Jegyzıkönyv
Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. július 30-án megtartott
soron kívüli ülésérıl.
Jelen vannak: Lovász Tibor polgármester, Váradi József alpolgármester, Agócs Miklós,
Bartalos Jánosné, Harsányi Erzsébet képviselı.
Távolmaradását bejelentette: Dr. Mága Titusz és Dr. Zsótér Gyöngyi képviselı.
Tanácskozási joggal meghívottként megjelent: Dr. Varga Zoltán mb. jegyzı.
Lovász Tibor polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy
a 7 képviselı közül 5 jelen van, az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja.
Javasolja a meghívón feltüntetett napirendek megtárgyalását.
A napirendre vonatkozó javaslatot a képviselı-testület egyhangúlag elfogadja és az alábbi
napirendeket tárgyalja meg:
1./ A 7/2002./VII.9./ önkormányzati rendelet módosítása (írásbeli)
Elıadó: Dr. Varga Zoltán mb. jegyzı
2./ A 8/2012./V.22./ önkormányzati rendelet módosítása (írásbeli)
Elıadó: Dr. Varga Zoltán mb. jegyzı
3./ Egyéb kérdések
1./ N a p i r e n d i

pont

megtárgyalása:

A napirendi ponttal kapcsolatban Váradi József és Harsányi Erzsébet tett fel kérdést, melyre a
választ Dr. Varga Zoltán és Lovász Tibor megadta.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nincs, a képviselı-testület 5 igen
szavazattal, a melléklet szerint megalkotja 10/2012./VII.31./ önkormányzati rendeletét az
önkormányzati tulajdonában lévı önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek
mértékérıl, az önkormányzati lakbértámogatás mértékérıl és feltételeirıl szóló
7/2002./VII.9./ önkormányzati rendelet módosításáról.
2./ N a p i r e n d i

pont

megtárgyalása:

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, a képviselı-testület 5 igen
szavazattal a melléklet szerint megalkotja 11/2012./VII.31./ önkormányzati rendeletét a
tiltott, kirívóan közösség ellenes magatartásokról, valamint azok szankcionálásáról szóló
önkormányzati rendelet módosítására.
Egyéb kérdések:
Lovász Tibor polgármester az alábbiakról tájékoztatja a képviselı-testületet:
•

A Napközi Otthonos Óvoda vezetıje megkereste azzal a kéréssel, hogy az egyik
óvónı tanulmányait támogassa a képviselı-testület. Helyi pedagógus, fiatal, szükség
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•

van a munkájára. Ha nem ıt támogatjuk, akkor fel kell venni egy szakképzett
óvodapedagógust. Javasolja az ösztöndíj megadását.
A képviselı-testület a javaslattal egyetért.
Lados Károly szolnoki lakos pályázatot nyújtott be a Munkácsy út 16. szám alatti
bérlakásra. Ideköltözne élettársával, a szolnoki Kormányhivatalnál dolgozik, élettársa
pedig fejlesztı pedagógus. Augusztusban szeretnének beköltözni. Javasolja a pályázat
elfogadását.
A képviselıtestület a javaslattal egyetért, és 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozza:

38/2012./VII.30./ 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 Lados Károly szolnoki lakost.
Megbízza a polgármestert a bérleti szerzıdés egy éves idıtartamra történı megkötésével.
Errıl:
1./ Lados Károly ,
2./ Lovász Tibor polgármester,
3./ Gazdálkodási csoport
- értesül.
•
•
•
•

–

A két ülés közötti idıszakban 8 nap szabadságot vett ki.
A védınıi állásra érkezett egy pályázat. Sajnos a jelentkezınek nincs védınıi
gyakorlata, így a szolnoki vezetı védını tájékozódik, hogy szakmai gyakorlat nélkül
alkalmazható-e körzeti védınınek.
A közmunkásokkal kapcsolatban többször elhangzott már, hogy nincs, aki ellenırizze
a munkájukat. Választottak közülük egy vezetésre alkalmas fiatalembert - Mága
Károly - , akivel minden nap egyeztetnek.
Augusztus 1-tıl újabb 9 fı közmunkást tud az önkormányzat alkalmazni.
Bartalos Jánosné: A közmunkásokkal a buszvárók környékét, az iskola udvart, a volt
tsz-iroda területét ki kellene takaríttatni, mivel rettenetes állapotban vannak. Ugyanez
mondható el a temetı és a piactér környékérıl is. Az egész falu elhanyagolt.
Váradi József: A Közösségi Ház külsı festését meg kellene oldani, mert lehangoló
látványt nyújt.

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