1-21/2014. szám

Jegyzőkönyv
Készült: Kunbaja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december
22-én (hétfő) 1000 órai kezdettel megtartott üléséről.
Az ülés helye:

Községháza díszterme.

Jelen vannak:

Franzné Lakner Éva polgármester, Patocskai Tibor
alpolgármester, Pálosi Jánosné, Szabó Erika, képviselők (4 fő).

Állandó meghívottak részéről: Pozsgainé dr. Juhász Ildikó jegyző
Előzetesen bejelentette távolmaradását: Halászné Piukovics Erika, Halbländer
József, Zámbó András képviselő (3 fő)

Napirend előtt:
Franzné Lakner Éva polgármester: Köszönti a Képviselő-testület ülésén
megjelenteket. Megállapítja az ülés határozatképességét, mivel 7 fő képviselő
közül 4 fő képviselő jelen van.
Bejelenti, hogy a mai ülés jegyzőkönyvvezetője Dudás Tiborné köztisztviselő.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Pálosi Jánosné képviselőt.
Pálosi Jánosné képviselő: Bejelentette személyes
döntéshozatalban részt kíván venni, nem 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 0 „igen” szavazattal, 4 „nem” szavazattal,
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
125/2014.(XII.22.) h a t á r o z a t a
Pálosi Jánosné képviselő döntéshozatalból történő kizárása
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Kunbaja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelemmel a Mötv. 49.§
(1) bekezdésére – személyes érintettség miatt Pálosi Jánosné képviselőt a
jegyzőkönyv hitelesítő személyének elfogadásával kapcsolatos döntéshozatalból
nem zárja ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
Ezt követően a polgármester javaslata alapján a Képviselő-testület 4 „igen”
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
126/2014.(XII.22.) h a t á r o z a t a
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Kunbaja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. december 22-i
képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőjének Pálosi Jánosné
képviselőt jelölte ki.
Határidő: ülést követő 15. nap
Felelős: jegyző, Pálosi Jánosné képviselő
Franzné Lakner Éva polgármester: Javaslatot tesz az ülés napirendjére. Javasolja,
hogy a meghívón szereplő napirendi pontot tárgyalja a Képviselő-testület azzal a
módosítással, hogy a 2. napirendi pontot vegyék le a napirendről, mivel a belső
ellenőrzésről szóló beszámoló nem érkezett meg. A beszámoló elfogadási
határideje február 15.
Ezt követően a polgármester javaslata alapján a Képviselő-testület 4 „igen”
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
127/2014.(XII.22.) h a t á r o z a t a
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadása.
A Kunbaja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. december 22-i
ülésének a napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról.
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva polgármester
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2./ 2015. évi belső ellenőrzési terv összeállítása
Előterjesztő: Pozsgainé dr. Juhász Ildikó jegyző
3./ A Képviselő-testület 2015. évi munkatervének megtárgyalása és elfogadása.
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva polgármester
4./ Támogatást megelőlegező hitel lejárati idejének hosszabbítása
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva polgármester
5./ Javaslat Kunbaja Község Önkormányzata és intézményei 2014. évi
költségvetéséről szóló 1/2014.(III.17.) számú rendeletének módosítására.
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva polgármester
6./ Bejelentések
7./ 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 polgármester javaslata alapján a Képviselő-testület 4 „igen”
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
128/2014.(XII.22.) h a t á r o z a t a
Tájékoztatás a lejárt határidejű képviselő-testületi
határozatok végrehajtásáról
A Kunbaja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű
képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót a polgármester
előterjesztésének megfelelően elfogadja.
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Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület
Második napirend tárgyalása:
2./ 2015. évi belső ellenőrzési terv összeállítása
Előterjesztő: Pozsgainé dr. Juhász Ildikó jegyző
(Írásos előterjesztés mellékelve!)
Pozsgainé dr. Juhász Ildikó jegyző: A belső ellenőrzési tervet 2014. december 31ig kell elkészíteni és elfogadni. Ezt követően ismertette az előterjesztést. 2015.
évre egy belső ellenőrzést javasolnak tervezni.
Franzné Lakner Éva polgármester: Az önkormányzatban a 2 intézmény is benne
van?
Pozsgainé dr. Juhász Ildikó jegyző: Igen, benne van.
Pálosi Jánosné képviselő: Az Ügyrendi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, és javasolják a Képviselő-testületnek elfogadásra.
Franzné Lakner Éva polgármester: Javasolja, hogy a 2015. évi belső ellenőrzési
ütemtervet a Képviselő-testület fogadja el.
Ezt követően a polgármester javaslata alapján a Képviselő-testület 4 „igen”
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
129/2014.(XII.22.) h a t á r o z a t a
Kunbaja Község Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési terve
Kunbaja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi
belső ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal határozza meg.
Határidő:
Felelős:

folyamatos, illetve ellenőri jelentés leadására: 2015. június 30.
polgármester
129/2014.(XII.22.) önkormányzati határozat melléklete
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KUNBAJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE
Az
ellenőrzés
tárgya, az
ellenőrzött
szerv,
szervezeti
egység

Az ellenőrzés
célja, módszerei,
időszaka:

Azonosított
kockázati
tényező:

Ellenőrzés
típusa:

Tárgyi
eszközök
nyilvántartás
ának,
elszámolásá
nak és
főkönyvi
könyveléssel
való
egyezőségén
ek vizsgálata

Ellenőrzés célja:
Annak
megállapítása,
hogy a mérleg
valódiság
biztosított-e a
tárgyi eszközök
vonatkozásában,
valós és
áttekinthető-e a
vagyonnyilvántartá
s.

Ellenőrzés
típusa: Rendszer
ellenőrzés

Kunbaja
Község
Önkormányz
at, Kunbajai
Közös
Önkormányz
ati Hivatal

Módszer:
Helyszíni
ellenőrzés,
dokumentumok
vizsgálata, elemzés

Vagyongazd
álkodás. A
számviteli
politikában
meghatározo
tt
nyilvántartás
i forma, az
értékcsökken
ési leírások
nem
megfelelő
alkalmazása
nem
biztosítja a
vagyon
védelmét.

Ellenőrzé
s
tervezett
ütemezés
e:

Ellenőrzés
re
fordítandó
kapacitás:

2015.
május hó
első fele

5 belső
ellenőri nap

Jelentés:
2015.
június 30.

Időszaka: 2014.
január 1- 2014.
december 31.

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen
a kockázatelemzés dokumentumai.
** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.
*** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi
erőforrás.

Harmadik napirend tárgyalása:
3./ A Képviselő-testület 2015. évi munkatervének megtárgyalása és
elfogadása.
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva polgármester
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(Írásos előterjesztés mellékelve!)
Franzné Lakner Éva polgármester: Részletesen ismertette a Képviselő-testülettel
a 2015. évi munkaterv tervezetet. Kéri a képviselők észrevételeit, javaslatait a
tervezettel kapcsolatban.
Pálosi Jánosné képviselő: Szeretné, ha tájékoztatást kapnának az adóügyi
helyzetről, az adó behajtásáról.
Franzné Lakner Éva polgármester: A zárszámadási beszámolóban szerepel, hogy
mennyi adó folyt be, de a jövőben egy plusz táblázatban bővebben is tájékoztatni
fogják a képviselőket az adóügyi helyzetről.
Javasolja, hogy a munkaterv tervezetet a Képviselő-testület fogadja el.
Ezt követően a polgármester javaslata alapján a Képviselő-testület 4 „igen”
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
130/2014.(XII.22.) h a t á r o z a t a
A Képviselő-testület 2015. évi munkatervének
megtárgyalása és elfogadása
Kunbaja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és
jóváhagyja 2015. évi munkatervét.
A munkatervet a határozat melléklete tartalmazza.
Felelős: Érintettek
Határidő: Munkaterv szerint
130/2014.(XII.22.) határozat melléklete
KUNBAJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2015. ÉVI MUNKATERVE
Kunbaja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a következők szerint
határozza meg 2015. évi munkatervét.
Ülések időpontja: munkatervben foglaltak szerint
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Helyszín: Községháza tanácskozó terme
Falugyűlés, lakossági fórum helyszíne: „Összefogás” Közösségi Ház
Közmeghallgatás helyszíne: „Összefogás” Közösségi Ház
Ülés szünet: Június-július-augusztus hónapokban
Rendkívüli ülés: SZMSZ szerint
Az előterjesztések elkészítésének határideje: SZMSZ szerint.
I. ÁLLANDÓ NAPIREND:
1./ NAPIREND
- Tájékoztatás a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról.
- Tájékoztatás az előző testületi ülésen elhangzott bejelentések nyomán tett
intézkedésekről.
- Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
Előterjesztő: Polgármester
2./ Bejelentések.
3./ Egyebek.
I. ülés

FEBRUÁR 15. 1400 óra

2./ Javaslat a cafetéria juttatás összegének biztosítására a 2015. évi
költségvetésben.
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva polgármester
3./ Étkeztetés térítési díjának megállapítása
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva polgármester
4./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének
megtárgyalása és a költségvetési rendelet elfogadása.
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva polgármester
(A tervezetet az Ügyrendi és Gazdasági Bizottság véleményezi).
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Az előkészítésben részt vesz:
Ügyrendi és Gazdasági Bizottság,
jegyző
Pénzügy dolgozói
„Szivárvány” Szociális Szolgáltató Központ
vezetője
„Aranyfürt” Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde
vezetője
Kunbajai Német Önkormányzat Elnöke
Meghívandók köre:

SZMSZ szerint

5./ Beszámolás a 2014. évi belső ellenőrzésről
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva polgármester
6./ Közbeszerzési terv készítése
Előadó: Franzné Lakner Éva polgármester
II. ülés (Falugyűlés)

MÁRCIUS 25. 1800 óra

2./ Beszámoló az Önkormányzat 2014. évben végzett munkájáról
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva polgármester
3./ Beszámoló a „Szivárvány” Szociális Szolgáltató Központ 2014. évi
munkájáról
Előterjesztő: Szabó Erika intézményvezető
4./ „Aranyfürt” Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde tájékoztatója a 2013/2014es tanévről és a 2014/2015-ös tanév előkészítéséről.
Előterjesztők: Mogyorósiné Pálosi Tímea mb.intézmény vezető
III. ülés

ÁPRILIS 30. 1400 óra

2./ A 2014. évi költségvetés zárszámadásának elfogadása.
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva polgármester
(A tervezetet az Ügyrendi és Gazdasági Bizottság véleményezi).
Az előkészítésben részt vesz:

Ügyrendi és Gazdasági Bizottság
Jegyző
Pénzügy dolgozói
„Szivárvány” Szociális Szolgáltató
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Központ vezetője
„Aranyfürt” Óvoda és Egységes Óvoda
Bölcsőde vezetője
Kunbajai Német Önkormányzat Elnöke
Meghívandók köre:

SZMSZ szerint

JÚNIUS – JÚLIUS - AUGUSZTUS
Ülésszünet
IV. ülés (közmeghallgatás) SZEPTEMBER 9. 1800 óra
2./ Baja Városi Rendőrkapitányság beszámolója a Rendőrkapitányság 2014. évi
munkájáról.
Előterjesztő: Baja Város Rendőrkapitánya
Meghívandók köre: Bajai Rendőrkapitányság Bácsalmási Rendőrőrs
parancsnoka
Kunbajai Körzeti Megbízott
3./ Beszámoló a Határrendészet 2014. évi munkájáról.
Előterjesztő: Bácsalmási Határrendészeti Kirendeltség Vezetője
Meghívandók köre: Határrendészeti Kirendeltség Vezetője
Kunbajai Körzeti Megbízott
4./ Beszámoló a Bajai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi munkájáról.
Előterjesztő: Bajai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság parancsnoka
Meghívandók köre: Bajai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság parancsnoka
5./ Beszámoló Kunbaja községben működő Egyesületek munkájáról, az
önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásáról
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva polgármester
Egyesületek képviselői
Meghívandók köre:

SZMSZ szerint
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V. ülés

NOVEMBER 18. 1400 óra

2./ 2016. évi belső ellenőrzési terv összeállítása
Előterjesztő: Pozsgainé dr. Juhász Ildikó jegyző

VI. ülés

DECEMBER 21. 1400 óra

2./ A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének megtárgyalása és elfogadása.
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva polgármester
Az előkészítésben részt vesznek: SZMSZ szerint,
Jegyző
3./ Helyi adórendeletek felülvizsgálata, rendeletmódosítás
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva polgármester
4./ Beszámoló a Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról.
Előterjesztő: Pozsgainé dr. Juhász Ildikó jegyző
Meghívandók köre:

SZMSZ szerint

Negyedik napirend tárgyalása:
4./ Támogatást megelőlegező hitel lejárati határidejének hosszabbítása
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve!)
Franzné Lakner Éva polgármester: Ismert, hogy felvettek 19 millió Ft hitelt a
KEOP pályázat előkészítési költségeinek finanszírozására. Úgy volt, hogy
december 31-ig le tudják hívni a támogatást, és a felvett hitelt visszafizetik. A
határidő csúszik, így határidő hosszabbítást kell kérni a hitel visszafizetésére a
Szigetvári Takarékszövetkezettől.
Pálosi Jánosné képviselő: Az Ügyrendi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, és javasolják a Képviselő-testületnek elfogadásra. Indokoltnak
tartják a határidő hosszabbítás iránti kérelmet.
Pozsgainé dr. Juhász Ildikó jegyző: Részletesen ismertette az előterjesztést, a
határidő hosszabbítás indokát. Az ügyintézési határidő csúszása miatt kell a
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határidő módosítását kérni. A finanszírozó takarékszövetkezet döntése is
szükséges ehhez.
Franzné Lakner Éva polgármester: Beadták a kérelmüket a Szigetvári
Takarékszövetkezetnek. Ismertette a Képviselő-testülettel a határozati javaslatot.
A 2. pont azért vált szükségessé, mert az éven belüli hitelhez nem kellett
kormányzati engedély, de az ügyintézés csúszik, így már nem éven belüli hitelről
van szó. Kellene a kormányzati engedély, amit már nem lehet megkérni, ezért a
Takarékszövetkezet kérésére a költségvetési rendeletükbe építik bele.
Pozsgainé dr. Juhász Ildikó jegyző: A Takarékszövetkezetnek ez garanciát jelent.
Franzné Lakner Éva polgármester: Kéri, hogy a képviselők támogassák a
támogatást megelőlegező hitel lejárati határidejének hosszabbítását. Ezt követően
ismertette a határozati javaslatot.
Miután 2 millió Ft-ot meghaladó hitel lejárati határidejének hosszabbításáról van
szó, az SZMSZ 18.§ (3) bekezdés e) pontja alapján névszerinti szavazást kell
tartani.
A névszerinti szavazással a Képviselő-testület egyhangúlag egyetértett.
Pozsgainé dr. Juhász Ildikó jegyző: Ezután ismertette a név szerinti szavazás
szabályait. Név szerinti szavazás alkalmával a jegyző a névsor alapján minden
képviselőt személy szerint szólít, és a képviselő által adott választ (igen, nem,
tartózkodás) a névsorban rögzíti. A szavazás végén a képviselő nyilatkozatát
aláírásával hitelesíti. A név szerinti szavazásnál a polgármester utolsónak szavaz.
A név szerinti szavazásról külön jegyzőkönyv készül. A külön hitelesített névsort
a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.
A Képviselő-testület ülésének további eseményeit a név szerinti szavazásról
készült 1-21/2/2014. sz. jegyzőkönyv tartalmazza.
Név szerinti szavazás után
Franzné Lakner Éva polgármester: Megállapítja, és kihirdeti a név szerinti
szavazás eredményét, amely szerint a Képviselő-testület 4 ”igen” szavazattal 0
„nem” szavazattal a KEOP-4.10.0/C/12-2013-0044 jelű projekthez kapcsolódó
támogatást megelőlegező hitel lejárati határidejének hosszabbításáról döntött.
Ezt követően a polgármester javaslata alapján a Képviselő-testület 4 „igen”
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
131/2014.(XII.22.) h a t á r o z a t a
Támogatást megelőlegező hitel lejárati határidejének hosszabbításáról
1./ Kunbaja Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy az
Önkormányzat a Szigetvári Takarékszövetkezettel 2014. augusztus 07. napján
kötött 12/14/16260864 ügyletszámú támogatást megelőlegező hitelszerződés
végtörlesztés lejárati határidejét 2015. március 31. napjára módosítsa, a szerződés
egyéb kikötéseinek változatlanul hagyása mellett.
2./ A Képviselő-testület nyilatkozik arról és vállalja, hogy a 19.213.830,- Ft azaz
tizenkilencmillió-kettőszáztizenháromezer-nyolcszázharminc forint hitelösszeg
és járulékainak visszafizetését a 2015. évi költségvetésébe betervezi, valamint
kötelezettséget vállal arra, hogy a jóváhagyott határozatról a Magyar
Államkincstárt és a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt tájékoztatja.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosító támogatást
megelőlegező hitelszerződés aláírására.
Felelős: 1. és 3. pont vonatkozásában: polgármester és jegyző
2. pont vonatkozásában: Képviselő-testület
Határidő: Képviselő-testület folyamatosan 2015. március 31-ig
Polgármester és jegyző: a szerződés aláírására 2014. december 31-ig

Ötödik napirend tárgyalása:
5./ Javaslat Kunbaja Község Önkormányzata és intézményei 2014. évi
költségvetéséről szóló 1/2014.(III.17.) számú rendeletének módosítására.
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve!)
Franzné Lakner Éva polgármester: A napirendi pont kapcsolódik az előző
napirendi ponthoz. A költségvetési rendeletet módosítani szükséges a Szigetvári
Takarékszövetkezet kérésére, mivel a Kormányzati engedély megkérésére már
nincs lehetőség. Felkérte Mészáros László könyvelőt, hogy ismertesse a rendelettervezetet.
Mészáros László könyvelő: Részletesen ismertette a 2014. évi költségvetési
rendelet módosításáról szóló tervezetet.

13

Franzné Lakner Éva polgármester: Az önerőt 204 millió Ft-tal tervezték, ezt kell
lecsökkenteni 19 millió Ft-ra – a hitel összegére –, de így már nem önerőről van
szó, hanem hitelről. Problémát nem jelent a módosítás, mert nem volt
pénzmozgás.
Mészáros László könyvelő: A rendeletbe annyit kell betervezni, amennyit
kifizetünk. Így a valós helyzetet tükrözi a költségvetési rendeletünk.
Pálosi Jánosné képviselő: Az Ügyrendi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, és javasolják a Képviselő-testületnek elfogadásra.
Franzné Lakner Éva polgármester: Javasolja, hogy a Kunbaja Község
Önkormányzata és intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(III.17.)
számú rendeletének módosításával kapcsolatos rendelet-tervezetet a Képviselőtestület fogadja el.
Ezt követően a Képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta a
Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2014.(XII.22.) önkormányzati rendelete
Kunbaja Község Önkormányzata és intézményei 2014. évi
költségvetéséről szóló 1/2014.(III.17.) számú rendeletének módosításáról
A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
Franzné Lakner Éva polgármester
Megállapította, hogy Kunbaja község Önkormányzatának Képviselőtestülete
megalkotta
Kunbaja
község
Önkormányzat
Képviselő-testületének
10/2014.(XII.22.) rendeletét Kunbaja Község Önkormányzata és intézményei
2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(III.17.) számú rendeletének
módosításáról
Hatodik napirend tárgyalása:
6./ Bejelentések
Franzné Lakner Éva polgármester: A fogorvos ügyében a Képviselő-testületnek
lépni kell. Rövidesen egy rendkívüli testületi ülést kell tartani ez ügyben. Két
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lehetőség van a megoldásra. Az egyik lehetőség az egészségház kibővítése egy
fogorvosi rendelővel plusz a szükséges eszközök beszerzése, ami igen költséges
lenne az önkormányzatnak. A másik lehetőség dr. Turai Zoltán bácsalmási
fogorvossal szerződés kötése. Ebben az esetben minden felszerelés és a helyiség
biztosítva lenne Bácsalmáson. Muszáj lépni az ügyben, mert az ÁNTSZ
bírságolással fenyegeti az önkormányzatot. Amennyiben bácsalmási fogorvos
mellett döntene a Képviselő-testület, a jelenlegi fogorvossal a szerződést fel kell
mondani, és az új fogorvossal szerződést kötni. A fogorvosi rendelőt a jelenlegi
helyén bővíteni nem lehet, kicsi a hely ahhoz, hogy külön személyzeti WC-t,
öltözőt, mozgáskorlátozottaknak WC helyiséget alakítsanak ki. A szükséges
fogászati felszerelést is be kellene szerezni.
Turai dr. Bácsalmáson fogadná a kunbajaiakat. Az önkormányzat autóbusza igény
szerint, heti egy alkalommal be tudná szállítani az időseket, betegeket a
fogászatra.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy gondolkodjanak el a lehetőségeken, és egy
rendkívüli ülés keretein belül döntsenek a fogászati ellátásról.
A Képviselő-testület a javaslattal egyetértett.
Hetedik napirend tárgyalása:
7./ Egyebek
Franzné Lakner Éva polgármester: 2014. december 11-én a Tataházi Képviselőtestülettel együttes ülést tartottak, amelyen a Képviselő-testületek elfogadták a
Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás
módosítását. Vörös István Tataháza polgármestere most megkereste, hogy a
megállapodást ismét módosítsák. mivel bizalmi szavazást kért a polgármester
személyére. A polgármester személyét 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással
elfogadták. Ezt követően a testületi tagok az aljegyző személyével kapcsolatban
is véleményt nyilvánítottak , ennek eredményeként 5 nem szavazattal és 1
tartózkodással bizalmatlanságuknak hangot adva személyét elutasították.
Véleménye szerint Tataháza döntsön, hogy kell-e nekik aljegyző. Ők
ragaszkodtak ahhoz, hogy legyen aljegyző. Legfontosabb, hogy először ők
döntsék el, hogy mit akarnak. Ebben az évben ehhez már nem tudnak
hozzákezdeni. Az aljegyző december 18-tól táppénzen van. A kunbajai jegyzőnek
2 helyen kell helyt állnia, Közös Hivatal vagyunk, a feladatokat el kell látni.
Egy következő ülésen visszatérnek a témára.
Patocskai Tibor alpolgármester: Sokáig nem lehet húzni a döntést, 30 napig lehet
az aljegyző táppénzen.
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