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MEGHÍVÓ

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. január 24-én (hétfı) délután 14
órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Kıtelek-Hunyadfalva Körjegyzıség tanácskozó terme
Napirend:

Tárgy:

Elıadó:

1./ Helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításainak
megtárgyalása (írásbeli)

Bózsóné Dr.
körjegyzı

2./ 2011. évi munkaterv jóváhagyása (írásbeli)

Lovász Tibor
polgármester

3./ A polgármester cafetéria juttatása (írásbeli)

Agócs Miklós
ÜB. elnök

4./ „Kıtelek Községért” Alapítvány kuratóriumi
elnökének visszahívása, új elnök megválasztása

Lovász Tibor
polgármester

Zárt ülés:
1./ Körmöndi József bérlakás pályázat elbírálása
(írásbeli)

Bózsóné Dr.
körjegyzı

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Kıtelek, 2011. január 19.

/: Lovász Tibor :/
polgármester

Elıterjesztés
helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításairól
Tisztelt Képviselı-testület!
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal Törvényességi Ellenırzési és
Felügyeleti Fıosztálya 2010. november 10-én helyszíni ellenırzést tartott Kıtelek Községi
Önkormányzatnál.
Az ellenırzés tárgya: Az önkormányzat és szervei munkája, mőködése, a körjegyzı és a
Körjegyzıség kapcsolódó, elıkészítı , végrehajtó és egyéb feladatellátása.
Az ellenırzés célja: Az önkormányzat és szervei munkájának, a körjegyzı és a körjegyzıség
kapcsolódó tevékenységének törvényességi jellegő értékelése.
A törvényességi ellenırzési jogkörben tartott vizsgálat megállapításai alapján javasolt
intézkedések:
-

-

-

A képviselı-testület a legközelebbi testületi ülésen – de legkésıbb 2011. február 15-ig
– tárgyalja meg a törvényességi ellenırzés megállapításait és fogadjon el intézkedési
tervet a végrehajtás ütemezésére.
A képviselı-testület nyilvános ülésére készült elıterjesztések nyilvánosságát
közzététel útján is biztosítani kell az Eitv. mellékletének II.9. pontja szerint.
Évente legalább egyszer kötelezı közmeghallgatást tartani az Ötv. 13. § alapján.
A költségvetési rendelet elıkészítésének szakaszában a lefolytatott egyeztetéseket
dokumentálni kell és az elıterjesztéshez kell csatolni.
A képviselı-testület nyílt ülésérıl készült jegyzıkönyveket és a hatályos helyi
önkormányzati rendeleteket elektronikus úton az Eitv. rendelkezései szerint közzé kell
tenni (melléklet II.8 pont).
Meg kell alkotni az Eitv. 4.§ (3) bekezdésében elıírt közzétételi szabályzatot.
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII.
törvény 6. § (3) bekezdése alapján a polgármesternek évente legalább két alkalommal
be kell számolnia a képviselı-testületnek a társulási tanácsban végzett
tevékenységérıl.

Az Eitv. az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény. A törvényben
meghatározott adatokat internetes honlapon, digitális formában, bárki számára,
személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is
kimásolható módon, a betekintés, letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel
szempontjából is díjmentesen kell hozzáférhetıvé tenni.
Közzétételi kötelezettségünknek már ezen testületi ülés vonatkozásában eleget tettünk, a
honlapon fenn van a meghívó és a kiadott elıterjesztések.
A közmeghallgatás a 2011. évi munkatervben szerepel.
A költségvetési rendelet elıkészítési szakaszában a kötelezı egyeztetések megtörténtek eddig
is, most is, dokumentálásuk azonban elmaradt annak ellenére, hogy ezt a gazdálkodási
csoportvezetı folyamatosan utasításban kapta.

A közzétételi szabályzat 2011. január 31-ig elkészül.
A polgármester beszámolója a Szolnoki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában
végzett tevékenységérıl a 2011. évi munkatervben két alkalommal szerepel.
Fentiek alapján javaslom a mellékelt intézkedési terv elfogadását.
………../2011.(I.24.) Kt. számú határozati j a v a s l a t:
Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat és szervei
munkája, mőködése, a körjegyzı és a Körjegyzıség kapcsolódó, elıkészítı ,
végrehajtó és egyéb feladatellátása tárgyú törvényességi ellenırzés megállapításairól
szóló összefoglaló jelentésben meghatározott feladatok végrehajtására készült
intézkedési tervet a melléklet szerint jóváhagyja.

Kıtelek, 2011. január 17.

Bózsóné dr.Pravda Erzsébet
körjegyzı

INTÉZKEDÉSI TERV
helyszíni törvényességi ellenırzés megállapításaira

1. A képviselı-testület nyílt ülésére készült meghívók, elıterjesztések, a nyílt ülés
jegyzıkönyvei és a hatályos helyi önkormányzati rendeletek nyilvánosságát közzététel
útján is biztosítani kell az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC.
törvény (továbbiakban Eitv.) szerint az önkormányzat honlapján.
Határidı: azonnal és folyamatos
Felelıs: Bózsóné dr. körjegyzı
2. Évente legalább egyszer kötelezı közmeghallgatást tartani az Ötv. 13. § alapján.
Határidı: 2011. december 31. és folyamatos
Felelıs: Lovász Tibor polgármester
3. A költségvetési rendelet elıkészítésének szakaszában a lefolytatott egyeztetéseket
dokumentálni kell és az elıterjesztéshez kell csatolni.
Határidı: 2011. február 15. és folyamatos
Felelıs: Bózsóné dr. körjegyzı
4. Meg kell alkotni az Eitv. 4.§ (3) bekezdésében elıírt közzétételi szabályzatot.
Határidı: 2011. január 31.
Felelıs: Bózsóné dr. körjegyzı
5. A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII.
törvény 6. § (3) bekezdése alapján a polgármesternek évente legalább két alkalommal
be kell számolnia a képviselı-testületnek a társulási tanácsban végzett
tevékenységérıl.
Határidı: 2011. december 31. és folyamatos
Felelıs: Lovász Tibor polgármester

Kıtelek, 2011. január 19.

Bózsóné dr.Pravda Erzsébet
körjegyzı

Munkaterv
2011. február
1./ 2011. évi költségvetés jóváhagyása
Elıadó: Lovász Tibor polgármester
2./ A Szervezeti és Mőködési Szabályzat jóváhagyása
Elıadó: Bózsóné Dr. körjegyzı
3./ Óvodai szünet idıpontjának meghatározása
Elıadó: Bózsóné Dr. körjegyzı
2011. március
1./ Tájékoztató a Szolnoki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett
tevékenységrıl
Elıadó: Lovász Tibor polgármester
2011. április
1./ A 2010. évi költségvetés végrehajtása
Elıadó: Lovász Tibor polgármester
2./ Tájékoztató a belsıellenırzési tevékenységrıl
Elıadó: Lovász Tibor polgármester
3./ Jelentés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Elıadó: Bózsóné Dr. körjegyzı
2011. június
(együttes ülés)
1./ Tájékoztató a közbiztonság helyzetérıl
Elıadó: Rendırkapitányság által megbízott
2011. szeptember
1./ Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. féléves teljesítésérıl
Elıadó: Lovász Tibor polgármester
2./ Belsıellenırzési ütemterv jóváhagyása
Elıadó: Bózsóné Dr. körjegyzı
2011. november

1./ Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítésérıl
Elıadó: Lovász Tibor polgármester
2./ A 2012. évi költségvetési koncepció jóváhagyása
Elıadó: Lovász Tibor polgármester
3./ Tájékoztató a Szolnoki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett
tevékenységrıl
Elıadó: Lovász Tibor polgármester
A képviselıtestület ülését közmeghallgatás keretében tartja meg.

2011. december
1./ Díj- és adórendeletek módosítása
Elıadó: Bózsóné Dr. körjegyzı
2./ Az önkormányzat 2012. évi munkatervének jóváhagyása
Elıadó: Lovász Tibor polgármester
Falugyőlés idıpontja: 2011. január 28.

ELİTERJESZTÉS
a polgármester 2011. évi cafetéria juttatás keretösszegének meghatározására.

Tisztelt Képviselıtestület
A köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 49/F. §-a
rendelkezik a cafetéria juttatásról, amelyre jogosult a polgármester is. „A polgármesteri
tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról” szóló
1994. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Ptv.) 13. §-a ugyanis elıírja, hogy a polgármesteri
foglalkoztatási jogviszonyra megfelelıen alkalmazni kell a Ktv. 49/F. §-át is.
A polgármester felett a munkáltatói jogkört a képviselıtestület gyakorolja, esetében a
képviselıtestület egyedileg dönt a cafetéria juttatás éves keretösszegérıl.
A köztisztviselık cafetéria juttatásának részletes szabályairól szóló 305/2009./XII.23./ Korm.
rendelet 3. § (1) bekezdés rendelkezésére, tekintettel a polgármester cafetéria juttatása nem
térhet el az adott hivatalban köztisztviselık számára meghatározott keretösszegtıl.
Szükséges a polgármestert illetı cafetéria részletszabályainak meghatározása is, melyek teljes
mértékben megegyezhetnek a köztisztviselık számára meghatározott, közszolgálati
szabályzatban elıírt rendelkezésekkel.
Kérem a Tisztelt Képviselıtestületet, hogy az elıterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Kıtelek, 2011. január 19.

Agócs Miklós s. k.
ÜB. elnök

………../2011./I.24./ Kt. számú határozati javaslat:
Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete az önkormányzat 2011. évi
Költségvetésében a polgármester caferótéria juttatásának éves összegét 2011. január 1tıl bruttó 193.250 Ft/év összegben határozza meg.
A polgármester cafetéria juttatásának részletes eljárási rendje megegyezik a köztisztviselık részére a „Közszolgálati Szabályzat”-ban megállapított rendelkezésekkel.
Megbízza a körjegyzıt, hogy az éves keretösszeget a 2011. évi költségvetésében a
személyi juttatások körébe építse be.

Alapítványi határozat javaslatok
…………./2011.(I.24.) Kt. számú határozati j a v a s l a t:
Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. január 25-i hatállyal Tóth
Ildikó, Szolnok, Jubileum tér 3. V/24. szám alatti lakost a „ Kıtelek Községért
Alapítvány” kuratóriumi elnöki tisztségébıl visszahívja.

…………/2011.(I.24.) Kt. számú határozati j a v a s l a t:
Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. január 25-i hatállyal
Bozsikné Juhász Andrea, Kıtelek, Ságvári út 2. szám alatti lakost a „ Kıtelek
Községért Alapítvány” kuratóriumának elnökévé megválasztja.

Kıtelek, 2011. január 19.

Lovász Tibor
polgármester

