Jegyzıkönyv
Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. július 14-én megtartott
ülésérıl.
Jelen vannak: Lovász Tibor polgármester, Hornyák Zsolt alpolgármester, Agócs Miklós, Dr.
Mága Titusz, Gombás Gábor, Váradi József, Dr. Zsótér Gyöngyi képviselı.
Tanácskozási joggal meghívottként megjelent: Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet körjegyzı,
Mága László CKÖ elnök, Dr. Kıváry Péter, Pálinkás Tamás, Csia László a
CSABAHOLDING Kft. képviselıi.
Lovász Tibor polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy
mind a 7 képviselı jelen van, az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja.
A napirend fontosságára való tekintettel az ülés összehívása telefonon történt.
Lovász Tibor polgármester javasolja megtárgyalni:
- adósságrendezési bizottság tagjainak megválasztását,
- Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodás módosítását.
( Az elıterjesztéseket a képviselık az ülés megkezdése elıtt kézhez kapták)
Lovász Tibor: Külön köszönti és bemutatja a pénzügyi gondnokként kijelölt Csabaholding
Kft. ügyvezetıjét, Csia Lászlót, az eljáró pénzügyi gondnokot Dr.Kıváry Pétert, valamint
Pálinkás Tamás közgazdászt.
Javaslatot tesz az adósságrendezési bizottság tagjaira Agócs Miklós és Gombás Gábor
képviselık személyében. Megkérdezi, van-e más javaslat.
Gombás Gábor: Javasolja, hogy Hornyák ZSolt nyílt levelével kezdjék az ülést.
Hornyák Zsolt: Nem kérdezte meg a polgármester úr, hogy van-e más napirendi javaslat.
Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet: Javasolja, hogy az adósságrendezési bizottság megválasztása
után tárgyaljanak bármi más napirendet, mert a pénzügyi gondoknak még a mai napon be kell
jelentkeznie a Raiffeisen Banknál, hozzáférést kérni a számlákhoz.
Lovász Tibor: A vele szembeni bizalmi szavazásról van szó.
Hornyák Zsolt: Nem ez a javaslata.
Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet: Egyéb kérdések keretében bármit megtárgyalhat a
képviselıtestület.
A képviselıtestület a napirendre tett javaslatokkal egyetért, és egyhangúlagos szavazással az
alábbi napirendeket tárgyalja meg:
1./ Adósságrendezési Bizottság tagjainak megválasztása (írásbeli)
Elıadó: Lovász Tibor polgármester
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2./ Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosítása (írásbeli)
Elıadó: Lovász Tibor polgármester
1./ N a p i r e n d i

pont

megtárgyalása:

Lovász Tibor polgármester szavazásra teszi fel az általa bizottsági tagnak javasolt
képviselıket.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, a képviselıtestület egy-egy
tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
38/2011./VII.14./ Kt. számú

határozat:

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete az 1996. évi XXV. Törvény 16. §
(1) bekezdésében foglaltak alapján az Adósságrendezési Bizottság tagjának Agócs
Miklós Kıtelek, Szabadság út 31/a. és Gombás Gábor Kıtelek, Kárpát út 27. szám
alatti lakosokat megválasztja.
Errıl:
1./ Agócs Miklós,
2./ Gombás Gábor
- értesül.

-

Lovász Tibor: Ha van kérdés a Csabaholding Kft. munkatársaihoz, tegyék fel.
Gombás Gábor: Mivel a Raiffeisen Bank leemelte a számláról az ÖNHIKI támogatást, nem
lehet bennük megbízni, lehet-e azonnal bankot váltani a normatíva megérkezése elıtt, nehogy
azt is elvigyék.
Csia László: Erre már nincs lehetıségük, mert a Cégközlönyben közzé van téve az
adósságrendezési eljárás megindítása. A bankváltásról már volt szó a mai napon. 11 óra óta itt
vannak, és mindent átbeszéltek az adósságrendezéssel kapcsolatban.
Dr. Kıváry Péter: Úgy gondolja, hogy a támogatási összeget vissza lehet szerezni.
Marsi Istvánné: Mint érdekelt fél van jelen, ı biztosítja a gyermekétkeztetést jelenleg is,
nagyon hátrányosan érintette a támogatás leemelése, ebbıl a lejárt számláit ki tudta volna
egyenlíteni az önkormányzat. Van-e remény arra, hogy ebbıl a pénzbıl még lesz valami.
Lovász Tibor: Megérti a problémáját, ebbe egy családi vállalkozás akár tönkre is mehet,
megköszöni a türelemét, és bízik abban, hogy a probléma megoldódik.
Gombás Gábor: Az iskola projekttel kapcsolatban kérdezi, hogy megvizsgálnak-e mindent,
csatlakoznak-e az iskola feljelentéséhez.
Dr. Kıváry Péter: Meg kell vizsgálniuk, hogy mi vezetett el ehhez a helyzethez. İk
feljelentést nem tesznek, tanúk esetleg, hogy ık mit tapasztaltak.
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Csia László: Kéri a feljelentés másolatát, gondolja, hogy abban minden benne van
részletesen.
Lovász Tibor: Szóban tette a feljelentést, jegyzıkönyvbe vették, de abból nem kapott. Bevitt
mindent másolatban amit kértek, ez annak a számlának a forgalmára vonatkozik, ahol a pénzt
kezelték.
Dr.Zsótér Gyöngyi: Nem látnak tisztán az építkezés ügyében, nincsenek itt a kiviteli tervek,
nem tudni, hogy annak megfelelıen lettek-e elvégezve a munkák.
Lovász Tibor: Július 20-án a Kormányhivatal építés felügyeleti vizsgálatot tart az iskolánál,
ezt nem mi kértük, itt lesz a kivitelezı, a mőszaki ellenır, hozni kell a kiviteli terveket is,
majd tájékoztatást ad az eredményrıl.
A Csabaholding Kft. munkatársai távoznak az ülésrıl.
2./ 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:
39/2011./VII.14./ Kt. számú

határozat:

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a melléklet szerint jóváhagyja a
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodását módosítását.
Errıl:
1./ Kistérségi Társulási Iroda
- értesül.

–

Egyéb kérdések:
Lovász Tibor: Mint azt mindenki tudja, Hornyák Zsolt lemondott az alpolgármesterségrıl és
kezdeményezi a képviselıtestület feloszlatását. Átadja a szót.
Hornyák Zsolt: Polgármester úr elmondta helyette amit akart. Nem látja biztosítottnak a
kitörést a jelenlegi felállásban. Vagy oszlassa fel magát a testület, vagy legyen
bizalmatlansági indítvány a polgármester úr ellen. Megkérdezi a körjegyzıt van-e erre
lehetıség.
Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet: Önkormányzatnál nincs bizalmatlansági indítvány.
Hornyák Zsolt: Akkor javasolja a feloszlatást.
Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet: Na napirendre tőzi a képviselıtestület az önfeloszlatást,
szünetet kell elrendelni a név szerinti szavazás elıkészítéséhez. A képviselıtestület név
szerinti szavazással, minısített többséggel oszlathatja fel magát. A név szerinti szavazás úgy
történik, hogy hangosan olvassa mindenkinek a nevét, aki a nevét hallja hangosan válaszol
igennel vagy nemmel, és ı azt jelöli a neve mellett.
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Egyúttal tájékoztatja a képviselıket, ha kimondják az önfeloszlatást, nem szőnik meg azonnal
a megbízatásuk, az új testület illetve polgármester megválasztásáig el kell látni a feladatukat.
Ugyanakkor meg kell teremteni a választás anyagi fedezetét, 5-600 eFt, ugyanis az idıközi
választás költségeit az önkormányzat fedezi, és ugyanazokat a tarifákat kell alkalmazni,
amiket az általános választásnál.
Agócs Miklós: Miért van most ez a javaslat?
Hornyák Zsolt: Mindenkire rá van bízva hogyan dönt, ı a jelenlegi struktúrában nem látja
biztosítottnak a kitörést.
Váradi József: Nem alkalmas ez a testület?
Hornyák Zsolt: Nem errıl van szó.
Dr. Mága Titusz: Legyen most három hónapig acsarkodás, személyeskedés, mint választás
elıtt mindig?
Hornyák Zsolt: A feloszlatást látja helyesnek, senkit nem agitált. Ha nem tőzik napirendre,
vagy nem oszlatják fel magukat, lemond a képviselıségrıl.
A képviselıtestület egyhangúlag úgy dönt, hogy napirendre tőzi Hornyák Zsolt javaslatát.
A név szerinti szavazáshoz szükséges dokumentum elkészítésének idejére a polgármester úr
szünetet rendel el.
Szünet után a képviselık szavaznak.
A név szerinti szavazás eredményeképpen a képviselıtestület 1 igen és 6 nem szavazattal
elutasítja Hornyák Zsolt javaslatát, és az alábbi határozatot hozza:
40/2011./VII.14./ Kt. számú

határozat:

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete elutasítja a képviselıtestület feloszlására vonatkozó javaslatot.
Errıl:
1./ A képviselıtestület valamennyi tagja
- értesül.

-

Hornyák Zsolt: Holnap, vagy még a mai napon bejön a körjegyzıhöz, és írásban lemond a
képviselıi megbízatásáról.
Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet: Ezt az ülésen is megteheti, bele lesz foglalva a
jegyzıkönyvbe.
Hornyák Zsolt: Ez esetben a mai nappal lemond képviselıi megbízatásáról.
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Több elıterjesztés, bejelentés nincs, Lovász Tibor polgármester az ülést berekeszti.

Kmf.

/: Lovász Tibor :/
polgármester

/: Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet :/
körjegyzı

