Jegyzıkönyv
Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. szeptember 30-án
megtartott ülésérıl.
Jelen vannak: Lovász Tibor polgármester, Váradi József alpolgármester, Agócs Miklós,
Bartalos Jánosné, Harsányi Erzsébet, Dr. Mága Titusz, Dr. Zsótér Gyöngyi képviselı.
Tanácskozási joggal meghívottként megjelent: Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet körjegyzı, Dr.
Kıváry Péter pénzügyi gondnok, Nagy Ferenc a Bolax Kft. képviselıje.
Lovász Tibor polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy
mind a 7 képviselı jelen van, az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja.
Javasolja a meghívón feltüntetett napirendek megtárgyalását.
A napirendre vonatkozó javaslatot a képviselıtestület egyhangúlag elfogadja és az alábbi
napirendeket tárgyalja meg:
1./ Pályázatokkal kapcsolatos szándéknyilatkozat megtárgyalása (írásbeli)
Elıadó: Lovász Tibor polgármester
2./ Dr. Kıváry Péter pénzügyi gondnok tájékoztatása a hitelezıi igényekrıl (szóbeli)
Elıadó: Dr. Kıváry Péter pénzügyi gondnok
3./ Fogorvosi ellátással kapcsolatos döntés (írásbeli)
Elıadó: Lovász Tibor polgármester
4./ Egyéb kérdések
1./ N a p i r e n d i

pont

megtárgyalása:

Lovász Tibor.: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtıl kapott levelet az önkormányzat, melyet
a képviselık is megkaptak. Ebben kérik az önkormányzat nyilatkozatát. a reorganizációs
programról még nincs információ.
Dr. Kıváry Péter: Próbálkoznak a reorganizációs hitel folyósítási feltételeinek felderítésével,
de még nem jártak eredménnyel. A Bolaxnak is vannak kapcsolatai, de még ık sem tudtak
információt szerezni. A folyósítás feltételei nincsenek kidolgozva.
Bartalos Jánosné: A konyha benne van-e a beruházásban, mivel kérdezi azt is az NFÜ, hogy
a rendeltetésszerő használat biztosított-e?
Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet: Nem arról van szó, hogy az épületek rendeltetésszerő
használata biztosított-e, hanem arról, hogy a támogatási összeg felhasználása rendeltetésszerő
volt-e.
Dr. Mága Titusz: a pénzügyi gondnok nyilatkozik arról, ami az NFÜ levelében van?
Dr. Kıváry Péter: Nem az ı kompetenciája. A pénzügyi gondok feladata áttekinteni, miért
jutott idáig az önkormányzat, segíteni az adósságrendezés sikeres lezárását. Az önkormányzat
megelızı életérıl nem nyilatkozhat. Felelıs nyilatkozatot nem tesz, csak észrevételt tehet. A
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Bolax felé fennálló tartozás rendezése sarkalatos pont, ha erre lesz megoldás, sikeres lesz az
adósságrendezési eljárás, ha nem akkor a vagyon bírósági felosztására kerül sor.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nincs, a képviselıtestület
egyhangúlagos szavazással az alábbi határozatot hozza:
54/2011./IX.30./ KT. számú

határozat:

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Bíróság 4.Apk.16-11-000002/12. sz. jogerıs határozatával 2011. július 7. napján elrendelt adósságrendezési eljárásra tekintettel kifejezi azon szándékát, hogy
a.) az ÉAOP-4.1.1.1/2F-2f-2009-0026 azonosító számú projekt megvalósítását
kiemelt célnak tekinti, ezért annak megvalósítását minden rendelkezésre álló
eszközzel továbbra is támogatja.
b.) A TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0131 azonosító számú projekt fenntartását kiemelt
célnak tekinti, ezért annak fenntartását minden rendelkezésre álló eszközzel
továbbra is támogatja.
Errıl:
1./ Nemzeti Fejlesztési Ügynökség,
2./ Lovász Tibor polgármester
- értesül.
2./ N a p i r e n d i

pont

–

megtárgyalása:

Dr. Kıváry Péter: Az adósságrendezési eljárásban a törvény meghatározza a feladatok
sorrendiségét. A hitelezıi nyilvántartás összeállítása kötelezı feladat. Ahogy érkeztek be a
hitelezıi igények, azokat folyamatosan egyeztették a körjegyzı asszonnyal, hogy a végleges
lista valós legyen. A következı lépés a reorganizációs program és az egyezségi javaslat
elkészítése, ez az adósságrendezési bizottság feladata. A hitelezıi igényeket befogadták,
kiment az értesítés a hitelezıknek, várják a hitelezık nyilatkozatát, hogy elfogadják-e a
nyilvántartásba vett követelésüket. A hitelezıi igényeket a törvény szerint csoportokba kellett
sorolni. Ennek akkor lesz jelentısége, ha a vagyon bírósági felosztására kerül sor, az
igényeket ebben a sorrendben kell kielégíteni. Elsı helyen a bérjellegő kifizetések vannak, ezt
követik a biztosított hitelezık, majd az összes többi. A reorganizációs program elkészülte után
az adósságrendezési bizottság kialakítja a hitelezıi csoportokat.
Dr. Mága Titusz: Ez mikorra várható?
Dr. Kıváry Péter: Január 7. a végsı határidı, de a körjegyzı asszonnyal úgy beszélték meg,
hogy nem kell elhúzni az eljárást, október, november hónapban ezt le kell bonyolítani.
Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet: A pénzügyi gondnok úr korábban felvetette, hogy külsı
szakértıt kellene bevonni a reorganizációs program elkészítésébe, szükséges egy teljes körő
átvilágítás, elemzés. Ezzel egyetértett, át kell tekinteni milyen lehetıségek vannak még az
önkormányzatnál, hol lehet megtakarítani, szükséges-e további szőkítés, milyenek lesznek az
önkormányzat pénzügyi kondíciói, hogyan alakulnak a normatívák. Gyakorlatilag a
reorganizációs program már a 2012. évi gazdálkodási koncepciót is jelenti, és alapja lesz a

3

jövı évi költségvetésnek, amely szintén válságköltségvetés lesz. Ez alapján fog kiderülni, mi
az az összeg amit havi szinten az önkormányzat fel tud vállalni a hitelezıi igények
kielégítésére.
Dr. Mága Titusz: Mi a gyakorlat, várhatóan hány százalékban lesznek kielégítve a hitelezıi
igények.
Dr. Kıváry Péter: Erre nem tud példát mondani, ahány önkormányzat annyi megoldás
létezik. Ez függ attól, hogy az önkormányzat mit tud felvállalni. Ha nem lesz reorganizációs
program, ez nem lesz kérdés. Ha sikerül, akkor dıl el a hitelezıi igények kielégítésének
mértéke.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nincs, a képviselıtestület
egyhangúlag elfogadja a hitelezıi igényekrıl szóló tájékoztatót.

3./ 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:
55/2011./IX.30./ Kt. számú

határozat:

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete azzal kéréssel fordul Nagykörő
Községi Önkormányzat Képviselıtestületéhez, járuljon hozzá ahhoz, hogy 2011.
október 1-tıl Kıtelek település lakossága a fogászati ellátást a nagykörői fogorvosi
rendelıben vegye igénybe.
A képviselıtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a nagykörői fogorvosi rendelı
lakosságarányos rezsiköltségét számla ellenében megtéríti Nagykörő Községi
Önkormányzatnak.
Errıl:
1./ Nagykörő Községi Önkormányzat Képviselıtestület,
2./ Gazdálkodási csoport
- értesül.

–

Lovász Tibor polgármester szünetet rendel el, mivel a pénzügyi gondoknak el kell mennie, és
elıtte még meg kell beszélni néhány dolgot.
Megérkezik a Bolax Kft. képviseletében meghatalmazással Nagy Ferenc.
Egyéb kérdések:
Lovász Tibor polgármester az alábbiakról tájékoztatja a képviselıtestületet:
Kistérségi Társulási Tanács ülésén napirendre került Martfő kizárása, mivel nem szavazta
meg a szociális intézmények térítési díjára vonatkozó rendeletet, ezzel havi szinten 2 millió
forint kárt okoz a kistérségnek. Egy hét haladékot kapott álláspontja megváltoztatására.
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Az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésezett az elmúlt héten, döntöttek az EU-s
segélycsomagok elosztásáról. Kb. 400 csomag kiosztására van lehetıség elsısorban a
gyermekvédelmi támogatásban részesülık, egyedülállók, betegek, bérpótló juttatásban
részesülık fogják kapni. A kiosztás október közepén lesz.
Szeptember 26-án kivett egy nap szabadságot.
A Jászkiséri VGT összesen 11 fıt foglalkoztat pályázati pénzbıl, ık alkalmazzák, de az
önkormányzat részére végeznek munkát.
Dr. Veres Nándor nagykörői polgármester kérésére tájékoztatja a képviselıtestületet arról,
hogy igényt tart a szennyvíztársulás részére a Caterpillar lassú jármőre, mert szerinte az a
szennyvízrendszerhez lett vásárolva. A gépet a GESZ lízingelte saját költségvetésébıl, nem
pedig a pályázati pénzbıl.
Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet: Amikor a gép eladása napirendre került a lízingdíj kifizetése
érdekében úgy, hogy a vételárból maradjon a GESZ-nek is, Nagykörő részérıl felmerült az,
hogy megvásárolják. Ez valami oknál fogva meghiúsult, most ingyen próbál hozzájutni.
Dr. Mága Titusz: Mi a helyzet a birtokvitával?
Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet: Sajnos lassúbb az eljárás mint az várható lett volna.
Szeptember 1-én küldte el a kizárásra és eljáró hatóság kijelölésére vonatkozó kérelmet a
Kormányhivatalhoz, Szolnok Város 21-én kapta meg a kijelölı határozatot. Szolnok Várostól
azt a szóbeli tájékoztatást kapta, hogy a kérelmeket valószínőleg el kell utasítani, mivel a
birtoklás jogalapja a vitás. Ez esetben azonnal bírósághoz kell fordulni. A kizárási kérelemrıl
a Bolax Kft.-t írásban tájékoztatta.
Dr. Mága Titusz: Javasolja, hogy mediátort vegyenek igénybe.
Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet: Akkor van értelme, ha mindkét fél részérıl van hajlandóság a
megegyezésre. A Bolax álláspontját ismerve nem látja értelmét, de az ötlet jó.
Dr.Zsótér Gyöngyi: Meg lehet próbálni.
Bózsóné Dr. pravda Erzsébet: Véleménye szerinte a Bolax is bírósághoz fog fordulni.
Dr. Mága Titusz: Abból nem lesz pénze.
Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet: Szerinte ez egyfajta bosszúállás.
Lovász Tibor polgármester tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy befejezıdött a Polgárırség
részére az adománygyőjtés, kéri a képviselıket, hogy aki ráér maradjon itt a győjtıdobozok
felbontásánál.
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Több elıterjesztés, bejelentés nincs, Lovász Tibor polgármester az ülést berekeszti.

Kmf.

/: Lovász Tibor :/
polgármester

/: Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet :/
körjegyzı

