Jegyzıkönyv
Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2012. február 9-én megtartott
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,
Mága László nemzetiségi kisebbségi önkormányzat elnöke, Dr. Kıváry Péter pénzügyi
gondnok, Handó Mónika gazdálkodási csoportvezetı.
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 napirendeken túl megtárgyalni az óvoda zárva tartását.
A napirendre vonatkozó javaslatot a képviselıtestület egyhangúlag elfogadja és az alábbi
napirendet tárgyalja meg:
1./ Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2012. évi munkatervének jóváhagyása
(írásbeli)
Elıadó: Lovász Tibor polgármester
2./ Kıtelek Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének megtárgyalása (írásbeli)
Elıadó: Lovász Tibor polgármester
3./ Az óvoda nyári zárva tartása (szóbeli)
Elıadó: Bózsóné Dr. jegyzı
1./ 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:
4/2012./II.9./ Kt. számú

határozat:

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a 6/2011.IV.28./ rendelet 7. § (2)
bekezdése alapján a 2012. évi munkatervét jóváhagyja.
Errıl:
1./ A képviselıtestület valamennyi tagja
- értesül.
2./ N a p i r e n d i

pont

-

megtárgyalása:

Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet: A rendelet-tervezet elkészülte után is érkeztek szakmai
anyagok, amelyek miatt át kell dolgozni a költségvetést. A költségvetés benyújtásának
határideje február 11-re, elfogadásának határideje március 12-re változott.
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Hiányzik a tervezetbıl a több éves kihatással járó döntések számszerősítése évenkénti
bontásban és összesítve. Ez két új tábla kidolgozását jelenti. Egyik az egyezségi javaslat,
amelyben a vállalt 10 %-os megtérülés évenkénti összegét be kell mutatni. Másik az elmaradt
juttatások megmaradó része. A kiadott tervezetben az elmaradt juttatások 50 %-ának
kifizetése szerepel ebben az évben, a fennmaradó részt évenként ütemezni kell. Kéri a testület
döntését arra vonatkozóan, hogy ezt évente hogyan ütemezzék.
Hiányzik továbbá az elıirányzat felhasználási terv, ez az intézmények finanszírozási terve
havi bontásban.
Kötelezı eleme a rendeleti résznek a finanszírozási célú pénzügyi mőveletekkel kapcsolatos
hatáskörök szabályozása. Hogy ez mit jelent, még nem sikerült tisztázni.
Dr.Böhmer Péter a munkaügyi pernek a szabadság megváltással kapcsolatos részét
másodfokon is jogerısen megnyerte. Ez azt jelenti, hogy 2.572.320 Ft-ot és annak 2010.
október 13-tól a kifizetésig járó kamatait ki kell fizetni, ezt is be kell építeni a költségvetésbe.
Az elmondottak miatt át kell tervezni az egész költségvetést.
Hunyadfalva községi önkormányzat a Körjegyzıségnek illetve most már a Polgármesteri
Hivatalnak tartozik 2553.000 Ft-tal. Nagykörő ezt az összeget kérte, azzal, hogy beépítik
Hunyadfalva költségvetésébe. ÖNHIKI támogatásból akarják kifizetni. Kérdés, hogy a
megtérülés mennyire biztos. Ha bevételt tervezni kell, arra a kiadást is meg kell tervezni. Ez
esetleg úgy hidalható át, hogy ennyivel meg lesz emelve a tartalék, így nem kell kiadást
rendelni hozzá.
A költségvetés kötelezı egyeztetése megtörtént az oktatási intézmény fıigazgatójával, a
Gazdasági Ellátó Szervezet valamint a Közösségi Ház és Könyvtár vezetıjével.
Dr.Zsótér Gyöngyi: Mikorra várható, hogy Hunyadfalva fizetni tud?
Handó Mónika:: Az elsı benyújtási határidı április 31. folyósítás június vége, ha kapnak
támogatást.
Mága László: Miért csak 27 közfoglalkoztatott van?
Lovász Tibör: Ennyi keretet kapott az önkormányzat, a támogatás 80 %.
Mága László: A vízügy kapott nagyobb keretet, de rá van bízva a gátırökre kit vesznek fel.
Lovász Tibor: Nem a gátırökre van bízva, ık csak létszámot kaptak, 18 fı gátırönként.
Mága László: Délelıtt ülésezett a nemzetiségi önkormányzat. İk nem egyesület, hanem
önkormányzat, és támogatást kérnének. A pénzügyi gondnokot kérdezi, van-e erre lehetıség.
Dr.Kıváry Péter: Nem tud rá válaszolni.
Lovász Tibor polgármester kéri, hogy nézzen utána.
Több kérdés, hozzászólás nincs, Lovász Tibor polgármester javasolja, hogy az elhangzott
kiegészítések miatt most ne fogadják el a költségvetést, a képviselıtestület napolja el a
döntést.
A képviselıtestület a javaslattal egyhangúlag egyetért.
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Lovász Tibor: Önálló napirendként nem szerepeltette, de mielıtt a pénzügyi gondnok
elmenne az ülésrıl, döntést kellene hozni egy kérdésben, amelyben a Bolax Kft. kérte a
képviselıtestület írásbeli nyilatkozatát a pénzügyi gondnoktól.
A kérdés arra vonatkozik, hogy a képviselıtestület a zálogjoggal nem terhelt, forgalomképes,
az adósságrendezési eljárásba bevonható vagyont milyen okból nem kívánta bevonni
egyezségi ajánlatába.
Javasolja, hogy a képviselıtestület az alábbi szövegő határozatot hagyja jóvá válaszképpen.
Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete nyilatkozik, hogy az adósságrendezési
eljárást elsısorban egyezség útján, pénzbeli kötelezettségvállalással kívánja rendezni. A
forgalomképes ingatlanvagyonát lehetıség szerint meg kívánja ırizni.
3./ N a p i r e n d i

pont

megtárgyalása:

Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet: Minden évben február 15-ig kell dönteni, és a szülıket
értesíteni arról, hogy az óvodában mikor lesz a nyári szünet. A korábbi évek gyakorlatához
hasonlóan ez évben is a szünet idejét augusztus hónapban javasolja meghatározni.
5/2012./II.9./ Kt. számú

határozat:

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a 11/1994./VI.8./ MKM rendelet 2.
§. (7) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Napközi Otthonos Óvoda nyári
zárva tartását 2012. augusztus 1. és 31. között állapítja meg.
Errıl:
1./ Óvoda-vezetı
- értesül.

-

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

A Bolax Kft.-vel kapcsolatos birtokvédelmi ügyben február 7-én volt tárgyalás. A
Bolax Kft. tulajdonjog megállapítást kért a beépített anyagokra. 30 napot kaptak az
ehhez szükséges iratanyag benyújtására.
Dr.Zsótér Gyöngyi és Harsányi Erzsébet kérdezi, hogyan igazolja, hogy mit épített be:
Mága László: Az állapotrögzítésbıl ki kell derülni, hogy mi volt eredetileg
Lovász Tibor: ha a Bolax Kft. el akarja vinni a beépített anyagokat, az eredeti állapot
helyreállítását kell kérni.
Mága László: Továbbra is az a véleménye, hogy nem kellett volna aláírni a számlákat
a polgármester úrnak.

-

Törıcsik Sándor a munkaügyi pert elvesztette, nem fellebbezett.
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-

A szennyvízrendszer felújításához benyújtott pályázatot felfüggesztették pénzügyi
fedezet hiányában. Jelenleg csak Kıtelek fizeti a mőködtetéshez szükséges
hozzájárulást, a többi önkormányzat nem.

-

A szeméttelep rekultivációjának költségvetését holnap fogadják el.

-

Mentıállomással kapcsolatban elmondja, hogy az Országos Mentıszolgálat most adja
be a pályázatot, közbeszereztetni kell, várhatóan 2013. nyarán készül el.

-

Czinege László rendırkapitány tájékoztatás adott a „Szem” mozgalomról. ez egy civil
szervezıdés, melynek lényege, hogy a szomszédok figyelnek egymásra, járıröznek,
felírják az ismeretlen, gyanús gépjármővek rendszámát. Amennyiben meg lesz az a
létszám amit a vízügy átad, ıket be lehet osztani éjszakai járırözésre is.

-

Az Optimális biztosítónál bejelentette a gázcsı lopásokat. Akkor fizetnek, ha a
rendırség lezárja az ügyet.

Több elıterjesztés, bejelentés nincs, a képviselıtestület zárt ülésen folytatja munkáját.
Kmf.

/: Lovász Tibor :/
polgármester

/: Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet :/
jegyzı

