Közösségi Ház
kulturális intézmény, nem régen lett felújítva. Vannak kötött kulturális
programok. Rendszerbe kell foglalni a különböző programokat. Le kell
szabályozni.
Franzné Lakner Éva polgármester: Mindenki igazodna a ping-pongosokhoz,
csak mondjanak időpontot. Hány kunbajai tagja van a szakosztálynak?
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Kern István szakosztály vezető: Hétfő és péntek lenne a legjobb nekik. A
szakosztálynak 8 kunbajai tagja van.
Franzné Lakner
rendezvények.

Éva

polgármester:

Pénteken

vannak

az

intézményi

Kern István szakosztály vezető: Amikor rendezvény van, áttennék a ping-pongot
csütörtökre.
Franzné Lakner Éva polgármester: A szakosztály 21 tagjából 8 kunbajai.
Értékeljék, hogy beengedik őket a művelődési házba. Van olyan település, ahol
egy pincében edzenek, és azért is fizetnek. Fizetnek bérleti díjat plusz a
közüzemi számlákat fizetik. Kunbaján az Önkormányzat sportot kimagaslóan
támogatja: a közüzemi számlákat az önkormányzat fizeti, a buszt az
önkormányzat tankolja, pénzt kértek pályázati önerőre azt is kaptak, kértek
támogatást bírói költségekre stb. azt is kaptak, stb. Ezt értékelni kellene.
Kern István szakosztály vezető: Azért szeretnének egyesület lenni, mert a
Sportegyesülettől nem kapnak pénzt. Kellene egy telephely is nekik.
Franzné Lakner Éva polgármester: Írjanak kérelmet, amit a Képviselő-testület
elé terjeszt.
Kern István szakosztályvezető: Olyan időszakban, amikor nincs rendezvény,
mehetnek ping-pongozni 1-2 órára?
Patocskai Tibor alpolgármester: Az intézmény vezetőjével kell egyeztetni. Kéri,
ha ping-pongozás után szórakoznak, vacsorát tartanak, azt ne a nagyteremben
tegyék. Ilyen célra a helyi vendéglátó egységek megfelelnek. 20 óráig bőven
tudnak edzeni. Legyen valamilyen rendszer, és azt tartsák be.
Franzné Lakner Éva polgármester: Volt rá példa, hogy este 10-11 órakor is
égtek még a villanyok.
Határozatban rögzítsék, hogy a ping-pongosok hétfőn és pénteken használhatják
a nagytermet, figyelembe véve az intézmény életét. Rendezvény esetén
csütörtökre kell áttenni az edzést. Az önkormányzat 1530-1700 óráig biztosít
fűtést. Az asztalitenisz versenyeket péntekre szervezik. Ha a Közösségi Házban
nincs rendezvény vagy egyéb foglalkozás, használhatják a nagytermet, kivételek
a nemzeti ünnepek és egyéb ünnepek.
Patocskai Tibor alpolgármester: Kérése, hogy minden esetben egyeztessenek az
intézményvezetővel.
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Kern István szakosztály vezető: A szakosztály éves kiadása minimálisan kb.
680.000 Ft. Ismertette a kiadásokat.
Halászné Piukovics Erika képviselő: Keressenek szponzort, aki támogatja a
szakosztályt.
Franzné Lakner Éva polgármester: A községben a sport kiemelten támogatott. A
kulturális egyesületek csak 50.000 Ft-ot kaptak.
Ki kell alakítani egy szabályrendszert, és azt betartani.
Szabó Erika képviselő: Ha írásban megegyeznek, és be is tartják, lehet
együttműködni.
Szöllősi Csaba jegyző: Ismertette a határozati javaslatot.
Franzné Lakner Éva polgármester: Javasolja, hogy a Képviselő-testület a
határozati javaslat figyelembe vételével hozza meg határozatát.
Ezt követően a polgármester javaslata alapján a Képviselő-testület 7 „igen”
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
115/2014.(XI.25.) h a t á r o z a t a
A Kunbajai Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztálya helységhasználata
A Képviselő-testület a Kunbajai Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztálya
részére – az edzések megtartására – minden hét hétfői és pénteki napján 16
órától 20 óráig (16 órától 17 óra 30 percig szükség szerint fűtve) biztosítja az
Összefogás Közösségi Ház nagytermét. Amennyiben az Összefogás Közösségi
Házban a fenti napokon illetve az azt követő napokon közösségi rendezvényre
kerül sor, a szakosztály – az intézményvezetővel folytatott – előzetes egyeztetést
követően más napon is használhatja – a fentiek szerint – az intézmény
nagytermét.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
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