Jegyzıkönyv

Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. december 21-én
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.
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./ ./ Seller Károly továbbfoglalkoztatása (szóbeli)
Lovász Tibor polgármester
2./ A 7/2000./VII.25./ Kt.sz. rendelet – a temetı fenntartásáról és a temetkezési
szolgáltatásokról szóló - módosítása (írásbeli)
Elıadó: Bózsóné Dr. körjegyzı
3./ Sírhelyek megváltása (írásbeli)
Lovász Tibor polgármester
4./ Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítása (írásbeli)
Elıadó: Bózsóné Dr. körjegyzı
5./ GESZ Alapító Okiratának módosítása (írásbeli)
Elıadó: Bózsóné Dr. körjegyzı
6./ Kıtelek Községi Közösségi Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása (írásbeli)
Elıadó: Bózsóné Dr. körjegyzı
7./ Kıtelek-Hunyadfalva Körjegyzıség megszüntetı okratának módosítása (írásbeli)
Elıadó: Bózsóné Dr. körjegyzı
8./ Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete Szervezetı és Mőködési
Szabályzatának módosítása (írásbeli)
Elıadó: Bózsóné Dr. körjegyzı
9./ Törvényességi észrevétel megtárgyalása (írásbeli)
Elıadó: Bózsóné Dr. körjegyzı
Lovász Tibor polgármester javasolja, hogy az egyéb kérdésekkel kezdjék az ülést, mivel
Bartalos Jánosné képviselı még nem érkezett meg.

Egyéb kérdések
Lovász Tibor polgármester az alábbiakról tájékoztatja a képviselıtestületet
-

az önkormányzat 25 millió forint ÖNHIKI támogatást kapott
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-

Dr.Böhmer Péter másodfokon is megnyerte a munkaügyi per szabadság megváltásra
vonatkozó részét
Törıcsik Sándor elsı fokon elvesztette a munkaügyi pert, mely a költségtérítésre
vonatkozott
a két ülés között 3 nap szabadságot vett ki
a védınıi állásra továbbra sincs jelentkezı, a helyettesítı védınık szerzıdését
meghosszabbítják
az orvosi ügyeletrıl finanszírozási gondok miatt úgy döntött a kistérség, hogy
Tiszasülyön csak szombat reggel 8-tól hétfı reggel 8-ig lesz ügyelet, a hét többi
napján csak Szolnokon.

Dr. Zsótér Gyöngyi képviselı 14.15-kor távozott az ülésrıl.
Lovász Tibor polgármester javasolja, hogy Seller Károly továbbfoglalkoztatására vonatkozó
napirendet ne tárgyalják addig, amíg a doktornı vissza nem érkezik.
Bartalos Jánosné
megtárgyalását.
1./ N a p i r e n d i

megérkezése

pont

után

a

képviselıtestület

megkezdi

a

napirendek

megtárgyalása:

Bartalos Jánosné: Soknak tartja az emelést. Lesznek-e urnasírhelyek kialakítva. Sok
köztemetés várható, ez el is viszi az emelést.
Lovász Tibor: 15.000 Ft a temetési segély, plusz vannak költségei a temetı fenntartásának.
Bartalos Jánosné: A sírhelydíjat 10, a ravatalozást 6 ezer forintban javasolja megállapítani.
Dr. Mága Titusz: A sírhelydíjat 10, a ravatalozást 5 ezer forintban javasolja megállapítani.
Bartalos Jánosné: Állapítsanak meg temetı fenntartási hozzájárulást évi ezer forintban, ez
jobb megoldás lenne
Dr. Mága Titusz: Mennyibe kerül a temetı fenntartása éves szinten?
Lovász Tibor: 500-600 ezer forint a bérköltség, ami a temetınél felmerül, plusz a dologi
kiadások. Ezekkel az árakkal sem lesz rentábilis, még csak nullás sem.
Bartalos Jánosné és Dr. Mága Titusz visszavonja eddigi javaslatait.
Dr. Mága Titusz: Sírhelydíj 12, a ravatalozás 8 ezer forint legyen
Dr. Mága Titusz módosító javaslatát Lovász Tibor polgármester szavazásra teszi fel, melyet a
képviselık 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadnak.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nincs, a képviselıtestület
egyhangúlagos szavazással az alábbi rendeletet alkotja:
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KİTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETE
11/2011./XII.22./
RENDELETE
a temetı fenntartásáról és a temetkezési szolgáltatásokról szóló 7/2000./VII.25./ Kt.
számú rendelet módosításáról.
1. §
A rendelet 7. § (1) bekezdésének második mondata helyében az alábbi mondat lép:
„A megváltási díj mértéke sírhelyenként 12.000,- Ft.”
2. §
A rendelet 8. § (3) bekezdésében a „3.000,- Ft” „8.000,- Ft”-ra változik (ravatalozó
használati díj).
3. §
A rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.

2./ N a p i r e n d i

pont

megtárgyalása:

(Dr.Zsótér Gyöngyi képviselı 14.50-kor visszaérkezett.)
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, a képviselıtestület 6 igen, 1 nem
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
69/2012.(XII.21.) Kt. számú határozati j a v a s l a t:
Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete az alábbiakról dönt:
1. Felül kell vizsgálni a sírhelyek 25. évenkénti megváltását.
Határidı: 2012. január 31.
Felelıs: Tasnádi Zsanett GESZ vezetı
2. A sírhelyek újra váltását 2012. június 30-ig a régi áron – 6.000 Ft/sírhely – lehetıvé
kell tenni, errıl az érintetteket értesíteni kell.
Határidı: az érintettek értesítésére 2012. február 15., a díjak beszedésére 2012.
június 30.
Felelıs: Tasnádi Zsanett GESZ vezetı
Errıl:
1./ Tasnádi Zsanett GESZ vezetı
- értesül.

-
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3./ N a p i r e n d i

pont

megtárgyalása:

Lovász Tibor polgármester javasolja a képviselıtestületnek, hogy továbbra is támogassák a
háziorvosi szolgálatot. Az önkormányzat továbbra is fizetné a rezsit (villany, főtés, telefon).
Seller Károlyt határozott idejő szerzıdéssel alkalmazta az önkormányzat asszisztensként, a
szerzıdése 2011. december 31-el lejárt. Javasolja határozatlan idejő továbbfoglalkoztatását
hat órában. Ugyanakkor az iskola egészségügyi ellátás céljára kapott finanszírozást az
önkormányzat nem adja át a doktornınek, továbbá a doktornı végzi a foglalkozás
egészségügyi ellátást térítésmentesen.
Dr.Zsótér Gyöngyi képviselı támogatja a polgármester által javasoltakat.
Lovász Tibor: Van akinél ez a döntés nem lesz népszerő.
Mága László: Ezt a döntést fel kell vállalni.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, több hozzászólás nincs, a képviselıtestület 6 igen
szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
70/2011./XII.21./ Kt. számú

határozat:

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete Seller Károly Kıtelek, Kiss János
út 10. szám alatti lakos munkaszerzıdését 2012. január 1-tıl határozatlan idıre meghosszabbítja napi 6 órás munkaidıben.
Errıl:
1./ Seller Károly,
2./ Gazdálkodási csoport
- értesül.
4./ N a p i r e n d i

pont

–

megtárgyalása:

Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet körjegyzı tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy az
Államkincstár úgy nem fogadja el a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását,
hogy a testület az alapító okiratot egységes szerkezetben melléklet szerint jóváhagyja.
Szükséges egy olyan módosító határozat, amelyben pontokba foglalva szerepelnek a
módosítások
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, a képviselıtestület egyhanúlagos szavazással az alábbi határozatot hozza:
71/2011.(XII.21.) Kt. számú határozat:
Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete Kıtelek Községi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. Az 1. pontban a költségvetési szerv neve: Kıtelek Községi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
Az 1. pont az alábbi sorral egészül ki:
Közvetlen jogelıdje: Kıtelek-Hunyadfalva
Körjegyzıség
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2. A 3. pontban a szakágazat száma: 841 105
3. A 7. pont az alábbiak szerint módosul:
7. Gazdálkodási jogköre alapján: önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési
szerv. A Polgármesteri Hivatal a képviselıtestület által jóváhagyott megállapodás
szerint végzi Kıtelek Községi Közösségi Ház és Könyvtár, valamint Kıtelek Községi
Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezetének pénzügyi-gazdasági feladatait.
Errıl:
1./ Magyar Államkincstár
- értesül.
5./ N a p i r e n d i

pont

–

megtárgyalása:

Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet: Tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy a Körjegyzıség
megszőnése és Polgármesteri Hivatal létrehozása miatt módosítani kell a GESZ alapító
okiratát is, mivel abban szerepel, hogy pénzügyi gazdasági feladatait a Körjegyzıség látja el,
és ez január 1-tıl már nem érvényes. Ezen túl még javasoltak több pontban módosítást
jogszabályi változások miatt. Ezeket tartalmazza a határozati javaslat.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, a képviselıtestület egyhangúlagos szavazással az alábbi határozatot hozza:
72/2011.(XII.21.) Kt. számú határozat:
Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete Kıtelek Községi Önkormányzat
Gazdasági Ellátó Szervezetének alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
A bevezetı részbıl kimarad az alábbi szövegrész: valamint a költségvetési szervek
jogállásáról szóló 2008. évi CV. tv 1.§.
A 2. pont elsı mondata az alábbi szövegrésszel egészül ki: az önkormányzat és
intézményei ellátó, kisegítı szolgálatának ellátása, ezen belül:
A 3. pont az alábbi szöveggel kezdıdik:
Szakágazat száma: 841 116 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási
intézmények ellátó, kisegítı szolgálatai
A 7. pont az alábbiak szerint módosul:
7. Gazdálkodási jogköre alapján: önállóan mőködı, jogi személy, pénzügyigazdasági feladatait Kıtelek Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala végzi a
képviselıtestület által jóváhagyott megállapodás szerint.
Errıl:
1./ Gazdasági Ellátó Szervezet,
2./ Magyar Államkincstár
- értesül.

–
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6./ N a p i r e n d i

pont

megtárgyalása:

Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet: Az elızı napirendi pontnál elmondottak teszik szükségessé a
módosítást.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, a képviselıtestület egyhangúlagos szavazással az alábbi határozatot hozza:
73/2011.(XII.21.) Kt. számú határozat:
Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete Kıtelek Községi Közösségi Ház és
Könyvtár alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
A bevezetı részbıl kimarad az alábbi szövegrész: valamint a költségvetési szervek
jogállásáról szóló 2008. évi CV. tv 1.§.
A 4. pont az alábbi szöveggel kezdıdik:
Szakágazat száma: 910 100 Könyvtári, levéltári tevékenység
A 7. pont az alábbiak szerint módosul:
7. Gazdálkodási jogköre alapján: önállóan mőködı, jogi személy, pénzügyigazdasági feladatait Kıtelek Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala végzi a
képviselıtestület által jóváhagyott megállapodás szerint.
Errıl:
1./ Magyar Államkincstár,
2./ Közösségi Ház vezetıje
- értesül.
7./ N a p i r e n d i

pont

-

megtárgyalása:

Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet körjegyzı tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy az
Államkincstár a megszüntetı okiratot nem fogadja el olyan határozattal, amelyben csak az
szerepel, hogy azt a képviselıtestület a melléklet szerint jóváhagyja.
Mivel olyan sok módosítást kellett végrehajtani az elsı megszüntetı okiraton, hogy
célszerőségi szempontból a teljes okiratot tartalmazza a határozat.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, a képviselıtestület egyhangúlagos szavazással az alábbi határozatot hozza:

74/2011.(XII.19.) Kt. számú határozat:
Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a Kıtelek-Hunyadfalva
Körjegyzıség megszüntetésérıl szóló, 2011. október 11-én jóváhagyott okiratot az
alábbiak szerint módosítja:
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A megszüntetı okirat teljes szövegének helyébe az alábbi szöveg lép:
Megszüntetı okirat
Kıtelek-Hunyadfalva Körjegyzıség megszőntetésérıl
Hatályos: 2011. december 31.

1. A költségvetési szerv neve: Kıtelek-Hunyadfalva Körjegyzıség
2. Székhelye: 5062 Kıtelek, Szabadság út 1.
3. Irányító szervek neve, címe:

Kıtelek Községi Önkormányzat
Képviselıtestülete
5062 Kıtelek, Szabadság út 1.
Hunyadfalva Községi Önkormányzat
Képviselıtestülete
5063 Hunyadfalva, Árpád út 12.

4. Megszüntetı szervek neve, címe:

Kıtelek Községi Önkormányzat
Képviselıtestülete
5062 Kıtelek, Szabadság út 1.
Hunyadfalva Községi Önkormányzat
Képviselıtestülete
5063 Hunyadfalva, Árpád út 12.

5. Megszüntetı jogszabály (határozatok):Áht. 95. § (1) és (5) bek.
Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestületének 64/2011.XII.21.)Kt. számú, Hunyadfalva
Községi Önkormányzatának /2011.(XII.21.) és
11/2011.(V.14.)Kt. számú határozata.
6. Megszőnés dátuma:

-

2011. december 31.

7. Az átalakítás módja:

Szétválasztás különválás módjával Áht. 95. § (1)
és (5) bekezdés.

8. A megszüntetés oka:

A feladatot más szervezeti formában kívánja
ellátni.

9. A közfeladatok jövıbeli ellátása:
Valamennyi közfeladatot 2012. január 1-tıl Kıtelek település vonatkozásában Kıtelek
Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 5062 Kıtelek, Szabadság út 1.,
Hunyadfalva
település
vonatkozásában
Nagykörő-Csataszög-Hunyadfalva
Körjegyzıség 5065 Nagykörő, Május 1. út 1. látja el.
10. A körjegyzıségnél foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói
intézkedések:
Valamennyi foglalkoztatott Kıtelek Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál
lesz továbbfoglalkoztatva.
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11. Rendelkezés valamennyi jogról és kötelezettségrıl: Áht. 96. § (2) bekezdés
o A körjegyzıség 2011. évben kötelezettséget már nem vállalhat.
o Az ezzel ellentétes kötelezettségvállalás semmis.
12. Vagyoni jogok és kötelezettségek: Áht. 96. § (3) bekezdés
A körjegyzıség saját ingatlan tulajdonnal nem rendelkezik, az épület ahol a megszőnı
körjegyzıség mőködik, Kıtelek Községi Önkormányzat tulajdonában van. Ingó
vagyon megosztására nem kerül sor.
A megszőnı körjegyzıség jogutódjai az alapító szervek
Kıtelek Községi Önkormányzat
Képviselıtestülete
5062 Kıtelek, Szabadság út 1.
Hunyadfalva Községi Önkormányzat
Képviselıtestülete
5063 Hunyadfalva, Árpád út 12.
13. Rendelkezés a tartozásokról:
A körjegyzıség pénzben kifejezett tartozásairól való rendelkezés: Egyed Lászlóné
nyugdíjas köztisztviselı részére a Szolnoki Munkaügyi Bíróság egyezséget jóváhagyó
jogerıs végzése szerint járó elmaradt juttatások kifizetése Kıtelek Községi
Önkormányzatot terheli.
A megszőnı körjegyzıség valamennyi elismert vagy nem vitatott, pénz vagy pénzben
kifejezett tartozását 2011. december 31-ig köteles rendezni, ezért az alapító
önkormányzatok lakosságszámuk arányában helytállni tartoznak.
Errıl:
1./ Magyar Államkincstár,
2./ Hunyadfalva Községi Önkormányzat Képviselıtestülete,
3./ Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete
- értesül.
8./ N a p i r e n d i

pont

–

megtárgyalása:

Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet: Az SzMSz módosítását szintén a szervezeti változás
indokolja. 2011. január 1-tıl körjegyzı helyett jegyzı szerepelhet a szabályzatban, a
körjegyzıség helyett pedig polgármesteri hivatalt kell szabályozni.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, a képviselıtestület
egyhangúlagos szavazással, a melléklet szerint megalkotja 12/2011./XII.22./ rendeletét
Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestületének Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról szóló 6/2011./IV.28./ rendelet módosításáról.
9./ 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:
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75/2011.(XII.21.) Kt. számú határozati j a v a s l a t:
Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal 01-428/2011. számú törvényességi észrevételében foglaltakat
megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért, és beszerezte az elıírt dokumentumokat.
Errıl:
1./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
- értesül. -

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

Kmf.

/: Lovász Tibor :/
polgármester

/: Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet :/
körjegyzı

