Jegyzıkönyv

Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. január 21-én megtartott
ülésérıl.
Jelen vannak: Lovász Tibor polgármester, Agócs Miklós, Harsányi Erzsébet és Dr. Zsótér
Gyöngyi képviselık.
Távolmaradását bejelentette: Váradi József alpolgármester, Berényi Lajosné és Dr. Mága
Titusz képviselı.
Tanácskozási joggal meghívottként megjelent: Dr. Varga Zoltán jegyzı.
Lovász Tibor polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy
a 7 képviselı közül 4 jelen van, az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja.
Javasolja a meghívón feltüntetett napirendek megtárgyalását, valamint zárt ülésen a Varga
Sándor és Bognár Andrea bérlakás pályázatának elbírálását.
A napirendre vonatkozó javaslatot a képviselı-testület elfogadja, és 4 igen szavazattal az
alábbi napirendet tárgyalja meg:
1./ Az önkormányzat adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettség
bemutatása
Elıadó: Lovász Tibor polgármester
2./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetése
Elıadó: Lovász Tibor polgármester
3./ Határozat a víziközmő szolgáltatás elhalasztásáról
Elıadó: Lovász Tibor polgármester
4./ A képviselı-testület 2013. évi munkaterve
Elıadó: Dr. Varga Zoltán jegyzı
5./ Csatlakozás a Megyei Parlagfő-mentesítési Alaphoz
Elıadó: Dr. Varga Zoltán jegyzı
6./ Kistérségi Társulás Alapító Okiratának módosítása
Elıadó: Dr. Varga Zoltán jegyzı
7./ Az Egészségügyi és Szociális Bizottság kiegészítése
Elıadó: Lovász Tibor polgármester
8./ Az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata
Elıadó: Dr. Varga Zoltán jegyzı
9./ Köztisztviselık illetményének kiegészítése
Elıadó: Dr. Varga Zoltán jegyzı
10./ Polgármester beszámolója a két ülés közötti eseményekrıl
Elıadó: Lovász Tibor polgármester
Zárt ülés:
1./ Varga Sándor és Bognár Andrea bérlakás pályázatának elbírálása
Elıadó: Lovász Tibor polgármester
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1./ N a p i r e n d

megtárgyalása:

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, a képviselı-testület 4 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza:

2/2013./I.21./ KT. számú

határozat:

Kıtelek Községi Önkormányzat saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a
mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1.sz.melléklet) változatlan formában
jóváhagyja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Polgármester
A határozatról értesülnek:
1./ Lovász Tibor,
2./ Dr. Varga Zoltán jegyzı,
3./ Pénzügyi ügyintézı.

2./ N a p i r e n d

megtárgyalása:

Lovász Tibor: Nagyon takarékos a költségvetés, sokat kell a normatívához hozzátenni, mivel
olyan kevés, hogy azzal lehetetlen felszínen tartani a települést. Az idei költségvetés még a
tavalyinál is rosszabb.
Javasolja a költségvetés elfogadását, mivel hiányt nem lehet tervezni.
A napirendi ponttal kapcsolatban Dr. Zsótér Gyöngyi képviselı tett fel kérdést, melyre a
választ Lovász Tibor polgármester megadta.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nincs, a képviselı-testület 4 igen
szavazattal, a melléklet szerint megalkotja 1/013./I.22./ rendeletét az önkormányzat 2013.
évi költségvetésérıl.

3./ N a p i r e n d

megtárgyalása:

A napirendi ponttal kapcsolatban Dr. Zsótér Gyöngyi képviselı tett fel kérdést, melyre a
választ Dr. Varga Zoltán jegyzı megadta.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nincs, a képviselı-testület 4 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
3/2013./I.21./ Kt. számú

határozat:

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Kıtelek Község Önkormányzata
és a DTH Duna-Tisza menti Önkormányzati Közmő Üzemeltetı Szolgáltató Holding
Kft. között 2012. június 29-én létrejött bérleti-üzemeltetési szerzıdés felülvizsgálatá-
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ról szóló tájékoztatót elfogadta és tudomásul veszi, hogy a bérleti-üzemeltetési
szerzıdés kiegészítésére, illetve módosítására a Vksztv. végrehajtási rendeleteinek

hatályba lépését követıen kerül sor, és ezen szerzıdésmódosítás és kiegészítés után
kezdi meg a DTH Kft. víziközmő-szolgáltatási tevékenységét.
Határidı: azonnal
Felelıs: Polgármester
A határozatról értesül:
1./ Lovász Tibor polgármester,
2./ DTH Kft. ügyvezetı,
3./ Vízmő Kft. ügyvezetıje,
4./ Irattár.
4./ N a p i r e n d

megtárgyalása:

Lovász Tibor: Javasolja a település közbiztonsági helyzetérıl szóló tájékoztatót a júniusi
ülésre áttenni. Már sok éves gyakorlat, hogy nyáron tárgyalja ezt meg a képviselı-testület.
Lovász Tibor polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, melyet a képviselıtestület 4 igen szavazattal elfogad.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, több hozzászólás nincs, a képviselı-testület 4 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
4/2013./I.21./ Kt. számú

határozat:

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta és a fenti módosítással, a melléklet szerint jóváhagyja a Képviselı-testület 2013. évi munkatervét.
A határozatról értesül:
1./ A képviselı-testület valamennyi tagja,
2./ Dr. Varga Zoltán jegyzı,
3./ Irattár.
5./ N a p i r e n d

megtárgyalása:

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, a képviselı-testület 4 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
5/2013./I.21./ Kt. számú

határozat:

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete elhatározta, hogy a csatlakozik
Megyei Parlagfő-mentesítési Alaphoz és a 2013. évben fizetendı 15.710,Ft hozzájárulást az Alapnak átutalja.
A határozatról értesülnek:
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1./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat,
2./ A képviselıtestület valamennyi tagja.

6./ N a p i r e n d

megtárgyalása:

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, a képviselı-testület 4 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
6/2013./I.21./ Kt. számú

határozat:

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Szolnoki Kistérség Többcélú
Társulása Alapító Okiratának, Társulási Megállapodásának és Szervezeti Szabályzatának módosítását megtárgyalja és azt jóváhagyja.
A határozatról értesül:
1./ Szalay Ferenc a Társulási Tanács Elnöke,
2./ Kistérségi Iroda.
7./ N a p i r e n d

megtárgyalása:

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, a képviselı-testület 4 igen
szavazattal az alábbi határozatokat hozza:
7/2013./I.21./ Kt. számú

határozat:

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 58. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva Bartalos Jánosné Kıtelek, Jókai út 9. szám alatti lakost az Egységügyi és
Szociális Bizottsági tagságából a mai nappal felmenti.
A határozatról értesül:
1./ Bartalos Jánosné,
2./ Dr. Zsótér Gyöngyi bizottsági elnök.
8/2013./I.21./ Kt. számú

határozat:

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 58. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva Berényi Lajosné Kıtelek, Munkácsy út 2. szám alatti lakost az Egységügyi és
Szociális Bizottsági tagjává a mai nappal megválasztja.
A határozatról értesül:
1./ Berényi Lajosné,
2./ Dr. Zsótér Gyöngyi bizottsági elnök.
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8./ N a p i r e n d

megtárgyalása:

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, a képviselı-testület 4 igen
szavazattal, a melléklet szerint megalkotja 2/2013./I.22./ rendeletét a Kıtelek Községi
Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról.
9./ N a p i r e n d

megtárgyalása:

Dr. Varga Zoltán: A köztisztviselık illetményalapja 2005 óta változatlan, nem volt emelés.
Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
A napirendi ponttal kapcsolatban Agócs Miklós képviselı tett fel kérdést, melyre a választ Dr.
Varga Zoltán jegyzı megadta.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nincs, a képviselı-testület 4 igen
szavazattal, a melléklet szerint megalkotja 2/2013./I.22./ rendeletét a köztisztviselık
illetménykiegészítésérıl.
10./ N a p i r e n d

megtárgyalása:

Lovász Tibor polgármester az alábbiakról tájékoztatja a képviselı-testületet:
• 2012. december 27-én szabadságon volt.
• A bio- és megújuló energia felhasználás STRART minta munkaprogramban pályázatot
nyújtottunk be apríték kazán vásárlására, amit részünkre kedvezıen bíráltak el. Két fıt
tudunk felvenni az apríték kazán üzemeltetésére.
• Réz Sándor kıteleki lakos telek elbirtoklási kérelmet nyújtott be a Mezı Imre úti
önkormányzati tulajdonú építési telkekre. A beadványában arra hivatkozott, hogy a
telkeket már évek óta ı használja. Ezek az építési telkek az adósságrendezésbe vannak
bevonva. Az önkormányzati választások után megkereste Réz Sándor, hogy
használhatja-e továbbra is telkeket, ı ehhez hozzájárult.
• Az adósságrendezés kapcsán derült ki, hogy a Dargó Jánosné Vörösmarty út 13. szám
alatti lakását vonták be az adósságrendezésbe az önkormányzat tulajdonában lévı
beépítetlen telek helyett, mivel a helyrajzi számokat felcserélték. Eljárt a helyrajzi
számok cseréjével kapcsolatban a Szolnoki Körzeti Földhivatalnál, döntés még nem
született.
• A Magyar Államkincstár az iskolai támogatások ellenırzésével kapcsolatban végzett
ellenırzést, melynek során 14 millió forint visszafizetésére kötelezték az
önkormányzatot. Adósságrendezés van, az Államkincstár hitelezıi igényt nyújthat be
erre az összegre, mivel a visszafizetési kötelezettségünk a 2010/2011-es tanévben
keletkezett.
• Ismét kaptunk EU-s élelmiszer segélyt, a jövı hét folyamán kerül kiosztásra.
• Ruha adományt is kaptunk, ezt is ki fogjuk osztani a rászorulóknak.
• Volt 10 fı közcélú munkásunk, sajnos a Munkaügyi Központ felfüggesztette a
foglalkoztatásukat 2013. január15-vel. 5 közcélú munkásunk maradt, ez nagyon kevés.
• A UPC megkezdte a hálózat-bıvítési munkálatokat, szeretnék a szolgáltatásukat
javítani.
• Január, február hónapban megkezdik a fák gallyazását az E.ON légvezetékei alatt, a
levágott ágakat – szerzıdés szerint – az önkormányzat fogja elszállítani.
• Az Idısek Klubja mőködéséhez 5 millió forint hiányzik, ma egyeztetnek azzal
kapcsolatban, hogy hol lehetne csökkenteni a költségeket.
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•
•

A védınıi állásra volt egy érdeklıdı Miskolcról. Ha megfelelı feltételeket tud az
önkormányzat biztosítani, beadja a pályázatát.
A Raiffeisen Bankkal folytatott per még tart, jövı héten lesz tárgyalás, talán már ítélet
is születik.

Több elıterjesztés, bejelentés nincs, a képviselı-testület zárt ülésen folytatja munkáját.

Kmf.

/: Lovász Tibor :/
polgármester

/: Dr. Varga Zoltán :/
jegyzı

