Jegyzıkönyv
Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. január 24-én megtartott
ülésérıl.
Jelen vannak: Lovász Tibor polgármester, Agócs Miklós, Gombás Gábor, Váradi József, Dr.
Zsótér Gyöngyi képviselı.
Távolmaradását bejelentette: Hornyák Zsolt alpolgármester.
Távolmaradását nem jelentette be: Kohuth Ferenc képviselı.
Tanácskozási joggal meghívottként megjelent: Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet körjegyzı,
Mága László CKÖ elnök.
Lovász Tibor polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy
a 7 képviselı közül 5 jelen van, az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja.
Javasolja a meghívón feltüntetett napirendeken túl az ivóvíz- és szennyvízdíj, valamint a
szemétszállítási díj módosításának megtárgyalását.
A napirendre vonatkozó javaslattal a képviselıtestület egyetért, és egyhangúlagos szavazással
az alábbi napirendeket tárgyalja meg:
1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak megtárgyalása (írásbeli)
Elıadó: Bózsóné Dr. körjegyzı
2./ A 2011. évi munkaterv jóváhagyása (írásbeli)
Elıadó: Lovász Tibor polgármester
3./ A polgármester cafetéria juttatása (írásbeli)
Elıadó: Agócs Miklós ÜB. elnök
4./ „Kıtelek Községért” Alapítvány kuratóriumi elnökének visszahívása, új elnök megválasztása (írásbeli)
Elıadó: Lovász Tibor polgármester
5./ A 14/2004./IV.30./ rendelet – ivóvíz- és szennyvízdíj – módosítása (írásbeli)
Elıadó: Bózsóné Dr. körjegyzı
6./ 10/1997./XII.15./ rendelet – települési szilárd hulladék kezelésérıl szóló – módosítása
(írásbeli)
Elıadó: Bózsóné Dr. körjegyzı
1./ N a p i r e n d i

pont

megtárgyalása:

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, a képviselıtestület egyhangúlagos szavazással az alábbi határozatot hozza:
1/2011./I.24./ Kt. számú

határozat:

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete az önkormányzat és szervei
munkája, mőködése, a körjegyzı és a Körjegyzıség kapcsolódó, elıkészítı, végrehajtó és egyéb feladatellátása tárgyú törvényességi ellenırzés megállapításairól szóló
összefoglaló jelentésben meghatározott feladatok végrehajtására készült intézkedési
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tervet a melléklet szerint jóváhagyja.
Errıl:
1./ Bózsóné Dr. körjegyzı
- értesül.
2./ N a p i r e n d i

pont

–

megtárgyalása:

Mága László: Javasolja, hogy legyen egy napirendi pont a kisebbség helyzetérıl.
Gombás Gábor: Egyetért a jvaslattal, be lehet tenni a júniusi ülésre. Javasolja, hogy kapjon
tájékoztatást a testület a „Kıtelek Községért” Alapítvány tevékenységérıl a márciusi ülésen.
Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet: A júniusi ülés hagyományosan együttes ülés Hunyadfalvával.
Az együttes ülés napirendjérıl tévedésbıl lemaradt a Körjegyzıség tevékenységérıl szóló
tájékoztató. Ezzel ki kell egészíteni a munkatervet. Meg lehet tárgyalni a kisebbség helyzetét
is, de csak úgy, hogy az együttes ülés után a képviselıtestület külön ülést tart.
A képviselıtestület a javaslatokkal egyetért, és egyhangúlagos szavazással az alábbi
határozatot hozza:
2/2011./I.24./ Kt. számú

határozat:

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a 3/2003./V.29./ Kt. suámú
rendelet 7. § (2) bekezdése alapján a 2011. évi munkatervét az alábbi kiegészítésekkel
jóváhagyja:
-

2011. március: 2. napirend: Tájékoztató a „Kıtelek Községért” Alapítvány
tevékenységérıl
Elıadó: a kuratórium elnöke
- 2011. június együttes ülés 2. napirend: Tájékoztató a Körjegyzıség
tevékenységérıl
Elıadó: Bózsóné Dr. körjegyzı.
Ezt követıen a kıteleki képviselıtestület külön ülést, melynek napirendje:
Tájékoztató a Kıtelek településen élı cigány kisebbség helyzetérıl
Elıadó: Mága László CKÖ elnök
Errıl:
1./ A képviselıtestület valamennyi tagja
- értesül.

–

Lovász Tibor polgármester a napirend megtárgyalása elıtt átadja az ülés vezetését Agócs
Miklós ÜB. elnöknek.
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3./ N a p i r e n d i

pont

megtárgyalása:

Gombás Gábor: Az Ügyrendi Bizottság ülésén is elmondta, amennyiben ez a juttatás
kötelezı, miért kell a testületnek döntenie benne. Amíg a cafetéria juttatás adómentes volt, a
vállalkozások ezt bérkiegészítésként biztosították, két éve ez a juttatás adózik. Akkor lenne
szerinte a szabályozás megfelelı, ha a juttatás az önkormányzat anyagi helyzetének
függvényében lenne adható.
Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet: Tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy a cafetéria juttatást a
köztisztviselık jogállásáról szóló törvény alanyi jogon biztosítja a köztisztviselık részére. A
polgármesterek jogállásáról szóló törvény szerint a Ktv-nek ez a rendelkezése a
polgármesterekre is vonatkozik. Ugyanakkor a polgármester juttatásait a képviselıtestület
állapítja meg, azokra az Ügyrendi Bizottság tesz javaslatot.
A 2011. évben cafetéria keretében adható juttatások a következık:
- üdülési csekk
- ételfogyasztás
- internet hozzájárulás
- önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári hozzájárulás
- iskolakezdési hozzájárulás
- Széchenyi pihenıkártya
A cafetéria keretösszege 2011. évben is 193.500 Ft, ez az alsó határ. Ez bruttó összeg,
magában foglalja a fizetendı adót is. Arról az érintett nyilatkozik, hogy milyen juttatásokat
választ a megadott keretösszegen belül.
A köztisztviselık részére a cafetéria összegét a körjegyzı – mint munkáltató – állapítja meg,
de nincs joga megállapítani a polgármester részére, ezért kell a testületnek döntenie.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, több hozzászólás nincs, a képviselıtestület 3 igen
szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
3/2011./I.24./ Kt. számú

határozat:

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete az önkormányzat 2011. évi
költség-vetésében a polgármester cafetéria juttatásának éves összegét 2011. január 1tól bruttó 193.250 Ft/év összegben határozza meg.
A polgármester cafetéria juttatásának részletes eljárási rendje megegyezik a köztisztviselık részére a „Közszolgálati Szabályzat”-ban megállapított rendelkezésekkel.
Megbízza a körjegyzıt, hogy az éves keretösszeget a 2011. évi költségvetésben a
személyi juttatások körébe építse be.
Errıl:
1./ Bózsóné Dr. körjegyzı,
2./ Lovász Tibor polgármester,
3./ Gazdálkodási csoport
- értesül.

–

A napirend megtárgyalása elıtt Agócs Miklós visszaadja az ülés vezetését Lovász Tibornak.
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4./ N a p i r e n d i

pont

megtárgyalása:

Lovász Tibor: A kuratórium jelenlegi elnöke Tóth Ildikó feladatának nem tesz eleget. A
kuratórium üléseket nem tart, nem biztosítja az alapítványi tevékenység nyilvánosságát, nincs
információ arra vonatkozóan, hogy a temetıbe a lélekharang kitıl, milyen összegért került
megvásárlásra. A lélekharangra győjtött adományok sorsáról sincs információ csak annyi,
hogy az összeg át lett adva az alapítványnak. Váltani kell az elnök személyében.
Mága László: Korábban sem lehetett semmit tudni az alapítványról.
Lovász Tibor: Évente egyszer a képviselıtestület elıtt be kellett volna számolni az
alapítvány tevékenységérıl, ez benne van az alapszabályban, de erre sem került sor. Bárki
betekinthetne az alapítvány irataiba, de ennek a lehetısége fel sem merült.
A kuratóriumi elnök visszahívására és új elnök megválasztására vonatkozó határozati
javaslatokat a képviselık kézhez kapták, ezekrıl kéri a döntést.
Bozsikné Juhász Andrea nyilatkozott, hogy vállalja a kuratóriumi elnökséget.
A napirendi ponttal kapcsolatban Gombás Gábor tett fel kérdést, melyre a választ Lovász
Tibor polgármester megadta.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, több hozzászólás nincs, a képviselıtestület egyhangúlagos szavazással az alábbi határozatokat hozza:
4/2011./I.24./ Kt. számú

határozat:

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. január 25-i hatállyal Tóth
Ildikó Szolnok, Jubileum tér 3. V/24. szám alatti lakost a „Kıtelek Községért” Alapítvány kuratóriumi elnöki tisztségébıl visszahívja.
Errıl:
1./ Tóth Ildikó,
2./ Lovász Tibor polgármester
- értesül.
5/2011./I.24./ Kt. számú

–

határozat:

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. január 25-i hatállyal
Bozsikné Juhász Andrea Kıtelek, Ságvári út 2. szám alatti lakost a „Kıtelek
Községért” Alapítvány kuratóriumi elnökévé megválasztja.
Errıl:
1./ Bozsikné Juhász Andrea,
2./ Lovász Tibor polgármester
- értesül.

-
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Földvári József: Régi elképzelése, hogy a II. világháború során Kıtelekrıl elhurcoltak
részére emlékmővet állítsanak. Ezzel az elképzelésével megkereste az elızı polgármestert is,
de érdemi választ nem kapott. Gondolt arra, hogy külön e célra alapítványt hoz létre, de ha ez
megoldható, a meglévı „Kıtelek Községért” alapítvány keretén belül, akkor ez gyorsabb és
egyszerőbb lenne. Ezért kérte a polgármester urat, hogy részt vehessen a napirend
tárgyalásánál, és elmondhassa az elképzelését. Így, ha az alapítvány sorsa rendezıdik, erre az
alapítványra fog győjtést szervezni. Mielıbb meg kell valósítani az emlékmővet, mert lassan
már olyan sem lesz, aki emlékezne az elhurcoltakra.
5-6./ N a p i r e n d i

pont

megtárgyalása:

Tasnádi Zsanett megbízott GESZ-vezetı szóbeli kiegészítésében tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy a közmőves ivóvíz-ellátás esetében díjemelés nem történik, a szolgáltatás díja
az alábbi:
5 m3-es fogyasztásig: 360,- Ft+ÁFA/m3,
5 m3-t meghaladó fogyasztásnál az 5 m3t meghaladó részre 400,- Ft+ÁFA/m3.
Az alapdíj változatlan, 360,- Ft+ÁFA/hó/ingatlan.
A fenti díjakkal egyidejőleg a korábban alkalmazott díjcsomagok megszüntetésre kerülnek.
A közmőves szennyvízelvezetés díja 362,- ft+ÁFA/m3-rıl 392,- Ft+ÁFA/m3-re változik.
Az emelést a Hunyadfalvai Regionális Szennyvíztisztító által lakosságszám arányában
kiszámlázott szennyvízkezelési díjból adódó fizetési kötelezettség teszi indokolttá.
A települési hulladék-kezelési díj a Remondis Zrt. 5,6 %-os áremelésének következtében az
alábbiak szerint módosul:
A kukás szállítás díja:
Saját kuka esetén
1604,- Ft+ÁFA/kuka/hó,
Bérelt kuka esetén
1820,- Ft+ÁFA/kuka/hó.
A hulladékgyőjtı zsák djía
70 l-es mőanyag zsák
288,- Ft+ÁFA/db
110 l-es mőa. zsák
528,- Ft+ŐFA/db.
A szelektív hulladékgyőjtık az iskola melletti területrıl (volt tsz-iroda területérıl)
elszállításra kerülnek.
Tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy kísérleti jelleggel bevezetésre kerül a lakosság által
kizárólag szelektíven győjtött, átlátszó mőanyag zsákban, az ingatlan elıtt elhelyezett
hulladékok hétfıi napokon történik elszállításra.
A napirendi ponttal kapcsolatban Gombás Gábor, Mága László és Váradi József tett fel
kérdést, melyre a választ Tasnádi Zsanett megadta.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nincs, a képviselıtestület
egyhangúlagos szavazással, a melléklet szerint megalkotja 1/2011./I.25./ rendeletét a
közmőves ivívíz-ellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl, valamint azok díjairól
szóló 14/2004./IV.30./ rendelet módosításáról, valamint a 2/2011./I.25./ rendeletét a
települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos szolgáltatásokról szóló 1997./XII.15./
Kt. számú rendelet módosításáról.
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A képviselıtestület a továbbiakban zárt ülésen folytatja munkáját.

Kmf.

/: Lovász Tibor :/
polgármester

/: Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet :/
körjegyzı

