Jegyzıkönyv
Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. február 14-én megtartott
ülésérıl.
Jelen vannak: Lovász Tibor polgármester, Hornyák Zsolt alpolgármester, Agócs Miklós,
Gombás Gábor, Váradi József, Dr. Zsótér Gyöngyi képviselı.
Távolmaradását nem jelentette be: Kohuth Ferenc képviselı.
Tanácskozási joggal meghívottként megjelent: Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet körjegyzı.
Lovász Tibor polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy
a 7 képviselı közül 6 jelen van, az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja.
Javasolja a meghívón feltüntetett napirendek megtárgyalását.
A napirendre vonatkozó javaslattal a képviselıtestület egyetért, és egyhangúlagos szavazással
az alábbi napirendeket tárgyalja meg:
1./ Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének jóváhagyása (írásbeli)
Elıadó: Lovász Tibor polgármester
2./ Az óvoda zárva tartásának megállapítása (írásbeli)
Elıadó: Bózsóné Dr. körjegyzı
1./ N a p i r e n d i

pont

megtárgyalása:

Lovász Tibor: Már a költségvetési koncepció készítésekor látható volt, hogy igen szőkös év
elé néz az önkormányzat. A költségvetés tejesen le van csupaszítva, csak a legszükségesebb
dolgokat tartalmazza. Az idısgondozás, melynek ellátása kistérségi szinten történik,
szerencsére nem igényel önkormányzati hozzájárulást, a kistérségi normatívából megoldható.
Ehhez a feladathoz az elmúlt évben a közmunka program keretében tudtunk segítsége adni,
ebben az évben ez is bizonytalan a megváltozott szabályozás és lehetıségek miatt.
2012-ig meg kell oldani az intézményben az akadálymentesítést, addig kapott határidıt az
önkormányzat.
Az intézményfenntartó közoktatási társulás várhatóan június 30-al megszőnik. Nagykörő és
Csataszög már jelezte erre irányuló szándékát. Az étkeztetést továbbra is vállalkozó biztosítja,
a saját fızés még nem megoldható. Az oktatói létszám csak annyi, amit törvény szerint
biztosítani kell, az óvodába egy dajkát kell még biztosítani, hogy a minimális létszám
biztosítva legyen.
Az elhangzottakkal kapcsolatban kérdést tett fel Gomgás Gábor, Hornyák Zsolt és Váradi
József, melyre a választ Lovász Tibor polgármester megadta.
Lovász Tibor: A közmunkaprogram keretében 4 fı hosszú idıtartamú (8 órás)
foglalkoztatására lesz lehetıség, ennek a támogatása 70 %-os, valamint háromszor 24 fı rövid
idıtartamú (4 órás) foglalkoztatott lesz, ezek támogatottsága 95 %-os.
A GESZ-nél már érezhetı spórolás van az üzemanyagnál, kenıanyagnál, ésszerőbb
gazdálkodás a gépeknél. A Peugeot Partner ki van adva bérbe egy tiszasülyi vállalkozónak,
aki a vizsgáztatását is vállalta.
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A háziorvosi szolgálat támogatása ügyében meg kell egyezni, jelenleg van havonkénti
támogatás és az asszisztens bérét is az önkormányzat fizeti.
Dr. Zsótér Gyöngyi: Felajánlja, hogy az üzemorvosi tevékenységet térítésmentesen végzi, az
iskolaorvosi díjat nem vette fel, és nem is akarja, cserébe azt kéri, hogy a támogatás
változatlan formában maradjon. Még néhány évig dolgozni akar Kıtelken, ha elmegy, azzal
számolni kell, hogy minden berendezést, felszerelést elvisz, mivel az az övé.
Gombás Gábor: Javasolja, hogy az asszisztens bérét a továbbiakban ne vállalja át az
önkormányzat, másképpen kompenzálják a támogatást, nem tudja, ez tárgyalási alap lehet-e.
Váradi József: Támogatja a Dr. Zsótér Gyöngyi által elmondottakat, mert orvosra szükség
van.
Hornyák Zsolt: Elıbb-utóbb a doktornı mindenképpen el fog menni. Ne az asszisztenst
foglalkoztassa az önkormányzat, mert ez irritálja az embereket. Más megoldást kell találni.
Dr. Zsótér Gyöngyi: Más támogatási forma is megfelel.
Gombás Gábor: Javasolja, hogy maradjon éves szinten az 1,6 millió forintos támogatás, de
ne maradjon meg az asszisztens foglalkoztatása.
Lovász Tibor: A Közösségi Háznál minimalizálni kell a rendezvényeket, jelenleg csak a
könyvtár mőködik. Kérész Fesztivál várhatóan lesz, de nem az önkormányzat szervezésében,
és anyagi támogatása nélkül. A terepjáró találkozót hagyományosan Bozsó László fogja
megszervezni.Eseti segélyre nincs elkülönítve pénzeszköz, erre a támogatási formára ez
évben nem tud az önkormányzat pénzt fordítani.A civil szervezetek támogatására minimális
összeg, 900.000 Ft van tervezve. A dolgozók elmaradt juttatására új megállapodást kötött, a
kifizetés végsı határideje az anyagi lehetıségek függvényében 2014. szeptember 30.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, több hozzászólás nincs, a képviselıtestület
egyhangúlagos szavazással, a melléklet szerint megalkotja 3/2011./II.15./ rendeletét az
önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl.
2./ N a p i r e n d i

pont

megtárgyalása:

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás
egyhangúlagos szavazással az alábbi határozatot hozza:
8/2011./II.14./ Kt. számú

nincs,

a

képviselıtestület

határozat:

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a 11/1994./VI.8./ MKM rendelet 2.
§ (7) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Napközi Otthonos Óvoda nyári
zárva tartását 2011. augusztus 1. és 31. között állapítja meg.
Errıl:
1./ Óvoda-vezetı
- értesül.

–
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Egyéb kérdések:
Lovász Tibor: A mezııri szolgálatra az önkormányzat negyedévente 300.000 Ft támogatást
kap, de hozzá kell tenni éves szinten 2 millió forintot, hogy fedezze a költségeket. Szükség
lenne rá, de a jelen anyagi helyzetben megfontolandó, hogy mellé tudja-e tenni az
önkormányzat a szükséges pénzt. Amennyiben a testület úgy dönt, március 31-el kell
megszüntetni annak érdekében, hogy az elsı negyedévi támogatást még megkapja az
önkormányzat, és legyen idı a két fı munkaviszonyának törvényes megszüntetésére.
Gombás Gábor: Meg kell szüntetni, majd ügyelnek a polgárırök, és van már rendır is.
A képviselıtestület a mezııri szolgálat megszüntetésére vonatkozó javaslattal egyetért, és egy
tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
9/2011./II.14./ Kt. számú

határozat:

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete dönt arról, hogy a mezııri szolgálatot 2011. március 31-i hatállyal megszünteti.
Errıl:
1./ Gazdálkodási csoport,
2./ Képviselıtestület valamennyi tagja
- értesül.

–

Lovász Tibor: A rendır tevékenységének támogatására azt javasolja, hogy amikor nincs itt a
szolgálati kocsi, használja a Mitsubishi Pajerot, és vállalja az önkormányzat, hogy havonta
20.000 Ft összegben tankol a kocsiba.
Gombás Gábor: Támogatja a javaslatot, közvetlen támogatást nem adhatnak, de az
megoldás, ha a rendır közlekedik a kocsival.
A képviselıtestület a rendır támogatására vonatkozó javaslattal egyetért, és egyhangúlagos
szavazással az alábbi határozatot hozza:
10/2011./II.14./ Kt. számú

határozat:

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kıteleki körzeti megbízott
feladatai ellátásának segítésére az önkormányzat tulajdonában lévı Mitsubishi Pajero
gépjármővet havi 20.000 Ft/hó összegnek megfelelı üzemanyag felhasználásával
rendelkezésére bocsátja.
Errıl:
1./ Rendırkapitányság,
2./ Gazdálkodási csoport
- értesül.

–
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Lovász Tibor: A civil szervezetek támogatásával kapcsolatban elmondja, hogy a kérelmek
beérkezését követıen a következı ülésen döntsön a testület.
Sok a gond a kóbor ebekkel, folyamatban van megállapodás megkötése a Csillagszem Alapítvánnyal, szükség esetén, csak külön felkérésre és térítés ellenében jönnek, ha más megoldás
nem lesz.
Holnapi napon lesz a Munkaügyi Bíróságon az elsı tárgyalás Dr. Böhmer Péter volt polgármester ügyében, keresetet nyújtott be a ki nem fizetett végkielégítés és szabadság megváltás
miatt.
Több elıterjesztés, bejelentés nincs, Lovász Tibor polgármester az ülést berekeszti.

Kmf.

/: Lovász Tibor :/
polgármester

/: Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet :/
körjegyzı
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Jegyzıkönyv

Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. február 14-én megtartott ülésérıl.

Mutató

Tárgy:

Határozat
száma:

1./ Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének
jóváhagyása (írásbeli)
Elıadó: Lovász Tibor polgármester

3/2011./II.15./
rendelet

2./ Az óvoda zárva tartásának megállapítása
(írásbeli)
Elıadó: Bózsóné Dr. körjegyzı

9/2011.

Egyéb kérdések:
- Mezııri szolgálat megszüntetése (szóbeli)
- Körzeti megbízott feladatai ellátásának
támogatása (szóbeli)
Elıadó: Lovász Tibor polgármester

10/2011.
11/2011.

