Jegyzıkönyv
Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2012. március 1-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,
Mága László nemzetiségi kisebbségi önkormányzat elnöke, 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 2012. évi költségvetésének megtárgyalása (írásbeli)
Elıadó: Lovász Tibor polgármester
2./ Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodás módosítása (írásbeli)
Elıadó: Lovász Tibor polgármester
3./ Polgármester cafetéria juttatása (írásbeli)
Elıadó: Agócs Miklós ÜB.elnök
1./ N a p i r e n d i

pont

megtárgyalása:

Dr. Mága Titusz: Hogyan jött ki a 90 hónap a közmunkára, más önkormányzatok többet
kaptak.
Lovász Tibor: 30 fıt kért, mert ennyit tud felvállalni az önkormányzat. 20 %-ot kell a
bérükhöz hozzátenni.
A vízügy az általa alkalmazottak közül 18 fıt átad, ık az önkormányzatnál fognak dolgozni,
késıbb még további 10 fıt fog átadni. Megállapodást kell kötni a vízüggyel. A következı
munkákat fogják végezni: a folyóban a nád levágása, a Topánál szintén nádvágás, átereszek
tisztítása, árkok rendbetétele.
Mága László: Hány fıt kap a vízügy, ebbıl hány a roma, és ki válogatta ki ıket?
Lovász Tibor: Kıtelken 54 fıt kapott a vízügy, ebbıl 15 roma, és a vízügy válogatta ki ıket.
Bartalos Jánosné: A nádvágás nincs késın? A természetvédık tiltakozni fognak, mert a
madarak addigra fészkelni fognak.
Lovász Tibor: Egyeztetni fog velük.
A képviselıtestület minden intézmény költségvetését részletesen átbeszéli, és értelmezi.
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Lovász Tibor: A rendeleti részben javasol módosítást. Felmerülhet átcsoportosítási igény
sürgısséggel, ezért javasolja, hogy a rendelet 4.§ (1) bekezdése úgy módosuljon, hogy a
képviselıtestület a jóváhagyott kiadási elıirányzatok közötti átcsoportosítás jogát éves szinten
1 millió forint erejéig a polgármesterre ruházza át. Az átcsoportosítást követı testületi ülésen
a polgármester az átcsoportosításról tájékoztatást ad, egyidejőleg javaslatot tesz a
költségvetési rendelet módosítására.
Váradi József: 3 millió forintban javasolja meghatározni az átcsoportosítható összeget.
Lovász Tibor polgármester szavazásra teszi fel Váradi József alpolgármester javaslatát.
A képviselıtestület egyhangúlagos szavazással egyetért Váradi József javaslatával.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nincs, a képviselıtestület
egyhangúlagos szavazással, a melléklet szerint megalkotja 1/2012./III.2./ rendeletét az
önkormányzat 2012. 01.01-2012.12.31. idıszaki válságköltségvetésérıl.

2./ 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:

6/2012./III.1./ Kt. számú

határozat:

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a települési önkormányzatok
többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény, a településfejlesztésrıl
és a területrendezésrıl szóló módosított 1996. évi XXI. törvény, a fıvárosi és megyei
kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggı törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény alapján, figyelembe véve a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvényben, a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított
1997. évi XXXI. törvényben foglaltakat az alábbi határozatot hozza:
1.) Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a Szolnoki Kistérség Többcélú
társulása Társulási Megállapodás módosítását megtárgyalta és azt a határozat
mellékletében V. Társulási Tanács szövegrészének egy újabb ponttal történı
kiegészítésével:
„8/A. A Tanács a gyermekjóléti, gyermekvédelmi személyes gondoskodást
nyújtóellátásokról, azok igénybevételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló rendeletalkotásra – a kistérséghez tartozó valamennyi települési
önkormányzatra vonatkozóan – kijelöli Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatát.”
jóváhagyja.
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Határidı: 2012. február 28.
Felelıs: A Társulási Tanács tagjai
A határozat végrehajtásában közremőködik: Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanácsa Kistérségi Iroda
Errıl:
1./ Szalay Ferenc, a Társulási Tanács Elnöke,
2./ Társulási Tanács tagjai,
3./ Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács Kistérségi Iroda
- értesül.

-

A napirend megtárgyalása elıtt Lovász Tibor polgármester átadja az ülés vezetését Agócs
Miklós ügyrendi bizottsági elnöknek.
3./ N a p i r e n d i

pont

megtárgyalása:

Agócs Miklós: Mint az Ügyrendi Bizottság elnöke tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy az
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és a határozati javaslatot, elfogadásra
javasolja.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, a képviselıtestület egy
tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
7/2012./III.1./ Kt. számú

határoz t:

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete az önkormányzat 2012. évi
költségvetésében a polgármester cafetéria juttatásának éves összegét 2012. január 1-tıl
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 jegyzıt, hogy az éves keretösszeget a 2012. évi költségvetésben a
személyi juttatások körébe építse be.
Errıl:
1./ Lovász Tibor polgármester,
2./ Bózsóné dr. Pravda Erzsébet jegyzı,
3./ Gazdálkodási csoport
- értesül.

-

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

a Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be, 200 eFt
támogatást kérnek 2012. évre.
Dr. Mága Titusz: Társadalmi igényt elégítenek ki a rendezvényekkel, ezekre szükség
van.
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Bartalos Jánosné: Közösségi megmozdulásokra szükség van
Az elhangzottakkal a képviselıtestület egyetért, és egyhangúlagos szavazással az
alábbi határozatot hozza:
8/2012./III.1./ Kt. számú

határozat:

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a 2012. évi költségvetése terhére
a Kıtelek Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére 200.000 Ft támogatást
biztosít.
Errıl:
1./ Nemzetiségi Önkormányzat,
2./ Gazdálkodási csoport
-

értesül. -

Lovász Tibor: ezt az összeget az önkormányzat nem tudja azonnal kifizetni, majd
ahogy lesz rá pénz.
-

Február 28-án voltak az adósságrendezéssel kapcsolatos egyezségi tárgyalások. Az 1.
csoport elfogadta az egyezségi javaslatot. A 2. csoportban a K&H bank új egyezséget
javasolt, ennek lényege hogy a hitel megmarad, azt átütemezik jelentıs
kamatkedvezménnyel. Ezt a Raiffeisen bank is vállalta volna. A 3. csoportból azonban
a 29 hitelezıbıl 12 jelent meg, így az egyezség szóba sem jöhetett, mivel ahhoz a
hitelezık 50 %-ának az egyetértése kellett volna. Így összességében az egyezség nem
jött létre, a vagyon bírósági felosztása következik.

-

Pollák Tibor tiszasülyi polgármester megkereste a közös hivatal létrehozása
érdekében, de ragaszkodik ahhoz, hogy Tiszasüly legyen a székhely.

-

az Építésügyi Minıségellenırzı Innovációs Nonprofit Kft. február 29-én ellenırizte a
költségalapú bérlakásokat. 2009. és 2010. évre jelentést kérnek a bevételekrıl és
kiadásokról. 2011-ben a támogatási szerzıdés szerint fel kellett volna értékeltetni a
lakásokat, ez nem történt meg. Hozzájárultak ahhoz, hogy az értékelést az
önkormányzat az adósságrendezési eljárás jogerıs befejezését követıen végeztesse el.

-

az utóbbi idıben megszaporodtak a vaslopások a faluban. Rendezvényt tervez a
„Szem” mozgalom elindítása érdekében, amirıl az elızı ülésen tájékoztatta a
képviselıket.

-

a talajterhelési díjat februártól felemelték1.200 Ft/m3-re. Azokra kell kivetni, akikhez
a víz be van vezetve, de nincsenek rákötve a szennyvízrendszerre. Errıl nyilatkoztatni
kell az érintetteket. A GESZ vezetıvel megbeszélte ennek a menetét. Kıtelekre a
másfélszeres szorzó vonatkozik a besorolása szerint, így itt a díj 1.800 Ft/m3 lesz.
Dr.Zsótér Gyöngyi: A víz- és a szennyvízdíj beszedése is problémás, hogyan tudjuk
ezt behajtani.
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-

március 15-i ünnepségre meghívja Szalay Ferenc országgyőlési képviselı urat, rövid
mősor lesz, az általános iskola és a Rozmaring dalkör fog fellépni.

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

/: Lovász Tibor :/
polgármester

/: Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet :/
jegyzı

