Jegyzıkönyv

Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2012. január 11-én megtartott
zárt ülésérıl.
Jelen vannak: Lovász Tibor polgármester, Váradi József alpolgármester, Agócs Miklós,
Bartalos Jánosné, Harsányi Erzsébet, Dr. Zsótér Gyöngyi képviselı.
Távolmaradását bejelentette: Dr. Mága Titusz képviselı.
Tanácskozási joggal meghívottként megjelent: Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet körjegyzı.
Lovász Tibor polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy
a 7 képviselı közül 6 jelen van, az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja.
Javasolja a meghívón feltüntetett napirend megtárgyalását.
A napirendre vonatkozó javaslatot a képviselıtestület egyhangúlag elfogadja és az alábbi
napirendet tárgyalja meg:
1./ Kıtelek Községi Önkormányzat reorganizációs programja (írásbeli)
Elıadó: Lovász Tibor polgármester
1./ N a p i r e n d i

pont

megtárgyalása:

Lovász Tibor: Az adósságrendezési bizottság elızetesen megtárgyalta a reorganizációs
programot, és alkalmasnak találta a képviselı testület elé terjesztésre. Három hitelezıi csoport
kialakítását javasolja a bizottság. Az 1. csoportban azok a hitelezık vannak, akik 100 %-os
megtérülést kapnának. Mindnyájuk tevékenysége a gyermekétkeztetéshez kapcsolódik. A 100
%-os megtérülést ÖNHIKI támogatásból lehet biztosítani. A 2. csoportban a bankok vannak,
akiknek a követelése zálogjoggal biztosított, a 3. csoportba lett besorolva az összes többi
hitelezı. A 2. és 3. csoportba tartozó hitelezık részére nagyobb összeget nem lehet
felajánlani. Hitelt nem kap az önkormányzat, felelıtlenül nem lehet ígérni, olyan összeget
vállalni, amit az önkormányzat nem tud teljesíteni.
Dr. Kıváry Péter: Optimista módon kezdıdött az adósságrendezési eljárás lebonyolítása. A
reorganizációs hitel megoldás lett volna, törvényben szabályozott, de a gyakorlatban nem
létezik. Minden lehetséges fórumot végigjártak, de ez a hitel nem mőködik, a bankok a
jelenlegi helyzetben nem folyósítanak hitelt. Polgármester úr is tájékozódott hasonló
helyzetben lévı önkormányzatoknál, máshol sem jobb a helyzet. Egyre több önkormányzat
kerül hasonló helyzetbe. Azok a hitelezık vannak a legrosszabb helyzetben akiknek a
követelése zálogjoggal nem biztosított. Jogtalan elınyben senkit nem lehet részesíteni, de az
1. csoport pénze célzott, az védhetı.
Ha a képviselıtestület elfogadja a reorganizációs programot, le kell bonyolítani az egyezségi
tárgyalásokat. Amennyiben azok eredménytelenül zárulnak, a vagyon bírósági felosztására
kerül sor.
Az elmaradt juttatások valójában nem hitelezıi igények, azokat a törvény szerint csökkentés
nélkül ki kell fizetni amilyen ütemben erre az önkormányzatnak anyagi fedezete lesz. A Bolax
Kft.-t nem kell külön kezelni, mert ık sem biztosított hitelezık. İk külön is próbáltak eljárni
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annak érdekében, hogy megszerezzék azt az összeget ami az ı követelésük, de nem jártak
eredménnyel.
Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet: Bízik abban, hogy az elızı, leinkasszált ÖNHIKI támogatást
sikerül visszaszerezni. Ez esetben a 2. és 3. csoport is megkaphatja a felajánlott összeget, nem
tíz év alatt, hanem egy összegben. Információ arról még nincs, hogy egyáltalán mikorra lesz
kitőzve tárgyalás, az ügyvéd úr szerint a per megnyerhetı. Mindkét támogatásban célzottan
szerepelt a gyermekétkeztetés, ez évben is pályázni kell, ahhoz pedig az is szükséges, hogy az
önkormányzat el tudjon számolni. A támogatást csak arra a célra lehet felhasználni amire
adták, különben nem lehet újból pályázni. A felhasználást az Államkincstár ellenırzi. Ezért
kell megtalálni a megoldást arra, hogy a gyermekétkeztetésben érintettek a számla teljes
összegét megkapják.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, a képviselıtestület egyhangúlagos szavazással az alábbi határozatot hozza:
1/2012./I.11./ Kt. számú

határozat:

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a melléklet szerint jóváhagyja
Kıtelek Községi Önkormányzat reorganizációs programját.
Errıl:
1./ A képviselıtestület valamennyi tagja
- értesül.
2./ N a p i r e n d i

pont

–

megtárgyalása:

Bózsóné Dr. Pravda jegyzı ismerteti Demeter Krisztián és élettársa, Hír Adrienn, Szolnok,
Vegyimővek ltp. 11. II/42. szám alatti lakosok bérlakás iránti pályázatát. Demeter Krisztián
üzletvezetı, élettársa vendéglátó eladó. A Munkácsy út 16. szám alatti lakás bérbeadását
kérik. Egy kiskorú gyermekkel költöznek. Egy fıre esı jövedelmük 57.775 Ft. Vállalják a
kilenc havi lakbérnek megfelelı óvadék, valamint három havi lakbér egy összegben történı
kifizetését. A lakás beköltözhetı, azt megtekintették. 2012. február 1-tıl a lakás bérbe adható,
amennyiben a képviselıtestület támogatja a pályázatukat.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, a képviselıtestület egyhangúlagos szavazással az alábbi határozatot hozza:
2/2012./I.11./ Kt. számú

határozat:

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a 7/2002./VII.9./ Kt. számú
rendelet 8. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kıtelek, Munkácsy út
16. szám alatti bérlakás bérlıjeként kijelöli Demeter Krisztián és Hír Adrienn,
Szolnok, Vegyimővek ltp. II/42.. szám alatti lakosokat.
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Megbízza a polgármestert a bérleti szerzıdés 20 éves idıtartamra történı megkötésével.
Errıl:
1./ Demeter Krisztián és Hír Adrienn ,
2./ Lovász Tibor polgármester,
3./ Gazdálkodási csoport
- értesül.
3./ N a p i r e n d i

pont

–

megtárgyalása:

Lovász Tibor: A decemberi testületi ülésen már tájékoztatta a képviselıtestületet, a 25 millió
forint összegő ÖNHIKI támogatásról. Azt követıen még 3.751.000 forint összegő kiegészítı
támogatást is kapott az önkormányzat. A támogatásból béreket is ki lehet fizetni, ezért
javasolja, hogy az elmaradt juttatások egy részét, 50 %-át fizesse ki az önkormányzat. Ez 6
millió forint felhasználását jelenti. Akiknek a munkaviszonya a létszámcsökkentés miatt
december 31-ig megszőnt, azoknak a teljes összeget kifizette. Néhány személynek most is
teljes összegő kifizetést javasol, azoknak, akiknek a munkaviszonya már megszőnt, vagy kis
összegő a követelésük.
Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet: Tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy a Polgármesteri
Hivatal számláján jelenleg 1,1 millió forint van. Ez abból adódik, hogy a népszámlálásra
biztosított elıleg elszámolása után még mintegy 300 ezer forintot utalt a KSH, valamint
abból, hogy a Körjegyzıségnél régtıl meglévı adótúlfizetést decemberben visszaigényelték,
és az január elején megérkezett a számlára. Ez az összeg elegendı arra, hogy három
köztisztviselı még hátralévı elmaradt juttatásának összegét fedezze. Ha ezt kifizetik, akkor ez
az összeg már nem terheli az önkormányzatot, kb 1 millió forinttal kevesebb lesz 50 %-os
kifizetés esetén a polgármester úr által jelzett összeg. Polgármester úrnak ezt a javaslatot
megtette, aki ez elıl elzárkózott. Kihangsúlyozza, hogy a Polgármesteri Hivatal önállóan
mőködı és gazdálkodó, tehát a kifizetéshez engedélyt sem kellene kérnie, de úgy gondolta,
hogy a képviselıtestület tudjon róla, és bár törvény szerint nem szükséges, de adja a
hozzájárulását. Ismételten kihangsúlyozza továbbá, hogy nem az önkormányzat által átadott
pénzrıl van szó. további kérése a képviselıtestülethez, hogy döntsön a részére 2011. október
11-én megállapított jutalom kifizetésérıl. A képviselık tisztában vannak azzal, hogy ez a
„jutalom” gyakorlatilag a végkielégítést váltotta ki. A körjegyzıség megszőnése miatt a
munkaviszonyát meg kellett szüntetni. Ha ez felmentéssel történik, 12 havi végkielégítésre
lett volna jogosult, két hónap felmentési idıre, melynek felére fel kellett volna menteni a
munkavégzés alól, és december hónapban helyettesítı jegyzırıl kellett volna gondoskodni.
Az önkormányzatot jelen helyzetében – adósságrendezés, körjegyzıség megszőnése – nem
akarta cserben hagyni, ezért javasolta a munkaviszony közös megegyezéssel történı
megszüntetését és 2 millió forint jutalom megállapítását. Így fele összegbe került a
munkaviszony megszüntetése, és nem kellett helyettesítı jegyzı. A jutalmat megszavazták, a
határozat szerint azt 2011. december 31-ig ki kellett volna fizetni. Nem akar munkaügyi
bírósághoz fordulni, minél késıbb lesz kifizetve a jutalma, annál többe fog kerülni a
kamatokkal. Két döntést kér a képviselıtestülettıl, értsen egyet a három köztisztviselı részére
a még meglévı elmaradt juttatás kifizetésével a Polgármesteri Hivatal számlájáról, valamint
hozzon döntést arról, hogy a számára megállapított jutalom kifizetése 2012. január 15-ig
megtörténjen.
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Lovász Tibor: Méltánytalannak tartja, hogy a köztisztviselık a teljes összeget megkapják,
még akkor is, ha azok már részösszegek, mivel az elızı ciklusban történtek kifizetések.
Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet: Ha méltánytalan lenne a dolgozókkal, akkor most nem
kellene vitatkozni az elmaradt juttatásokról. Ha még a Végh Tibor polgármestersége idején
nem jelzi az összes dolgozónak, hogy írásban nyújtsa be igényét az elmaradt juttatásaira, azok
már elévültek volna, sıt saját maga készítette el mindenkinek a kérelmét. Ez alapján vállalta
fel az elızı testület a juttatások kifizetését, majd a választások után a kifizetésre vonatkozó
megállapodásokat a jelenlegi polgármester ismét megkötötte új határidıvel. Az elızı
ciklusban meg is kezdıdtek a kifizetések. Volt aki teljes összeget kapott, volt aki
részösszeget. Volt aki pert indított, így kapta meg az elmaradt juttatását.
Dr.Zsótér Gyöngyi: A jegyzı asszony által elmondottak szerint az önkormányzatnál
megmarad egy millió forint, ennyivel többet lehet kifizetni az önkormányzati dolgozóknak.
Váradi József: Ha nincs beleszólása a képviselıknek a Polgármesteri Hivatal
gazdálkodásába, mirıl folyik a vita.
Lovász Tibor: Szavazásra teszi fel az alábbi kérdést: Ki ért egyet azzal, hogy a Polgármesteri
Hivatal kifizesse a köztisztviselık részére az elmaradt juttatást?
A képviselıtestület 2 igen, 1 tartózkodás és 3 nem szavazattal elutasítja a javaslatot.
Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet: Ismét kéri a szavazást arra vonatkozóan, hogy a részére
megállapított jutalom kifizetésérıl a polgármester út intézkedjen.
Lovász Tibor: Aki egyetért azzal, hogy a jutalom kifizetése 2012. január 20-ig megtörténjen,
kéri, szavazzon.
Az elhangzott javaslatról a képviselıtestület egyhangúlagos szavazással az alábbi határozatot
hozza:
3/2012./I.11./ Kt. számú

határozat:

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete úgy dönt, hogy a 4/2011./X.11./
együttes határozatban Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet volt körjegyzı részére
megállapított 2.000.000,- Ft jutalmat 2012. január 20-ig kifizeti.
Errıl:
1./ Lovász Tibor polgármester,
2./ Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet volt körjegyzı,
3./ Gazdálkodási cs0port
- értesül.

-

Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet: Javasolja hogy a többi elmaradt juttatásról a képviselıtestület
úgy döntsön, hogy külön határozatot hoz azokról akik 100 %-ot kapnak, és külön arról akik
50 %-ot kapnak.
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Agócs Miklós: Így nem lehet dönteni, ezt jobban át kellene gondolni, nincs hozzá elég
információ.
Lovász Tibor: Javasolja, hogy a döntést napolják el, a következı ülés elé fogja terjeszteni a
kifizetéseket.
Egyéb kérdések:
Lovász Tibor polgármester az alábbiakról tájékoztatja a képviselıtestületet:
•
•
•
•

Az elızı testületi óta három nap szabadságot vett ki.
Közoktatási feladatokra 3.751.000 Ft támogatást kapott az önkormányzat.
A hunyadfalvai vízmő átadásra került.
Közmunkáról még sajnos semmit nem lehet tudni.

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

Kmf.
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