Jegyzőkönyv
Készült: 2017. március 08-án az Önkormányzati Hivatal tanácstermében a Képviselő-testület
rendkívüli nyílt ülésén.
Jelen vannak: Németh László polgármester
Milon László
Sipos Gyuláné
Kálozi Sándor
Varga Attila
Boskóné Dr.Tabányi Annamária aljegyző
Németh László polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, mert 5 főből 5 fő megjelent. Megnyitja az ülést 9 órakor. Elmondja,
hogy az ülés telefonon történő összehívását az ASP pályázat közeli benyújtási határideje
indokolta.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére az alábbiak szerint:
Napirend:
1. Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez című felhívásra beadandó pályázathoz
Előadó:aljegyző
2.Egyéb ügyek
előadó:polgármester

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Kunpeszér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
60/2017.(III.8.) határozata
Napirend elfogadása
Kunpeszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 08. napján megtartott
ülésének napirendjét a következők szerint határozza meg:
1. Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez című felhívásra beadandó pályázathoz
Előadó:aljegyző
2.Egyéb ügyek
előadó:polgármester

I.Napirendi pont tárgyalása
Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című
felhívásra beadandó pályázathoz

Előadó:aljegyző

(írásos előterjesztés a jkv. 1. számú melléklete)
Boskóné ismerteti az írásos előterjesztésben foglaltakat. Elmondja, hogy az ASP rendszerhez
történő csatlakozás feladatoktól és a településektől függően 2017. január 1-től szakaszosan
történik meg. Ez esetünkben 2018. január 1. A csatlakozás kötelező. A fent részletezett
feladatok megvalósításához megjelent a Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP
rendszer országos kiterjesztéséhez című, KÖFOP-1.2.1 – VEKOP-16 kódszámú pályázati
felhívás, melynek keretében lehetőség van a szükséges technikai-, szakmai feltételek
finanszírozására.
A támogatás feltétele az ASP rendeletben foglalt előírások és kötelezettségek betartása, az ott
rögzített előfeltételek megléte.
A támogatás intenzitása 100%, mely teljes egészében lehívható előlegként.
A pályázatot a Közös Önkormányzati Hivatal székhelytelepülése jogosult benyújtani.
Közös hivatal esetén a pályázat benyújtásához szükséges csatolni önkormányzatonként a
támogatási kérelem benyújtására és a támogatás felhasználására vonatkozó képviselő-testületi
felhatalmazást.
Kéri, hogy a képviselő-testület tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a határozati
javaslatot.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Kunpeszér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
60/2017.(III.08.) sz. Kth.
„Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez” című, KÖFOP-1.2.1 – VEKOP-16 kódszámú pályázat benyújtása
Határozat

Kunpeszér képviselő-testülete felhatalmazza a közös hivatal székhelyének feladatait ellátó
önkormányzat polgármesterét, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű
„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című
felhívás alapján támogatási kérelmet nyújtson be, valamint a támogatási jogviszony létrejötte
esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja.

Felelős: Németh László polgármester
Határidő: 2017. március 08.

II.Napirendi pont tárgyalása
Egyéb ügyek

előadó:polgármester
II/A
Németh László ismerteti Kunszentmiklós polgármesterének előterjesztését a bölcsődei
térítési díjak módosítására.
(Írásos előterjesztés a jkv. 2. számú melléklete)
Javasolja a rendelet tervezet határozattal történő jóváhagyását.
Kunpeszér Község Önkormányzatának
61/2017.( III.8.) számú
határozata

1.Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének a
bölcsődei ellátás
igénybevételéről és térítési díjáról szóló 17/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet
módosításához a 2017. április 1-én hatályba léptetendő rendelet-tervezet szerint hozzájárul.
2.Jelen határozat mellékletét képezi Kunszentmiklós Város polgármestere által előterjesztett
rendelet-tervezet.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

II/B
Boskóné ismerteti Kocsis Lajosnak, az általa alakítandó szociális szövetkezetbe Kunpeszér
Önkormányzata tagként történő belépése iránti kérelmét.
A képviselő‐testület egyhangúlag úgy foglalt állást, hogy nem kíván tagként csatlakozni kérelmező
által alakítandó szövetkezethez, mivel az Önkormányzatnak más irányú elképzelései vannak.

II/C
Boskóné elmondja, hogy pontosítani kellene a falunap dátumát és a programokat is, a fellépőket
mielőbb le kellene foglalni.
A képviselőtestület egyhangúlag úgy foglalt állást, hogy az idei évben a falunap 2017. augusztus 12‐
én szombaton kerüljön megrendezésre.

Boskóné ismerteti az Unisex együttes másfél órás élő koncertre vonatkozó ajánlatát. Elmondja, hogy
minden korosztály körében kedveltek az együttes által játszott dalok. A képviselő‐testület
egyhangúlag úgy foglalt állást, hogy 17 órai kezdettel kerüljön lefoglalásra az együttes a falunapra,
előtte pedig még legyen egy mulatós szórakoztató zenét játszó fellépő, melyhez kérjük le a
műsorirodáktól a még szabad fellépőket és azt követően kerüljön kiválasztásra.
Boskóné elmondja, hogy Jolly és Suzi állítólag nagyon közkedvelt és ők még nem voltak Kunpeszéren.
Boskóné behívja Kálóziné Csősz Erzsébet kultúr közfoglalkoztatottat és kéri, hogy kérdezze le a
műsorirodáktól az augusztus 12‐én szabad fellépők névsorát.
Kálózi Sándor képviselő kérdezi, hogy sok egyéb napirend van e még, mert egyéb elfoglaltsága lenne.
Boskóné tájékoztatja a képviselő‐urat, hogy zárt ülés is lesz, mert van néhány szociális.
A képviselő‐testület zárt ülés keretében folytatja munkáját, mert Németh László polgármester a nyílt
ülést 9 óra 34 perckor berekeszti.

A képviselő testület 9 óra 54 perckor folytatja a nyílt ülést az egyéb ügyek napirenddel.

II/D

Németh László elmondja, hogy az Önkormányzat útjait javítani kellene, 30 M Ft‐ot kellene erre
elkölteni a 40 M ft‐unkból, mert emelkedett a bitumen ára, másrészt időszakos árai vannak. Ezért
kellene időben eldönteni, hogy ezzel lehessen variálni, el kell dönteni, hogy melyik utakat. Véleménye
szerint a fő utcát, a Kossuth Lajos utcát, a Boross strasszét, Görög Bandiék mögöttit is le kellene
fedni.
Boskóné elmondja, hogy 7 M Ft került betervezésre útjavításra az idei költségvetésbe, a
pénzmaradvány összegét még nem tudni, hogy mennyi.
Németh László elmondja, hogy 25 M Ft a közbeszerzési értékhatár, tehát nettó 25 M Ft‐ot kellene
elköltenünk útfelújításra. Elmondja, hogy fordítva van az egész, mi határozzuk meg, hogy mennyit
költünk. A lényeg a 40 M, amit az ASP beindulásával mindenki látni fog és el fogják vinni a pénzt.
Boskóné: elmondja, hogy nem viszi el senki a pénzt, az az Önkormányzat vagyona

Németh László válaszol, elmondja, hogy ő egyet kérdezett, akarja e testület az útjavítást vagy nem.

Elmondja hogy kért egy általános árajánlatot a lajosmizsei Zafir Enteriör Kft‐től, elmondja, hogy 3570
Ft/m2, az ár, amiért 5 cm‐es betont jelent.Ismerteti az ajánlatot.

Kálozi Sándor képviselő elmondja, hogy véleménye szerint mindenképpen szükséges útjavításra,
kátyúzásra áldoznunk, a telkek eladásának is ez volt a célja.
Varga Attila elmondja, hogy a közelmúltban felújított Boros út nagyon rossz állapotban van, kérdezi
van e rá garancia.
Boskóné elmondja, hogy igen, mégpedig 2 év.
Németh László polgármester vélemény e szerint nem érdemes vele foglalkozni, az önkormányzat
jogai érvényesítésének nincs értelme, mert az út alapját nem a vállalkozó csinálta, hívhatunk
szakértőt és ez sok kiadás lenne. Az út a túlterheléstől ment tönkre, ő nézte nem egyszer, hanem
százszor.
Varga Attila elmondja, hogy ha van garancia, akkor reklamáljunk. Varga Attila, Milon László és Sipos
Gyuláné nem ért egyet a polgármesterrel, igen is követelni kellene a vállalt garanciális időben a
megfelelő műszaki állapot biztosítását.
Bejön Káloziné Csősz Erzsébet és tájékoztatja a képviselő‐testületet, hogy Jolly és Suzi sajnos már
foglalt 08.12‐én, majd elhagyja az üléstermet.
Németh László kérdezi, hogy akkor mi legyen az útjavítással.
Boskóné elmondja, hogy először el kellene dönteni, hogy mely utakat kívánja a testület javíttatni,
majd azokra 3 árajánlatot kell kérni a döntés előtt és egyben előirányzatot is kell módosítani, mivel
csak 7 M Ft került útjavításra elfogadásra az idei költségvetésben.
Németh László elmondja, hogy ez nem így működik. Javasolja a döntést meghozni arra, hogy 30 M Ft
kerüljön elköltésre útjavításra és júniusig, minél előbb megvalósuljon a munka. Kossuth utcában van
3‐4 szakasz, amit ki kellene javítani. Sok idő a közbeszerzés, alatta kellene.
Kálozi Sándor szerint feltétlen meg kell csinálni a rossz szakaszokat, mert ha nem , tovább romlanak.
Sipos Gyuláné elmondja, hogy véleménye szerint 3 árajánlatot mindenképp kérni kell a konkrét
munkálatokra.
Németh László kérdezi Milon László képviselőt, ő hogyan szavaz.
Milon László elmondja, hogy ha nem ütközik jogszabályba, akkor támogatja csak az útfelújítást.
Németh László Varga Attila alpolgármester kérdezi.
Varga Attila elmondja, hogy szintén szükségesnek tartja az útjavítást, de konkrét utcákra és konkrét
árajánlatokkal, majd pedig konkrét döntéssel.
Boskóné elmondja, hogy ez így nem döntés.
Németh László emelt hangon közli az aljegyzővel, hogy az aljegyzőnek csak annyi dolga van, hogy
leírja azt, amit a polgármester mond és a testület dönt Nem kell ellenpropagandát kifejteni. Ahhoz
hogy ebből munka legyen május‐júniusban, most kell eldönteni.

Boskóné:értem.
Milon László kérdezi, hogy ami földútként szerepel azt engedély nélkül meg lehet csinálni szilárd
burkolatúra?
Németh László válaszolva a kérdésre elmondja, hogy meg lehet csinálni felújításként.
Németh László elmondja, hogy azt látja, hogy nem akarja ezt a társaság, mert attól félnek, hogy mire
az Attila lesz a polgármester nem lesz pénz.
Varga Attila alpolgármester nevetve kérdezi a polgármester urat, hogy most mért mond ilyet.
Németh László elmondja, hogy egészen eddig mindenki útépítésre akarta fordítani a pénzt.
Varga Attila válaszul elmondja, hogy ez nem pontosan így igaz.
Milon László elmondja, hogy lehet útjavítás, ha nem ütközik jogszabályba.
Németh László elmondja, hogy egyenként szavazzuk, akarjiuk e az útfelújítást és döntsünk a 30 M Ft
elköltéséről most.
Boskóné tájékoztatja a polgármester urat, hogy a jegyző dolga a testület tájékoztatása a
jogszabályokról, felhívni a figyelmet annak betartására, a képviselő‐testület elképzeléseinek
törvényes keretek közti megvalósulásának biztosítása. Három árajánlat meglétében hozható konkrét
döntés arról, hogy melyiket fogadja el a tesület.
Németh László közli a jegyzővel, hogy ne szóljon bele, mert csak az elhangzottak írásban történő
rögzítése a feladata.
Boskóné: értem.
Milon László képviselő elmondja, hogy nem ért egyet a polgármesterrel, mert a jegyző a
törvényesség őre, csak a feladatát teljesíti.

Németh László elmondja, hogy sérelmezi, hogy korábban Óvodavezetőt sem azt választott a testület,
akit ő javasolt, valamint hogy a szociális pénzmaradvány rászorultsági alapon történő szétosztása sem
az ő elképzeléseinek megfelelően történt. Most pedig nem hajlandó a testület az ő elképzeléseinek
megfelelően útjavításra költeni a pénzt, holott a 314‐es gyep eladásakor azzal egyetértettek.
Boskóné elmondja, hogy a képviselők nem ellenzik az útfelújítást, csak az eljárási szabályokat be kell
tartani.
Németh László elmondja, hogy már az aljegyzőnek jelezte, hogy elvárja, hogy mindenben támogassa
és egyetértsen vele. Már gondolta, hogy javasolja az aljegyzőnek, hogy nézzen másik munkahely
után.
Boskóné: értem.

Németh László elmondja, hogy így ezt ő nem tudja tovább csinálni, kijelenti hogy hivatalosan nem
dolgozik tovább a mai naptól a testülettel, mert a testület nemet mond az útfelújításra. Utasítja az
aljegyzőt, hogy írja ezt le.
Milon László kérdezi, hogy miért a mai nappal, várja meg a 13‐át.
Németh László válaszol, hogy nem várja meg, nem bolondult meg, hogy feleslegesen csinálja ezt.
Mikor azért nem kapunk évvégén 3‐4 M ft‐ot, mert 30‐40 Millió itt van a számlánkon. Az egyetlen
dolog ami meglátszik Kunpeszéren, ha elköltjük a pénzt útra.

Varga Attila alpolgármester elmondja, hogy nem mondott senki nemet az útfelújításra. Konkrét
döntést kell hozni konkrét utakra és konkrét árajánlatok közül választva.
Németh László elmondja, hogy a képviselő könnyen vannak, felteszik a kezüket vagy nem, a másik
meg dolgozzon vele. Varga Attilának mondja, hogy nehogy azt mondja, hogy nem így van.
Varga Attilla közli, hogy nem ért egyet a polgármester által elmondottakkal.
Kálozi Sándor képviselő 10 óra 17 perckor elhagyja az üléstermet.
Németh László elmondja, hogy Varga Attila készül arra, hogy vagy ő lesz a polgármester vagy a másik
vagy a harmadik és azt hiszed hogy akkor majd nem lesz pénz. Megmarad a 30 millió és kész, nem jön
a mai naptól dolgozni. Elmondja, hogy főleg azt nem tűri el, amit az aljegyző csinál. Egyszer kétszer
már elmagyarázta neki, hogy mi a dolga és nem tudja.
Az aljegyző kimegy és visszajön egy A4‐es papírral, melyet átad a polgármesternek aláírásra.
Németh László polgármester emelt hangon közli az aljegyzővel, hogy mit képzel magáról, 3‐4 szóval
akarja leírni a lemondását. Indulatosan összegyűri és a kukába dobja a papírt.
Utasítja az aljegyzőt, hogy egészítse ki a lemondását a korábban elhangzott indokaival.
A képviselő‐testület határozatképesen 4 fővel folytatja a tanácskozást.
Az aljegyző kiegészíti a lemondó nyilatkozatot és átadja a polgármesternek.
Németh László emelt hangon közli, hogy a nyilatkozat nem teljes és nem írja alá, Kálózi Sándor
képviselőnek kiabál, hogy hol van, majd 10 óra 25 perckor a polgármester is elhagyja az üléstermet.
A képviselő‐testület határozatképesen 3 fővel folytatja a tanácskozást, Varga Attila alpolgármester
átveszi az ülés levezetését.
A képviselő‐testület egyhangúlag úgy foglalt állást, hogy érthetetlen a polgármester úr reakciója,
mivel a testület valamennyi tagja támogatja az útjavítást a vonatkozó szabályok betartása mellett.
Boskóné elmondja, hogy a testület egy szerv, ahol mindenkinek egy szavazata van, mindenki
szavazata ugyan annyit ér, a döntést a többségi szavazatok adják.

Mivel az ülésnek több napirendje, kérdés és hozzászólás nem volt, az alpolgármester azt 10
óra 35 perckor bezárta.
k.m.f.

Varga attila
alpolgármester

Boskóné Dr. Tabányi Annamária
aljegyző

