Jegyzıkönyv

Készült: Kıtelek Községi Önkormányzatok Képviselı-testülete 2012. december 17-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, Mága László
RNÖ elnöke.
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 napirendeken túl megtárgyalni a Remondis Szolnok Zrt.
2013. évi hulladékkezelési díj ajánlatát.
A napirendre vonatkozó javaslatot a képviselı-testület elfogadja, és 6 igen szavazattal az
alábbi napirendet tárgyalja meg:
1./ A 8/2012./V.22./ önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Elıadó: dr. Varga Zoltán mb. jegyzı
2./ Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása
Elıadó: dr. Varga Zoltán mb. jegyzı
3./ Módosító határozat visszavonása és intézmény alapító okiratának elfogadása
Elıadó: dr. Varga Zoltán mb. jegyzı
4./ Közterületek elnevezésének megváltoztatása
Elıadó: dr. Varga Zoltán mb. jegyzı
5./ Törvényességi felhívás megtárgyalása
Elıadó: dr. Varga Zoltán mb. jegyzı
6./ Remondis Szolnok Zrt. hulladékkezelési ajánlatának megtárgyalása
Elıadó: dr. Varga Zoltán mb. jegyzı
7./ Polgármester beszámolója a két ülés közötti eseményekrıl
Elıadó: Lovász Tibor polgármester

1./ N a p i r e n d

megtárgyalása:

A napirendi ponttal kapcsolatban Berényi Lajosné tett fel kérdést, melyre a választ dr. Varga
Zoltán megadta.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, a képviselı-testület 6 igen
szavazattal, a melléklet szerint megalkotja 14/2012./XII.18./ önkormányzati rendeletét a
tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról és azok szankcionálásáról szóló
8/2012./V.22./ önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl.

2

2./ 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:
55/2012./XII.17./ Kt. számú

határozat:

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta és a jegyzıkönyv
mellékletét képezı tartalommal, 2013. január 1-i hatállyal elfogadta a Szolnoki
Kistérség Többcélú Társulása Alapító Okiratának és társulási megállapodásának
módosítását.
Határozatról értesül:
1./ Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása,
2./ Irattár.
3./ 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:
56/2012./XII.17./ Kft. számú

határozat:

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete visszavonja a NagykörőCsataszög-Hunyadfalva Körjegyzıség alapító okiratának módosítására kiadott
51/2012./XI.26./ számú határozatát.
Határozat értesül:
1./ Képviselı-testület valamennyi tagja,
2./ Irattár.
57/2012./XII.17./ Kft. számú

határozat:

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete elhatározta, hogy Csataszög,
Hunyadfalva és Nagykörő községek önkormányzataival együttesen létrehozza a
Nagykörői Közös Önkormányzati Hivatalt és kiadja az errıl szóló és a határozat
mellékletét képezı Alapító okiratot.
Határozatról értesül:
1./ Magyar Államkincstár,
2./ Valamennyi érintett önkormányzat képviselı-testülete,
3./ Irattár.
4./ N a p i r e n d

megtárgyalása:

Mága László: Az utcanév változások hány embert érintenek és kiállja a költségeket? Miért
nem került bele a Hámán Kató utca is?
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Dr. Varga Zoltán: A költségeket az állam fizeti és helyben intézik. A község utcajegyzékét
átnézték, valószínőleg a Hámán Kató út elkerültek a figyelmüket. Ezt is bele lehet venni az
elıterjesztésbe.
Lovász Tibor: Javasolja, hogy a döntés elıtt kérjenek állásfoglalást a Magyar Tudományos
Akadémiától, addig napolják a napirend megtárgyalását.
A képviselı-testület a javaslattal egyetért és 6 igen szavazattal a döntéshozatalt elnapolja.
5./ N a p i r e n d

megtárgyalása:

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, a képviselı-testület 6 igen
szavazattal, a melléklet szerint megalkotja 15/2012./XII.18./ önkormányzati rendeletét az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2004./II.10./ és a
nemzetgazdasági
szempontból
kiemelt
jelentıségő
nemzeti
vagyonként
forgalomképtelen vagyon törzsvagyonnak minısítésérıl szóló 7/2012./IV.27./ rendelet
módosításáról.
6./ 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:
58/2012./XII.17./ Kt. számú

határozat:

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Remodis Szolnok Zrt. 2013.
évre vonatkozó hulladékkezelési közszolgáltatási díj – tekintettel arra, hogy az
ellentétes a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXIV. törvény 91. §-ával – elutasítja.
Határozatról értesül:
1./ Remondis Szolnok Zrt.
7./ N a p i r e n d

megtárgyalása:

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

•
•

December 12-én itt volt Szalay Ferenc országgyőlési képviselı úr, az
adósságkonszolidációról tárgyaltak. Még nem tudnak konkrétumot, majd csak az
adósságrendezés befejezése után lehet rá lehetıség. Ez ellehetetleníti az
önkormányzatot, mivel minden vagyonát elviszi az adósságrendezés. December 14-én
Törökszentmiklóson is errıl tartott tájékoztatást a Belügyminisztérium
fıosztályvezetıje. İ sem tudott mást elmondani. Az adósságrendezés befejezése után
60 napon belül konszolidálják az önkormányzatot.
December 13-án a Rendırkapitányságon tájékoztatást kaptak a közbiztonság
helyzetérıl. Kıtelken emelkedett a vagyon ellni bőncselekmények száma. Kérte, hogy
gyakrabban tartsanak ellenırzést a településen.
Tiszasüly nem kíván csatlakozni a közös hivatalhoz, a testület elutasította a
polgármester javaslatát. Kivárják a Kormányhivatal döntését.
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•
•
•

Már szó esett arról, hogy Szabó József volt kıteleki lakosnak adományozzanak
„Kıtelek községért” kitüntetést. Sokat segített azzal, hogy az iskolás gyerekeket
Velencére vitte nyaralni. Sajnos Szabó József elhalálozott.
Januárban ismét lesz élelmiszer-segély, valamint az önkormányzat kapott két
kisteherautó használt ruhát, ezt is ki fogják osztani a rászorulóknak.
December 20-tól ismét lehet 5 fı közcélút alkalmazni szociális területen.

Több kérdés, hozzászólás nincs, a képviselı-testület a továbbiakban zárt ülésen folytatja
munkáját.

Kmf.

/: Lovász Tibor :/
polgármester

/: dr. Varga Zoltán :/
mb. jegyzı

