Jegyzıkönyv
Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. május 21-én megtartott
rendkívüli 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: Dr. Varga Zoltán mb. jegyzı, Mága László
RNÖ elnök.
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 az elsı napirendet az ülés végén megtárgyalni.
Váradi József: Kéri a képviselı-testületet, hogy járuljon hozzá a tulajdonában lévı
telephelyhez vezetı, önkormányzati tulajdonban lévı útra szolgalmi jog bejegyzéséhez.
Lovász Tibor: A 6. napirendi pont keretében javasolja a felvetést megtárgyalni.
A napirendre vonatkozó javaslatot a képviselı-testület elfogadja, és az alábbi napirendeket
tárgyalja meg:
1./ A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról, valamint azok szankcionálásáról szóló
rendelet megalkotása (írásbeli)
Elıadó: Dr. Varga Zoltán mb. jegyzı
2./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet
módosítása (írásbeli)
Elıadó: Dr. Varga Zoltán mb. jegyzı
3./ Törvényességi felhívások megtárgyalása (írásbeli)
Elıadó Dr. Varga Zoltán mb. jegyzı
4./ Emlékmő helyének kijelölése (írásbeli)
Elıadó: Lovász Tibor polgármester
5./ Pályázati önerı biztosítása (írásbeli)
Elıadó: Lovász Tibor polgármester
6./ Beszámoló a két ülés közötti eseményekrıl (szóbeli)
Elıadó: Lovász Tibor polgármester
1./ N a p i r e n d i

pont

megtárgyalása:

Dr. Varga Zoltán: Megváltozott a szabálysértési törvény. Az önkormányzati rendeletekbıl
hatályon kívül kellett helyezni a szabálysértésekre vonatkozó részeket. Ez a rendelet-tervezet
ezt foglalja magában, továbbá tartalmazza a tiltott, közösségellenes magatartásokat és azok
szankcionálását.
A napirendi ponttal kapcsolat Mága László, Bartalos Jánosné, Dr. Zsótér Gyöngyi tett fel
kérdést, melyre a választ Dr. Varga Zoltán jegyzı és Lovász Tibor polgármester megadta.
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A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nincs, a képviselı-testület
egyhangúlagos szavazással, a melléklet szerint megalkotja 8/2012./V.22./ rendeletét a tiltott,
kirívóan közösségellenes magatartásokról, valamint azok szankcionálásáról.
2./ N a p i r e n d i

pont

megtárgyalása:

A napirendi ponttal kapcsolatban Mága László tett fel kérdést, melyre a választ Lovász Tibor
polgármester megadta.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nincs, a képviselı-testület
egyhangúlagos szavazással, a melléklet szerint megalkotja 9/2012./V.22./ rendeletét az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2004./II.10./ Kt.
számú rendelet módosításáról.
3./ N a p i r e n d i

pont

megtárgyalása:

Dr. Varga Zoltán megbízott jegyzı tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy az önkormányzat
2012. évi költségvetésérıl kimaradt egy táblázat, ezt pótolni kell, erre vonatkozik az
elıterjesztés.
A másik törvényességi felhívás a Nemzetiségi önkormányzat támogatását ítélte
törvénysértınek, mivel adósságrendezés alatt nem nyújthat támogatást, ezért a testület
határozatát hatályon kívül kell helyezni.
Mága László: Az a kérése, hogy a határozatot módosítsa a képviselı-testület úgy, hogy az
majd adósságrendezés lezárta után nyújt támogatást.
Dr. Varga Zoltán: Majd az adósságrendezés végén derül ki, hogy lesz az önkormányzatnak
lehetısége a támogatásra, akkor újra lehet tárgyalni, új határozatot hozni.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, több hozzászólás nincs, a képviselı-testület
egyhangúlagos szavazással az alábbi határozatokat hozza:

22/2012./V.21./ Kt. számú

határozat:

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 29. §(3) bekezdésében foglaltaknak történı megfelelése érdekében
Kıtelek Község Önkormányzata adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési
kötelezettségeit a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
Errıl:
1./ JNKSZ. Megyei Kormányhivatal,
2./ A képviselıtestület valamennyi tagja
- értesül.

23/2012./V.21./ Kt. számú

határozat:

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete jogszabálysértı volta miatt a

–
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8/2012./III.1./ Kt. számú határozatát hatályon kívül helyezi.
Errıl:
1./ JNKSZ. Megyei Kormányhivatal,
2./ Kıtelek Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata
- értesül.
4./ N a p i r e n d i

pont

-

megtárgyalása:

Lovász Tibor: Földvári József emlékmővet szeretne állítani az 1944-ben kényszermunkára
elhurcolt kıteleki lakosok tiszteletére. Ehhez magán alapítványt hozott létre, az
önkormányzatnak dönteni kell a felállítás helyérıl.
Dr. Varga Zoltán: Javasolja a határozati javaslatot kiegészíteni azzal, hogy a kérelmezı
mutassa be az engedélyes tervet, és a terv birtokában döntsön a képviselı-testület.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, a képviselı-testület egyhangúlagos szavazással az alábbi határozatot hozza:

24/2012./V.21./ Kt. számú

határozat:

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Földvári József Kıtelek,
Kossuth út 38. szám alatti lakos kezdeményezésére az 1944-ben a megszálló orosz
csapatok által, a Gulágra kényszermunkára elhurcolt kıteleki lakosok tiszteletére
felállítandó emlékmő helyéül a 821 hrsz-ú Szent István teret jelöli ki, a mellékelt
vázrajz szerint.
Az emlékmő felállításának engedélyezése érdekében kéri, hogy az engedélyes tervet
terjessze a képviselı-testület elé.
Errıl:
1./ Földvári József Kıtelek, Kossuth út 39.,
2./ A képviselı-testület valamennyi tagja
- értesül. 5./ N a p i r e n d i

pont

megtárgyalása:

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, a képviselı-testület egyhangúlagos szavazással az alábbi határozatot hozza:

25/2012./V.21./ Kt. számú határozati javaslat:
Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete elhatározta, hogy a
Megyei Parlagfő-mentesítési Alap 2012. évi pályázati felhívására pályázatot nyújt be
500.000 Ft értékben három darab főkasza vásárlására.
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A pályázathoz szükséges 125.000 Ft önerıt az önkormányzat költségvetése terhére
biztosítja.
Errıl:
1./ Képviselı-testület valamennyi tagja
- értesül.
6./ N a p i r e n d i

pont

–

megtárgyalása:

Lovász Tibor az alábbiakról tájékoztatja a képviselı-testületet:
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Május 11-én egy nap szabadságot vett ki.
A Fejlesztési Ügynökség lefolytatta a szabálytalansági eljárást, 535 millió forint
visszafizetésére kötelezte az önkormányzatot.
A Rendırség lezárta a nyomozást a szennyvízperrel kapcsolatban.
A CSABAHOLDING megküldte az ingó értékbecslést, kevésnek találtak az összeget,
így belevettek még olyan jármőveket, melyekre az önkormányzatnak feltétlenül
szüksége van. Ilyen az IFA tehergépkocsi, a tőzoltó-kocsi, valamint GHEL árokásót.
Ezekre az ivóvíz szolgáltatáshoz feltétlenül szükség van. A tőzoltókocsit azért
tervezték értékesítésre, mert a Szolnoki Tőzoltóság elérhetı. Sajnos, mire Szolnokról
kiérnek, az 30-40 perc, a helyi pedig 5-10 perc alatt a helyszínre ér.
Váradi József: Nem ért egyet azzal, hogy ezeket a jármőveket belevették a listába.
Bartalos Jánosné: Mivel indokolták, hogy ezeket is értékesítésre jelölték ki?
Lovász Tibor: Azt mondták, hogy béreljenek gépeket az ivóvíz-ellátáshoz. Sajnos a
vezetékrendszer elavult, sok a gond vele, ezért a GEhL-4616 szükség van. Ügyvéddel
fog egyeztetni ezzel kapcsolatban. Felhatalmazást kér képviselı-testülettel, hogy ezzel
kapcsolatban a bíróságon eljárjon.
A BOLAX birtokvédelmi pere még tart, 9 millió forint értékben - ablak, ajtó, mosdóés WC-kagyló – a általa felszerelt berendezési tárgyak leszerelésének és elvitelének
engedélyezését kéri a bíróságtól. Ez még az adósságrendezésre beadott összeg feletti
követelés.
Mága László: Az iskola engedélyes terve miért nincs meg az önkormányzatnál?
Dr. Varga Zoltán: Nagykörőnek volt terve, megtörtént az átadás-átvételi eljárás, a
szakhatóságok is jelen voltak.
Fizetési meghagyást fog benyújtani a a Katerpiller bérbeadásából származó 1,9 millió
forint megfizetésére.
Május 2-án megtörtént a Tüzép-telep ellenırzése, fel fogják szólítani a BOLAX-ot az
építési törmelék elszállítására.
Szeptember hónapban ismét sor kerül élelmiszer-segélycsomag kiosztására a
rászorulóknak.
A Tájház megvásárlására győjtést szerveznek, a Kıtelek Községért Alapítvány
vásárolná meg, hogy ne kerüljön idegen kézre.
Váradi József kérésének helyt, egyben felszólítja Váradi Józsefet, hogy földmérıvel
készíttesse el a szükséges vázrajzot, meghatalmazza továbbá, hogy a Földhivatalnál a
szolgalmi jog bejegyeztése ügyében járjon el.
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Több elıterjesztés, bejelentés nincs, Lovász Tibor polgármester az ülést berekeszti.

Kmf.

/: Lovász Tibor :/
polgármester

/: Dr. Varga Zoltán :/
megbízott jegyzı

