Jegyzıkönyv

Készült: Kıtelek Községi Önkormányzatok Képviselı-testülete 2012. december 10-én
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.
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 napirend megtárgyalását.
A napirendre vonatkozó javaslatot a képviselı-testület elfogadja, és 6 igen szavazattal az
alábbi napirendet tárgyalja meg:
1./ Nyilatkozat kiadása az Olvasással a jövıért pályázati projekt felnntartásáról
Elıadó: Lovász Tibor polgármester
2./ Egyéb kérdések
1./ N a p i r e n d

megtárgyalása:

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, a képviselı-testület 6 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
53/2012./XII.10./ Kt. számú

határozat:

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete,mint kedvezményezett,
nyilatkozatot ad ki arra vonatkozóan, hogy a TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0065. sz.
pályázati projekt fenntartásával kapcsolatos, a támogatási szerzıdésben rögzített
kötelezettségeket vállalja.
Határozatról értesül:
1./ Humán Erıforrások Programok Irányító Hatósága,
2./ Képviselı-testület valamennyi tagja.
Egyéb kérdések:
Lovász Tibor polgármester az alábbiakról tájékoztatja a képviselı-testületet:
•
•
•

December 1-én egy nap szabadságon voltam.
A Bíróság megállapította a Bolax kárigényét 9,5 millió forint értékben. Az
önkormányzat az ítélet ellen fellebbezést nyújt be.
A Raiffeisen Bank ellen folyó tárgyaláson meghallgatták a bank két képviselıjét, a
következı tárgyalást 2013. január 28-ra tőzték ki, ekkor talán már ítélet is lesz.
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•
•
•
•
•

December 12-én délelıtt jön Szalay Ferenc országgyőlési képviselı úr, délután pedig
Dr. Kıváry Péter pénzügyi gondnok úr.
December 14-én lesz BM tájékoztató az eladósodott önkormányzatok adósságának
átvállalásáról, talán tudnak majd valami konkrétumot mondani az adósságrendezés
alatt álló önkormányzatokkal kapcsolatban is.
A víztisztító-konténer telepítését megkezdték, letették az alapot. Így biztosítani tudja a
település a lakosság részére az egészséges ivóvizet, bár csak úgy, hogy a víztisztító
konténerbıl egyénileg elszállítva, nem lesz a vezetékrendszerre rákötve.
December 17-én lesz a következı testületi ülés, akkorra már Tiszasüly is dönt, hogy
csatlakozik-e a közös önkormányzati hivatalhoz.
Dr. Böhmer Péter levélben megkereste a szabadság-megváltásának kifizetése miatt.
Jogerıs ítélet, de az önkormányzatnak határozata van arról, hogy mikor tud majd
fizetni. Az önkormányzatnak jelenleg 650.000 Ft áll rendelkezésre, kéri a Tisztelt
Testületet, értsenek egyet ennek az összegnek a kifizetésével.
Harsányi Erzsébet: Egyetért azzal, hogy a polgármester által javasolt összeg kerüljön
kifizetésre.
Dr. Varga Zoltán: Az önkormányzatnak jelenleg csak ennek az összegnek a
kifizetésére van lehetısége.
Lovász Tibor: Szavazásra teszi fel a szabadság-megváltás kifizetésére tett javaslatot.
A képviselıtestület az elhangzott javaslatot 5 igen szavazattal és egy tartózkodással
elfogadja.

A javaslattal kapcsolatban kérdés, több hozzászólás nincs, a képviselı-testület 5 igen
szavazattal és egy tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
54/2012./XII.10./ Kt. számú

határozat:

Kıtelek Község Önkormányzat Képviselı-testülete dönt arról, hogy Dr. Böhmer Péter
részére jogerısen megítélt szabadság-megváltás címén 650.000 Ft kerüljön kifizetésre.
Határozatról értesül:
1./ Dr. Böhmer Péter,
2./ Gazdálkodási csoport.
Dr. Varga Zoltán: Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy január 1-tıl mőködni fog a közös
önkormányzati hivatal. Kıtelekrıl 3 fı kerül át a járáshoz. A pénzügy megoszlik, Nagykörő
veszi át adót.
Fel kell venni ideiglenesen egy dolgozót, tájékoztatták a munkabérrıl, ismeri a feltételeket.
Kıtelek vehet fel aljegyzıt, ha Tiszasüly a csatlakozás mellett dönt, de ez csak akkor célszerő,
ha Tiszasüly lesz az ötödik település a közös hivatalban. Meg kell pályáztatni az aljegyzıi
állást, az aljegyzı személyérıl a polgármester dönt.
Ha Tiszasüly nem csatlakozik, nem kell aljegyzı, elég lesz a jegyzı.
Tiszasülynek 2013. február 28-ig döntenie kell.
Kmf.
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