Jegyzıkönyv
Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. november 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,
Handó Mónika gazdálkodási csoportvezetı.
Lovász Tibor polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy
mind a 7 képviselı jelen van, az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja.
Az ülés megkezdése elıtt Lovász Tibor polgármester ismerteti a zárt ülésen hozott döntést
Bózsóné dr.Pravda Erzsébet jegyzıi kinevezésérıl, és gratulál ahhoz.
Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet megköszöni a bizalmat.
Lovász Tibor polgármester javasolja a meghívón feltüntetett napirendeken túl megtárgyalni az
adósságrendezési eljárással kapcsolatos határidı hosszabbítási kérelmet.
A napirendre vonatkozó javaslatot a képviselıtestület egyhangúlag elfogadja és az alábbi
napirendeket tárgyalja meg:
1./ Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról tájékoztató
(írásbeli)
Elıadó: Lovász Tibor polgármester
2./ Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója (írásbeli)
Elıadó: Lovász Tibor polgármester
3./ A 2012. évi belsıellenırzési ütemterv jóváhagyása (írásbeli)
Elıadó: Bózsóné Dr. körjegyzı
4./ Kıtelek-Hunyadfalva Körjegyzıség megszüntetı okirata (írásbeli)
Elıadó: Bózsóné Dr. körjegyzı
5./ Petrovay György Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
Alapító okiratának módosítása (írásbeli)
Elıadó: Lovász Tibor polgármester
6./ Petrovay György Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának jóváhagyása (írásbeli)
Elıadó: Lovász Tibor polgármester
7./ Elıterjesztés az adósságrendezési eljárással kapcsolatos határidı hosszabbítási kérelemhez (írásbeli)
Elıadó: Lovász Tibor polgármester
8./ Kıtelek Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Alapító okirata (írásbeli)
Elıadó: Bózsóné Dr. körjegyzı
1./ N a p i r e n d i

pont

megtárgyalása:

Dr. Mága Titusz: Soknak tartja a kiadásokat, mivel már válságköltségvetés alapján
gazdálkodik az önkormányzat.
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Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet: Nem a válságköltségvetést kell alapul venni, ez három
negyedévrıl szól, tehát az elsı félév is benne van, nem csak a július 7-tıl kezdıdı idıszak.
Az elsı félévben még fizettük a hiteltörlesztéseket. A létszámcsökkentéssel érintett dolgozók
bérét is fizetni kell a a felmentési idı alatt, és ez még nem telt le.
Dr.Zsótér Gyöngyi: a lakásoknál fennálló tartozások behajtása hogy áll.
Lovász Tibor: A Zóna Iroda Kft-vel még nincs megegyezés, azt kell tenni, hogy a
lakásokban lévı ingóságaikat át kell szállítani egy üres lakásba és lezárni. Ugyanez a helyzet
Seres Szebasztián esetében is, megegyezett részletfizetésben, de nem fizet. Csörghe Tamás
októberben kifizette a részletet, azóta nem.
Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet: Januárban meg kell kezdeni a behajtásokat.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nincs, a képviselıtestület
egyhangúlag elfogadja az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló tájékoztatót.
2./ N a p i r e n d i

pont

megtárgyalása:

(Bartalos Jánosné képviselı megérkezik az ülésre 15.00 órakor)
Az építményadó bevezetését Dr.Mága Titusz, Váradi József, Dr.Zsótér Gyöngyi képviselık
ellenzik, többek között azért, mert ez áremelkedéssel járhat véleményük szerint.
(Dr.Zsótér Gyöngyi képviselı távozik az ülésrıl)
Lovász Tibor polgármester szavazásra teszi fel azt a kérdést, hogy megbízzák-e a körjegyzıt
az építményadóra vonatkozó rendelettervezet kidolgozásával, a képviselıtestület 3 igen, 3
nem szavazattal a javaslatot elveti.
Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet: Ismerteti Hunyadfalva Körjegyzıség felé fennálló
tartozásának aktuális összegét. 2010. évrıl továbbra is 1.845 eFt a tartozása, melyet nem vitat,
ebben az évben a költségvetésében elfogadott 2.400 eFt-ból a mai napig átadott 1.492 eFt-ot.
A koncepcióban foglaltaknak megfelelıen ezeknek az összegeknek a behajtását kell
megkezdeni már január hónapban.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, a képviselıtestület egyhangúlagos szavazással az alábbi határozatot hozza:
62/2011./XI.30./ Kt. számú

határozat:

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a melléklet szerint jóváhagyja
az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját.
Errıl:
1./ A képviselıtestület valamennyi tagja
- értesül.

–
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3./ N a p i r e n d i

pont

megtárgyalása:

Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet: A polgármester úrral egyeztette a beterjesztett javaslatot,
azért ez lesz az ellenırzés tárgya, hogy tiszta képet lássanak az önkormányzatok a közös
intézmény fenntartási költségeirıl.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, a képviselıtestület egyhangúlagos szavazással az alábbi határozatot hozza:
63/2011./XI.30./ Kt. számú

határozat:

Kıtelek Községi Képviselıtestülete a melléklet szerint jóváhagyja az önkormányzat
2012. évi belsı ellenırzési ütemtervét.
Errıl:
1./ Kistérségi Iroda,
2./ Bózsóné Dr. körjegyzı
- értesül.
4./ N a p i r e n d i

pont

-

megtárgyalása:

Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet körjegyzı tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy az
Államkincstár a megszüntetı okirattal kapcsolatban hiánypótlásra szólította fel. A
hiánypótlásban leírtak szerint gyakorlatilag teljesen újmegszüntetı okiratot kellett készíteni,
melyet a képviselık megkaptak.
A napirendi ponttal kapcsoltban kérdés, hozzászólás nincs, a képviselıtestület egyhangúlagos szavazással az alábbi határozatot hozza:
64/2011./XI.30./ Kt. számú

határozat:

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a melléklet szerint jóváhagyja
Kıtelek-Hunyadfalva Körjegyzıség megszüntetı okiratát.
Errıl:
1./ Magyar Államkincstár,
2./ Bózsóné Dr. körjegyzı
- értesül.
5./ N a p i r e n d i

pont

-

megtárgyalása:

(A módosításra vonatkozó elıterjesztést a képviselık az ülés megkezdése elıtt kézhez kapták)
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, a képviselıtestület egyhangúlagos szavazással az alábbi határozatot hozza:
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65/2011./XI.30./ Kt. számú

határozat:

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a Petrovay György Általános
Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Alapító Okiratát az alábbiak
szerint módosítja:
A 4. oldalon a 852012 szakfeladatnál (általános iskola) és a 851012 szakfeladatnél
(óvoda)
• a megismerı funkció vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra
visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzd,
• a megismerı funkció vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okra vissza
nem vezethetı tartós és súlyos rendellenességgel küzd,
kategóriák helyett egy kategória maradt, mely a következı
• a megismerı funkció vagy a viselkedés fejlıdésének rendellenéssége okán
súlyos/tartós és súlyos rendellenességével küzd.
Errıl:
1./ Intézmény-vezetı,
2./ Nagykörő Községi Önkormányzat
- értesül,
6./ 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:
66/2011./XI.30./ Kt. számú

határozat:

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete megtárgyalta és jóváhagyta
a Petrovay György Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
Szervezeti és Mőködési Szabályzatát. Az iskola elfogadott Szervezeti és Mőködési
Szabályzata a körjegyzıség irattárában található.
Errıl:
1./ Intézmény-vezetı,
2./ Nagykörő Községi Önkormányzat
- értesül,
7./ 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:
67/2011./XI.30./ Kt. számú

határozat:

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatok
adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény (Har.törvény) 28. §-ában
biztosított felhatalmazás alapján azzal a kéréssel fordul a Jász-Nagykun-Szolnok
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Megyei Bírósághoz, hogy a 22. § (1) bekezdésében , valamint a 25. § (5)
bekezdésében foglalt határidıket 30 nappal meghosszabbítani szíveskedjen.
Indokolás:
Az önkormányzat nem rendelkezik információval arra vonatkozóan, hogy 2012. évben
milyen pénzeszközökbıl gazdálkodik. Nem ismertek az ellátandó feladatok, nincs
még megalkotva az új önkormányzati törvény, valamint a köznevelésrıl szóló törvény.
A központi költségvetés jóváhagyását követıen lesz tervezhetı az önkormányzat
2012. évi költségvetése, csak ennek ismeretében készíthetı el a reorganizációs
program és az egyezségi javaslat.
Nem tisztázott teljes körően az adósságrendezésbe bevonható vagyon. Az
önkormányzat kérelemmel fordult a Belügyminisztériumhoz annak érdekében, hogy a
tulajdonában lévı, állami támogatással épült húsz bérlakást az adósságrendezési
eljárásra tekintettel értékesíthesse a támogatási összeg visszafizetésének kötelezettsége
nélkül. Erre válasz még nem érkezett.
Az önkormányzat ÖNHIKI támogatásra pályázatot nyújtott be, melynek elbírálási
határideje 2011. december 10.
Errıl:
1./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság,
2./ Képviselıtestület valamennyi tagja
- értesül.
8./ N a p i r e n d i

pont

-

megtárgyalása:

Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet körjegyzı tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy az
Államkincstár hiánypótlásra szólította fel. Két helyen kellett javítani az alapító okiratot, a
hivatal neve meg kell hogy egyezzen a címben szereplı névvel, valamint a szakágazat kód
nem helyesen lett jelölve az alapító okiratban. A módosított okiratot a képviselık megkapták.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, a képviselıtestület egyhangúlagos szavazással az alábbi határozatot hozza:
68/2011./XI.30./ Kt. számú

határozat:

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a melléklet szerint elfogadja a
Kıtelek Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Alapító Okiratát.
Errıl:
1./ A képviselıtestület valamennyi tagja
- értesül.

–

Egyéb kérdések:
Lovász Tibor polgármester az alábbiakról tájékoztatja a képviselıtestületet
-

Sági Úrnak írt levelet a kisiskolák támogatásával kapcsolatban, melyet megkaptak a
képviselık
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Váradi József: Mi lesz a konyhával?
Lovász Tibor: Holnap lesz a bírósági tárgyalás a birtokvitás ügyben
Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet: Többször javasolta a polgármester úrnak, hogy nyittassa ki a
konyhát, mivel a Bolax Kft. hitelezıi igényt csak az adósságrendezési eljárásban
érvényesíthet, a törvényben meghatározottak szerint. Nem tudna semmit tenni a konyha
kinyitása ellen.
Harsányi Erzsébet és Dr. Mága Titusz Titusz egyetért a konyha kinyitásával.
Lovász Tibor: Megvárja a tárgyalást.
Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet: A gyermekétkeztetés megoldása jelenleg nem megfelelı, a
szolgáltatónak havonta kell engedélyeztetni, hogy több adagot fızhessen a saját konyháján,
mint amire az engedélye szól, az sem szerencsés, hogy el kell járni e gyermekeknek ebédelni,
ez nem szabályos.
Bartalos Jánosné: Fennáll a veszélye annak, hogy csökken az étkezık száma amiatt, hogy
nem helyben étkeznek a gyermekek.
-

-

2012. évben is van lehetıség csatlakozni a megyei parlagfő mentesítési alaphoz,
Kıtelek ha belép 15.830 Ft-ot kell fizetni éves szinten. Ebbıl az alapból lehet
pályázni, mint ahogyan volt már ilyen, pl. főkaszát így tudott vásárolni az
önkormányzat.
A két ülés között négy nap szabadságot vett ki.
Az ivóvízminıség program keretében kiírták a közbeszerzési pályázatot, tavasszal
indulnak a munkálatok
A szeméttelep rekultivációja – melyet szintén pályázati pénzbıl valósít meg az
önkormányzat – szintén tavasszal fog kezdıdni.
A NAV-nál ismét volt kihallgatáson, kérték az elkülönített számla bankszámla
kivonatait, valamint az utalványozásra jogosultak névsorát
Sikeres volt az elızı hét pénteki és szombati napjára szervezett szőrıvizsgálat, a
lakosság nagy számban élt a lehetıséggel
Volt egy jelentkezı a fogorvosi ellátásra, azonban elállt a szándékától. Ennek az az
oka, hogy Tiszasüly megoldotta a fogorvosi ellátást heti egy rendeléssel, ha csak
Kıtelket vállalja el, nagyon kevés a finanszírozás.

Több elıterjesztés, bejelentés nincs, Lovász Tibor polgármester az ülést berekeszti.
Kmf.

/: Lovász Tibor :/
polgármester

/: Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet :/
körjegyzı

