Jegyzıkönyv

Készült: Kıtelek Községi Önkormányzatok Képviselı-testülete 2012. november 26-án
megtartott ülésérıl.
Jelen vannak: Lovász Tibor polgármester, Váradi József alpolgármester, Agócs Miklós,
Berényi Lajosné, Harsányi Erzsébet és Dr. Zsótér Gyöngyi képviselık.
Távolmaradását nem jelentette be: Dr. Mága Titusz képviselı.
Tanácskozási joggal meghívottként megjelent: Dr. Varga Zoltán mb. jegyzı, Handó
Mónika pénzügyi csoportvezetı.
Az ülés megkezdése elıtt Berényi Lajosné leteszi az esküt.
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 napirendek megtárgyalását.
A napirendre vonatkozó javaslatot a képviselı-testület elfogadja, és 6 igen szavazattal az
alábbi napirendet tárgyalja meg:
1./ Beszámoló az önkormányzat 2012. III. negyedévi gazdálkodásáról
Elıadó: Lovász Tibor polgármester
2./ Az önkormányzat 2013. évi pénzügyi koncepciója
Elıadó: Lovász Tibor polgármester
3./ Adó-, ár- és díj-rendeletek felülvizsgálata
Elıadó: Dr. Varga Zoltán mb. jegyzı
4./ A Polgármesteri Hivatal megszüntetı okiratának elfogadása
Elıadó: Dr. Varga Zoltán mb. jegyzı
5./ A Körjegyzıség alapító okiratának módosítása
Elıadó: Dr. Varga Zoltán mb. jegyzı
6./ 2013. évi belsıellenırzési terv elfogadása
Elıadó: Dr. Varga Zoltán mb. jegyzı
7./ Emlékmő tervdokumentációjának ismertetése
Elıadó: Lovász Tibor polgármester
8./ Polgármester beszámolója a két ülés közötti eseményekrıl
Elıadó: Lovász Tibor polgármester
1./ N a p i r e n d i

pont

megtárgyalása:

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, a képviselı-testület 5 igen
szavazattal és egy tartózkodással az önkormányzat 2012. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló
tájékoztatót elfogadja.
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2./ N a p i r e n d i

pont

megtárgyalása:

A napirendi ponttal kapcsolatban Berényi Lajosné tett fel kérdést, melyre a választ Lovász
Tibor polgármester megadta.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nincs, a képviselı-testület 5 igen
szavazattal és egy tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
49/2012./XI.26./ Kt. számú

határozat:

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a melléklet szerint jóváhagyja az
önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját.
A határozatról értesül:
1./ A képviselı-testület valamennyi tagja,
2./ Irattár.
3./ N a p i r e n d i

pont

megtárgyalása:

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, a képviselıtestület 5 igen
szavazattal és egy tartózkodással elfogadja az elıterjesztésben foglaltakat.
4./ N a p i r e n d i

pont

megtárgyalása:

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, a képviselı-testület 5 igen
szavazattal és egy tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
50/2012./XI.26./ Kt. számú

határozat:

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. december 31-i hatállyal
megszünteti a Kıtelek Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalát, és kiadja az
errıl szóló és a határozat mellékletét képezı megszüntetı okiratot.
A határozatról értesül:
1./ A képviselı-testület valamennyi tagja,
2./ Magyar Államkincstár,
3./ Irattár.
5./ N a p i r e n d i

pont

megtárgyalása:

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, a képviselıtestület 5 igen
szavazattal és egy tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
51/2012./XI.26./ Kt. számú

határozat:

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Nagykörő-CsataszögHunyadfalva Körjegyzıség Alapító Okiratát a határozat mellékletét képezı
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tartalommal módosítja.
A határozatról értesül:
1./ Magyar Államkincstár,
2./ Nagykörő-Csataszög-Hunyadfalva Körjegyzıség,
3./ Irattár.
6./ N a p i r e n d i

pont

megtárgyalása:

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, a képviselı-testület 5 igen
szavazattal és egy tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
52/2012./XI.26./ KT. számú

határozat:

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2013. évi belsıellenırzési tervét
az alábbiakban fogadja el:
1.) Az önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásának vizsgálata,
2.) A bérszámfejtés átfogó vizsgálata, különös tekintettel a besorolásokra,
3.) A Gazdasági Ellátó Szervezet gazdálkodásának átfogó vizsgálata.
Határozatról értesülnek:
1.) Pénzügyi csoport,
2.) GESZ-vezetı,
3.) Irattár.
7./ N a p i r e n d i

pont

megtárgyalása:

Lovász Tibor polgármester ismerteti a tervdokumentációt. Tájékoztatja a képviselı-testületet,
hogy az emlékmő költségvetése 6,6 millió forint.
A napirendi ponttal kapcsolatban Dr. Zsótér Gyöngyi, Váradi József tett fel kérdést, melyre a
választ Lovász Tibor polgármester megadta.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nincs, a képviselı-testület 6 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
53/2012./XI.26./ 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 jelölte.
A bemutatott tervdokumentáció alapján az emlékmő felállításához hozzájárul.
Errıl:
1./ Földvári József Kıtelek, Kossuth út 39.,
2./ A képviselı-testület valamennyi tagja
- értesül. -
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8./ N a p i r e n d i

pont

megtárgyalása:

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

•

•
•
•

•

•
•

November 10-én 1 nap szabadságot vett ki.
A Munkaügyi Központnál pályáztak a Start munkaprogramra. A pályázat sikeres volt,
92 fıt tudnak 2013-ban foglalkoztatni. Lehetett dologi kiadásokra is pályázni, az
önkormányzat gépeket, eszközöket fog vásárolni. A közcélú munkások a bel- és
külterületi utakat hozzák rendbe, árkokat takarítanak, illegális hulladéklerakókat
számolnak fel. Még a Start programom belül az idén 10 fıt tudnak foglalkoztatni.
Sajnos a rendszerben lévı aktív korúak közül még ezt a 10 fıt nagyon nehéz volt az
összetétel miatt kiválasztani. A jelenlegi közfoglalkoztatottakkal február végéig
megoldott a szemétszállítás, az intézmények főtése, takarítása, az étkeztetés.
Birósági perekkel kapcsolatban elmondja, hogy a volt jegyzı asszon által indított
munkaügyi pert I. fokon az önkormányzat nyerte, a Bolax birtokvitás perben a héten
lesz ítélet hirdetés. Az adósságrendezéssel kapcsolatos per még nem zárult le, 30
napon belül kell a pénzügyi gondnoknak kiegészíteni a pénzügyi jelentést.
A szennyvízelszámolással kapcsolatban hétfın volt tárgyalás arról, hogy ki, milyen
arányban fizeti a hozzájárulást. A kıteleki és a tiszasülyi vákumház fenntartása a
legdrágább, több a hibalehetıség, és az áramdíj is magas.
A Magyar Államkincstárral egyeztettek a bérszámfejtéssel kapcsolatban, mivel a
kormányrendelet szerint nem lehet önálló a bérszámfejtés a településen. Így majd
sokkal több lesz a hibalehetıség, a kifizetések – táppénz, elszámolások – csúszhatnak.
Megkereste Szalay Ferenc országgyőlési képviselı urat az adósság-átvállalásával
kapcsolatban, mivel a törvényben nincs említés az adóságrendezés alatt álló
önkormányzatokról. Ezzel kapcsolatban Szalay Úr december 12-én tart majd
tájékoztatót. Elképzelhetı, hogy plusz támogatást kapunk, a törvény módosítása
folyamatban van.
Tárgyalást folytatott a Raiffeisen Bank-kal, mivel Hunyadfalva az ÖNHIKI
támogatásából 1,2 millió forintot megfizetett tartozásából, de azt sajnos a
Körjegyzıség számlájára utalták át. A Körjegyzıség megszőnt, nem jutunk a
pénzünkhöz. A Körjegyzıség számlájának megszüntetését többször kezdeményeztük,
kérelmet nyújtottunk be, de eddig nem történt semmi.
Hitelezıi igényt nyújtott be az NFÜ is, 110 millió forintra.
Ma délelıtt egyeztetés volt a polgármesterekkel Tiszasüly csatlakozásával
kapcsolatosan. Konkrét dolgokról nem volt szó. Tiszasülynek kell alkalmazkodni a
másik négy településhez. Négy település csatlakozása esetén a dolgozói létszám 14 fı
lehet, öt település esetében ez 17 fı. Kıtelken kirendeltség fog mőködni, itt jelenleg a
létszám 4 fı, plusz egy aljegyzı vagy egy köztisztviselıt vesznek fel.
Dr. Varga Zoltán: Amennyiben Tiszasüly csatlakozik a közös önkormányzati
hivatalhoz, fel kell venni egy aljegyzıt, mert a körjegyzı egy személyben nem fogja
tudni ellátni a feladatokat. Két nap lesz Nagykörőben és Kıtelken, Tiszasülyön pedig
egy napot.
Lovász Tibor: Tiszasülyön 3 fı marad, de 5 fı szükséges a munka ellátásához. Így a
Finanszírozás csak három fınek a bérét fedezi, a két fı bérét pedig ki kell gazdálkodniuk. A költségvetés elfogadásánál is lehetnek gondok. Az aljegyzı Kıtelken lenne.
Dr. Varga Zoltán: 10.000 fı alatt nem kell aljegyzı, csak lehet. Az aljegyzı konkrét
feladatokat végezne, nem csak irányítana.
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Harsányi Erzsébet: Kötelezni kell a lakosságot arra, hogy csak „Kıtelek” feliratú zsákba
tegyék ki a szemetet. Tapasztalta már, hogy sima mőanyag zsákban tették ki, és azt is
elszállítják.
Berényi Lajosné: Véleménye szerint az avart lehetne komposztálni, és a temetıben sírok
feltöltéséhez felhasználhatnák az emberek.
Több elıterjesztés, bejelentés nincs, Lovász Tibor polgármester az ülést berekeszti.

Kmf.

/: Lovász Tibor :/
polgármester

/: Dr. Varga Zoltán :/
mb. jegyzı

