1-3/2015.

Jegyzőkönyv
Készült: Kunbaja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 12én (csütörtök) 1400 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye:

Községháza díszterme.

Jelen vannak:

Franzné Lakner Éva polgármester, Patocskai Tibor
alpolgármester, Halászné Piukovics Erika, Pálosi Jánosné,
Szabó Erika, képviselők (5 fő).

Állandó meghívottak részéről: Pozsgainé dr. Juhász Ildikó jegyző
Egyéb meghívottak részéről jelen van: Mészáros László könyvelő,
Mogyorósiné Pálosi Tímea mb. óvodavezető, Szűcsné Kiss
Anikó Zsuzsanna élelmezésvezető, Daróczi János
Mezőgazdasági és Vállalkozási Bizottság tagja
Előzetesen bejelentette távolmaradását: Halbländer József, Zámbó András
képviselő (2 fő)

Napirend előtt:
Franzné Lakner Éva polgármester: Köszönti a Képviselő-testület ülésén
megjelenteket. Megállapítja az ülés határozatképességét, mivel 7 fő képviselő
közül 5 fő képviselő jelen van.
Bejelenti, hogy a mai ülés jegyzőkönyvvezetője Dudás Tiborné köztisztviselő.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Szabó Erika képviselőt.
Szabó Erika képviselő: Bejelentette személyes érintettségét, a döntéshozatalban
nem kíván részt venni, kéri kizárását.
Franzné Lakner Éva polgármester: Kéri a Képviselő-testületet, szavazzon arról,
kizárják-e a képviselőt a döntéshozatalból.
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Ezt követően a Képviselő-testület 4 „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2015.(III.12.) h a t á r o z a t a
Szabó Erika képviselő döntéshozatalból történő kizárása
Kunbaja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelemmel a Mötv. 49.§
(1) bekezdésére – személyes érintettség miatt Szabó Erika képviselőt a
jegyzőkönyv hitelesítő személyének elfogadásával kapcsolatos döntéshozatalból
kizárja.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
Ezt követően a polgármester javaslata alapján a Képviselő-testület 5 „igen”
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2015.(III.12.) h a t á r o z a t a
Jegyzőkönyv hitelesítő kijelölése
Kunbaja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. március 12-i
képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőjének Szabó Erika
képviselőt jelölte ki.
Határidő: ülést követő 15. nap
Felelős: jegyző, Szabó Erika képviselő
Franzné Lakner Éva polgármester: Javaslatot tesz az ülés napirendjére. Javasolja,
hogy a meghívón szereplő napirendi pontot tárgyalja a Képviselő-testület, 3.
napirendi pontként javasolja még tárgyalni a település fogorvosi alapellátásának
biztosításával kapcsolatos előterjesztést.
Ezt követően a polgármester javaslata alapján a Képviselő-testület 5 „igen”
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2015.(III.12.) h a t á r o z a t a
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadása.
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A Kunbaja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. március 12-i
ülésének a napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1./ Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2011.(II.15.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról.
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva polgármester
2./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének
megtárgyalása és a költségvetési rendelet elfogadása.
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva polgármester
3./ A település fogorvosi alapellátásának biztosítása
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva polgármester
4./Bejelentések
5./ Egyebek
Első napirend tárgyalása:
1./ Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló
4/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve!)
Franzné Lakner Éva polgármester: A szociális törvény változása miatt felül kellett
vizsgálni a 4/2011.(II.15.) rendeletünket. A felülvizsgálatban a jegyző és Szabó
Erika a „Szivárvány” Szociális Szolgáltató Központ vezetője vett részt. Felkérte
a jegyzőt a napirendi pont ismertetésére.
Pozsgainé dr. Juhász Ildikó jegyző: 2015. március 1. napjával megváltozott a
szociális törvény, kikerültek belőle ellátási formák, vagy átkerültek a Járási
Hivatalokhoz. Kötelező jelleggel csak a rendkívüli települési támogatást kell
biztosítani. Ezt követően részletesen ismertette az előterjesztést. Lényeges kérdés
a lakásfenntartási támogatás, érzékeny terület, sok embert érintett. Megnézték,
hogy milyen pénzügyi ellentételezés lenne. Ha fenn kívánnák tartani, csak
adókivetéssel lehetne biztosítani, másként nem látják a fedezetét. Így
lakásfenntartási támogatás nem lesz, csak rendkívüli települési támogatást
biztosítanak az arra rászorulóknak. A Humánszolgáltatási Bizottság hatáskörét is
próbálták elmélyíteni. A köztemetést polgármesteri hatáskörben benne hagyták a
rendeletben.
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Szabó Erika képviselő: A Humánszolgáltatási Bizottság részletesen tárgyalta a
rendelet-tervezetet. Az előterjesztésben benne van a lényeg. A Bizottság annyi
változtatást javasol, hogy a temetési segély összegét 10.000 Ft-ról emeljék fel
15.000 Ft-ra.
Franzné Lakner Éva polgármester: Ha megemelik a temetési segély összegét,
akkor vizsgálják meg a jövedelmi viszonyokat is. Legyen tól-ig határ, akkor lehet
az élethelyzeteket vizsgálni. Konkrét javaslatuk van?
Szabó Erika képviselő: Konkrét javaslatuk nincs, csak a temetési segély
mértékéről esett szó. A helyi rendelet bármikor módosítható, felülvizsgálható.
Halászné Piukovics Erika képviselő: Évek óta 10.000 Ft a temetési segély, a
15.000 Ft sem sok.
Franzné Lakner Éva polgármester: Csak kunbajai lakosokra vonatkozik?
Pozsgainé dr. Juhász Ildikó jegyző: A tervezetben benne van, hogy a rendelet
hatálya Kunbaja közigazgatási területére terjed ki. Akinek nincs hozzátartozója,
azt a lakóhely szerinti önkormányzat temeti el. Aki eltemeti az elhunytat, kunbajai
legyen. A 2.§ alapján nem javasolja, hogy kivételt tegyenek.
Szabó Erika képviselő: Javasolja, hogy a temetési segélyt a tervezetben foglaltak
szerint, 10.000 Ft-ban állapítsák meg. Menet közben majd látják, hogyan működik
ez a szabályozás. Ha nem megfelelő, változtathatnak rajta. A Humánszolgáltatási
Bizottság az előterjesztést és a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.
Franzné Lakner Éva polgármester: Javasolja, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztést és a helyi szociális ellátások szabályairól szóló rendelet-tervezetet
fogadja el.
Ezt követően a Képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta a
Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2015.(III.12.) önkormányzati rendelete
A helyi szociális ellátások szabályairól
A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
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Franzné Lakner Éva polgármester
Megállapította, hogy Kunbaja község Önkormányzatának Képviselőtestülete
megalkotta
Kunbaja
község
Önkormányzat
Képviselő-testületének
2/2015.(III.12.) rendeletét a helyi szociális ellátások szabályairól.
Második napirend tárgyalása:
2./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének
megtárgyalása és a költségvetési rendelet elfogadása.
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve!)
Franzné Lakner Éva polgármester: Javasolja, hogy a táblázatok adatait részletesen
beszéljék meg. Az előző testületi ülés óta a költségvetés tervezete átdolgozásra
került.
A Közös Hivatalnál a bevétel 40 millió Ft, ebből Kunbajára 22 millió Ft esik.
Hivatalnál komoly problémák vannak a könyvelésen, nagyon le vannak maradva.
Lejártak szerződések a hivatalnál (Agócs Pál és Csiba Tímea), ők támogatott
foglalkoztatottak voltak. Egy embert indokolt lenne felvenni, mert Mészáros
László egyedül kevés a könyvelési feladatokra. A bér 20 millió Ft lenne, dologi
kiadásokra 2 millió Ft maradna. Szinte nincs olyan szakfeladat, amihez ne kellene
hozzátenni.
Patocskai Tibor alpolgármester: A mezőőri szolgálat kiadása 1.700.000 Ft, a
támogatás viszont csak 800.000 Ft. A gazdák nem fizetik a mezőőri járulékot és
nem is szándékoznak fizetni.
Daróczi János a Mezőgazdasági és Vállalkozói Bizottság tagja: A gazdák azt
mondják, hogy nincs is szükség mezőőrre. Volt egy időszak, amikor nem is volt.
A mezőőr munkaideje alatt határsértőket állít elő, pedig nem az a feladata.
Franzné Lakner Éva polgármester: A mezőőrről van vélemény. Három verzió
lehetséges a mezőőri szolgálattal kapcsolatban, amihez testületi döntés kell.
1. Fenntartják a jelenlegi formában.
2. Megszüntetik.
3. A mezőőri szolgálatot megszüntetik, és a dolgozót átteszik a város és
községgazdálkodásra.
A 3. lehetőséget javasolja. Aki fizetést kap, legyen mögötte tartalom is. A mezőőr
munkáját a gazdák nem egységesen ítélik meg. A mezőőr napi jelentései szerint
általában esemény nem történt.
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Daróczi János a Mezőgazdasági és Vállalkozói Bizottság tagja: A mezőőri
járulékot csak azok fizetik, akiknek kevés a földje.
Patocskai Tibor alpolgármester: A mezőőri járulékot be sem lehet hajtani.
Franzné Lakner Éva polgármester: 2010. óra kb. 4 millió Ft mezőőri járulékot
írtak elő, ebből 1.699 eFt folyt be.
Patocskai Tibor alpolgármester: A 3. verzió elfogadható.
Halászné Piukovics Erika képviselő: Egyetért az elhangzottakkal.
Szabó Erika képviselő: A dolgozót nem éri hátrány, a munkahelye megmarad.
Mogyorósiné Pálosi Tímea mb. óvodavezető: Az óvodának továbbképzésekre
150.000 Ft-ra lenne szüksége, most Schmidt Nándorné jár továbbképzésre. 2
tanfolyamra jelentkezett, az egyiket már kifizette.
Minden évben betervezik az összeget, de eddig nem vették igénybe. Kéri a
Képviselő-testület támogatását.
Franzné Lakner Éva polgármester: A továbbképzés kötelező, a költségvetésben
szerepel.
Pálosi Jánosné képviselő: Az Ügyrendi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta a
költségvetés tervezetét. A 7. számú mellékletben egy hibát talált, amit javítani
kell. A Bizottság javasolja az előterjesztés és a rendelet-tervezet elfogadását.
Franzné Lakner Éva polgármester: Javasolja, hogy a Képviselő-testület az
önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet
fogadja el az elhangzott javaslatok figyelembevételével
- a mezőőri szolgálat megszüntetése, és a jelenleg mezőőrként
foglalkoztatott dolgozó 2015. április 1-től kerüljön át a város és
községgazdálkodás szakfeladatra.
- 7. számú mellékletben lévő hibát javítani kell.
Ezt követően a Képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta a
Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2015.(III.12.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről
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A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.
Franzné Lakner Éva polgármester
Megállapította, hogy Kunbaja község Önkormányzatának Képviselőtestülete
megalkotta
Kunbaja
község
Önkormányzat
Képviselő-testületének
3/2015.(III.12.) rendeletét az önkormányzat és intézményei 2015. évi
költségvetéséről
Harmadik napirend tárgyalása:
3./ A település fogorvosi alapellátásának biztosítása
Előterjesztő: Franzné Lakner Éva polgármester
(Írásos előterjesztés mellékelve!)
Pozsgainé dr. Juhász Ildikó jegyző: Ismertette a Képviselő-testülettel az előterjesztést. Kéri a Képviselő-testület jóváhagyását, hogy megköthessék a feladat
ellátási szerződést.
Franzné Lakner Éva polgármester: Miután kérdés, hozzászólás a napirenddel
kapcsolatban nem hangzott el, javasolja, hogy a Képviselő-testület fogadja el a
település fogorvosi alapellátásának biztosítása tárgyában készült előterjesztést.
Ezt követően a polgármester javaslata alapján a Képviselő-testület 5 „igen”
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Kunbaja Község Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2015.(III.12.) h a t á r o z a t a
A település fogorvosi alapellátásának biztosítása
1. Kunbaja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kunbajai Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzőjét megbízza a fogorvosi alapellátási
szerződésnek az előterjesztésben foglalt tartalommal történő elkészítésére.
2. Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt a Kunbaja község területén a
fogászati alapellátás működtetéséhez szükséges hatósági engedélyek
beszerzésére.
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