Jegyzıkönyv
Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2012. március 29-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 jegyzı.
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 megtárgyalása után zárt ülés tartását.
A napirendre vonatkozó javaslatot a képviselıtestület elfogadja és egyhangúlagos szavazással
az alábbi napirendeket tárgyalja meg.
1./ Tájékoztató a Szolnoki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett
tevékenységrıl (szóbeli)
Elıadó: Lovász Tibor polgármester
2./ Önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése
(írásbeli)
Elıadó: Bózsóné Dr. jegyzı
3./ A 7/2008./IV.30./ - szociális ellátásárokról szóló – rendelet módosítása (írásbeli
Elıadó: Bózsóné Dr. jegyzı
4./ Tüzép telep bérleti szerzıdése (írásbeli)
Elıadó: Lovász Tibor polgármester
5./ A Kıteleki Általános Iskola és Óvoda egyházi fenntartásba történı átadásának
véleményezése (szóbeli)
Elıadó: Lovász Tibor polgármester
6./ Egyéb kérdések
1./ N a p i r e n d i

pont

megtárgyalása:

(A tájékoztató a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
A napirendi ponttal kapcsolatban Dr. Mága Titusz, Dr. Zsótér Gyöngyi fel kérdést, melyre a
választ Lovász Tibor polgármester megadta.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nincs, a képviselıtestület
egyhangúlag elfogadja a polgármester tájékoztatóját a Társulási Tanácsban végzett tevékenységérıl.
2./ N a p i r e n d i

pont

megtárgyalása:

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, a képviselıtestület egyhangúlagos szavazással, a melléklet szerint megalkotja 2/2012./III.30./ rendeletét az
önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezésérıl.
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3./ N a p i r e n d i

pont

megtárgyalása:

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, a képviselıtestület egyhangúlagos szavazással, a melléklet szerint megalkotja 3/2012./III.30./ rendeletét a
rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni, valamint szociális gondoskodást nyújtó
ellátásokról szóló 7/2008./IV.30./ rendelet módosításáról.
4./ N a p i r e n d i

pont

megtárgyalása:

Lovász Tibor polgármester tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy a Tüzép-telepre
vonatkozóan 2011. december 31-ig volt bérleti szerzıdés.
Erre a telephelyre az önkormányzat 2010. október 3-a óta oda semmilyen anyagot, szemet,
építési törmeléket nem szállítottak. Az ott tárolt törmeléket nem használtuk fel, nem
szállítottuk el, mert nem kapott rá engedélyt az önkormányzat.
A tulajdonjog is vitatott, mivel a Bolax és a Tisza Pharmatvet Kft között 2009-tıl 2010.
november 30-ig volt szerzıdés, ebben rögzítették, hogy az iskolából származó építési
törmeléket a Bolax Kft. ott helyezheti el.
Ez ügyben a Közép-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelıség vizsgálatot folytat, még nincs tisztázva az építési törmelék tulajdonjoga.
Dr. Mága Titusz: Az egész területet bérelte az önkormányzat?
Bartalos Jánosné: Az önkormányzaté volt a telep?
Lovász Tibor: A bérleti szerzıdés 2011. december 31-én lejárt.
Dr.Mága Titusz: Kié az építési törmelék?
Agócs Miklós: Az építési törmelék a Bolax szállította oda, véleménye szerint az övéké.
Lovász Tibor: A Bolax-nak volt erre szerzıdése a Tisza Pharmavet Kft-vel.
Dr. Zsótér Gyöngyi: A Tisza Pharmavet Kft megengedte, hogy a Bolax odaszállítsa a
törmeléket?
Dr. Mága Titusz: A Bolax-nak és az Önkormányzatnak van szerzıdése? Hány m3
törmelékrıl van szó?
Lovász Tibor: Feljegyzés készült 2010. november 16-án, hogy az önkormányzat 135 m3
építési törmeléket vett át a víztartozás és villamos energia fogyasztás kiegyenlítésére.
Dr. Mága Titusz: Ha a törmelék az önkormányzaté, meg kell hosszabbítani szerzıdést.
Lovász Tibor polgármester javasolja a döntés elnapolását addig, míg nem végeznek a
vizsgálattal, hogy a törmelék kinek a tulajdonát képezi.
A képviselıtestület a javaslattal egyetért, és egyhangúlag elnapolja a bérleti szerzıdés
meghosszabbításában való döntést.
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5./ N a p i r e n d i

pont

megtárgyalása:

Lovász Tibor polgármester tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy az iskola és óvoda egyházi
fenntartása adásával kapcsolatban ma tartanak tájékoztatót a pedagógusok és a szülık részére.
A fenntartásba adáshoz szükség van a testület állásfoglalására, kéri a képviselıtestületet,
hozzák meg a döntést.
Bózsóné dr.Pravda Erzsébet jegyzı tájékoztatja a képviselıtestület az eljárás menetérıl.
Jelenleg szándéknyilatkozat kell tenni. Kedvezı döntés esetén be kell szerezni a
közalkalmazotti közösség, a szülıi munkaközösség, a diákönkormányzat, a nemzetiségi
önkormányzat, a közoktatási szakértı és a megyei közgyőlés véleményét. Ezt követıen kell
dönteni arról, hogy a jelenlegi intézményt megszüntetik az önkormányzatok, dönteni a
fenntartói jog átadásáról, lemondani a az átkerülı tanulók után járó normatív állami
hozzájárulásról, a normatív kötött felhasználású támogatásról, az egyházi kötelezettséget nem
vállaló tanulók számára kötelezı iskolai felvételt biztosító intézkedésekrıl. Ennek a
határozatnak melléklete a megszüntetı okirat, a közoktatási megállapodás valamint az átadásátvételi megállapodás.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, a képviselıtestület egyhangúlagos szavazással az alábbi határozatot hozza:
13/2012./III.29./ Kt. számú

határozat:

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete kifejezi azon szándékát, hogy az
Általános Iskolát és Óvodát 2012. szeptember 1-tıl az Egri Fıegyházmegye
fenntartásába adja.
Errıl:
1./ Egri Fıegyházmegye
- értesül.

-

Egyéb kérdések:
Lovász Tibor polgármester tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy a Csabaholding Kft. és a
Kormányhivatal is megkereste Dr. Böhmer Péter szabadság megváltásának kifizetésével
kapcsolatban. Tegnap volt benn a Kormányhivatalnál, tájékoztatást adott a képviselıtestület
állásfoglalásáról.
Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyzı tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy lehetısége van
2012. december 8-tól a korhatár alatti ellátás igénybevételére, mivel a kora és szolgálati ideje
ezt lehetıvé teszi. Ez az utolsó lehetısége, késıbb ezt már nem tudja igénybe venni, élni fog a
lehetıséggel, mert ez jelenti a biztonságot.
Amennyiben a képviselıtestület igényt tart további munkájára, szívesen végigviszi a munkát
legalább a közös hivatal megalakulásáig. Ezen ellátás mellett ugyanis van lehetıség dolgozni
a minimálbér tizennyolcszorosának összegéig.
Bejelenti továbbá, hogy a következı héten szabadságon lesz, de sürgıs esetben természetesen
rendelkezésre áll.
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Lovász Tibor polgármester bejelenti, hogy tartsanak szünetet és a szünet után zárt ülésen
folytassák munkájukat.
Dr. Zsótér Gyöngyi képviselı bejelenti, hogy el kell mennie, nem biztos, hogy visszaér a zárt
ülésre.
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