Jegyzıkönyv
Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. április 15-én megtartott
ülésérıl az önkormányzat Kıtelek, Szabadság út 1. szám alatti tanácstermében.
Jelen vannak: Lovász Tibor polgármester, Váradi József alpolgármester, Agócs Miklós,
Berényi Lajosné, Harsányi Erzsébet és Dr. Zsótér Gyöngyi képviselık.
Távolmaradását bejelentette: Dr. Mága Titusz képviselı.
Tanácskozási joggal meghívottként megjelent: Dr. Varga Zoltán jegyzı, Mága László
RNÖ-elnök,
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, valamint a Könyvtár, mint önálló intézmény
megszüntetésérıl és a nyilvános könyvtárak jegyzékébıl való törlésének megtárgyalását.
1./ A 2012. évi költségvetés módosítása, a 2012. évi zárszámadás elfogadása
Elıadó: Lovász Tibor polgármester
2./ Beszámoló a 2012. évi belsı ellenırzésrıl
Elıadó: Lovász Tibor polgármester
3./ Beszámoló a Besenyszögi Szociális Központ kıteleki tevékenységérıl
Elıadó: Csapó Pálné igazgató
4./ Törvényességi észrevételek megtárgyalása
Elıadó: Dr. Varga Zoltán körjegyzı
5./ A játszótér használatáról szóló rendelet elfogadása
Elıadó: Dr. Varga Zoltán körjegyzı
6./ A közösségi együttélés alapvetı szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirıl szóló rendelet módosítása
Elıadó: Dr. Varga Zoltán körjegyzı
7./ Elıterjesztés a Könyvtár, mint önálló intézmény megszüntetésérıl és a nyilvános
könyvtárak jegyzékébıl való törlésérıl
Elıadó: Lovász Tibor polgármester
8./ Beszámoló a két ülés közötti eseményekrıl
Elıadó: Lovász Tibor polgármester
A napirendi pontra vonatkozó javaslatot a képviselı-testület 6 igen szavazattal elfogadja és az
alábbi határozatot hozza:
16/2013./IV.15./ Kft. számú

határozat:

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Lovász Tibor polgármester
javaslatával kiegészített napirendeket elfogadja.
Határozatról értesül:
1./ A képviselı-testület valamennyi tagja.
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1./ 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 képviselıtestület 6 igen
szavazattal megalkotja 6/2013./IV.16./ rendeletét az önkormányzat 2012. évi
költségvetésérıl szóló 1/2012./III.2./ rendelet módosításáról, valamint a 7/2013./IV.16./
rendeletét az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról.
2./ N a p i r e n d i

pont

megtárgyalása:

A napirendi ponttal kapcsolatban Dr. Zsótér Gyöngyi, Berényi Lajosné tett fel kérdést, melyre
a választ Lovász Tibor polgármester és Dr. Varga Zoltán körjegyzı megadta.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nincs, a képviselı-testület 6 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
17/2013./IV.15./ Kt. számú

határozat:

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a melléklet szerint elfogadja a
2012. évi belsıellenırzésrıl szóló beszámolót.
Határozatról értesül:
1./ Képviselı-testület valamennyi tagja.
3./ N a p i r e n d i

pont

megtárgyalása:

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, a képviselı-testület a melléklet
szerint elfogadja a Besenyszögi Szociális Központ kıteleki tevékenységérıl készült
beszámolóját.
Határozatról értesül:
1./ Csapó Pálné igazgató,
2./ A képviselı-testület valamennyi tagja.
4./ N a p i r e n d i

pont

megtárgyalása:

A napirendi rendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, a képviselı-testület 6 igen
szavazattal az alábbi határozatokat hozza:
18/2013./IV.15./ Kt. számú

határozat:

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a Jász-NagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Fıosztályának a
JNB/06/00431/2013. számú és a testület 2013. január 21-i zárt ülésének
jegyzıkönyvére vonatkozó törvényességi felhívását.
A képviselı-testület a törvényességi felhívással egyetért, ezért a továbbiakban a
napirend elfogadásáról határozatot hoz, amelyet a jegyzıkönyvben is rögzít. Továbbá
a jegyzıkönyvben szerepeltetni fogja a testületi ülés helyét.
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A testület a jövıben tartózkodik a hasonló jellegő jogszabálysértések elkövetésétıl.
Jelen intézkedésrıl az ülést követı három napon belül értesíti a törvényességi felhívás
kibocsátóját.
Határozatról értesül:
1./ JNSz. Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Fıosztály,
2./ A képviselı-testület valamennyi tagja.
19/2013./IV.15./ Kt. számú

határozat:

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a Jász-NagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Fıosztályának a
JNB/06/00433/2013. számú és a szociális bizottság 2013. január 23-i zárt ülésének
jegyzıkönyvére vonatkozó törvényességi felhívását.
A képviselı-testület a törvényességi felhívással egyetért, ezért a továbbiakban a
napirend elfogadásáról határozatot hoz, amelyet a jegyzıkönyvben is rögzít. Továbbá
a jegyzıkönyvben szerepeltetni fogja a testületi ülés helyét.
A testület a jövıben tartózkodik a hasonló jellegő jogszabálysértések elkövetésétıl.
Jelen intézkedésrıl az ülést követı három napon belül értesíti a törvényességi felhívás
kibocsátóját.
Határozatról értesül:
1./ JNSz. Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Fıosztály,
2./ A képviselı-testület valamennyi tagja.
5./ N a p i r e n d i

pont

megtárgyalása:

Dr. Varga Zoltán:Szabályozni kell a játszótér használatának rendjét, mert csak így lehet
fellépni a szabálytalankodókkal szemben.
Mága László: A játszóteret nem csak a 14 éven aluliak használják. Sajnos más lehetıségük a
nagyobbaknak nincs. Keresni kellene valami szórakozási lehetıséget számunkra.
A napirendi ponttal kapcsolatban Berényi Lajosné, Agócs Miklós tett fel kérdést, melyre a
választ Lovász Tibor polgármester és Dr. Varga Zoltán körjegyzı megadta.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nincs, a képviselı-testület 6 igen
szavazattal a melléklet szerint megalkotja 8/2013./IV.16./ önkormányzati rendeletét a
játszótér használatának rendjérıl.
6./ N a p i r e n d i

pont

megtárgyalása:

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, a képviselı-testület 6 igen
szavazattal a melléklet szerint megalkotja 9/2013./IV.16./ önkormányzati rendeletét a
közösségi együttélés alapvetı szabályairól, valamint ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeirıl szóló 4/2013./III.5./ rendelet módosításáról.
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7./ N a p i r e n d i

pont

megtárgyalása:

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, a képviselı-testület 6 igen
szavazattal az alábbi határozatokat hozza:
20/2013./IV.15./ KT. számú

határozat:

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a Kıtelek
Községi Közösségi Ház és Könyvtár intézményt átalakítja, a továbbiakban csak
Közösségi Házént mőködteti, továbbá kéri az OSZK Könyvtári Intézetet, hogy a
Kıteleki Könyvtárat törölje a nyilvános könyvtárak jegyzékébıl.
Határozatról értesül:
1./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Könyvtár,
2./ A képviselı-testület valamennyi tagja.
21/2013./IV.15./ KT. számú

határozat:

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a Kıtelek
Községi Közösségi Ház és Könyvtár alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1.) Az alapító okirat címébıl az „és Könyvtár” törlésre kerül.
2.) Az alapító okirat 1. pontjában a költségvetési szerv nevébıl az „és Községi
Könyvtár” törlésre kerül.
3.) Az alapító okirat 2. pontjában szereplı „Könyvtári tevékenység területén:” címszó
alatti közfeladat meghatározások törlésre kerülnek.
4.) Az alapító okirat 2. pontjának utolsó mondatából az „és Könyvtár” törlésre kerül.
5.) Az alapító okirat 4. pontjában szereplı 910121, 910122, 910123 számon
nyilvántartott szakfeladatok törlésre kerülnek.
6.) Az alapító okirat 7. pontjában szereplı „Kıtelek-Hunyadfalva Körjegyzıség”
meghatározás „Nagykörői Közös Önkormányzati Hivatal Kıtelki Kirendeltsége”
meghatározásra változik.
7.) A alapító okirat záradéka a következı kiegészítéssel egészül ki:
„Az alapító okirat módosítását a Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a 21./2013./IV.15./ számú határozatával fogadta el.”
Határozatról értesül:
1./ Közösség Ház vezetıje,
2./ A képviselı-testület valamennyi tagja.

8./ N a p i r e n d i

pont

megtárgyalása:

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

Március 29-én szabadságon volt, a héten, 16-án és 19-én is szabadságon lesz.
Az Országos Mentıszolgálat elkezdi a mentıállomás építését, folyamatban van a
közbeszerzés, a héten kerül sor a területátadásra. 2014. augusztus 20-ig kell
elkészülnie.
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•
•
•

A STRART program keretében felvett 92 ember 7 brigádban dolgozik, folyamatosan
ellenırzik ıket, alkoholszondát is alkalmaznak, jegyzıkönyvben rögzítik az
ellenırzést.
A Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet munkaügyi perét másod fokon is önkormányzat nyerte
meg.
A mai nap folyamán a jegyzı úrral tárgyalást folytattak a Bolax Kft-vel. Holnap lesz a
II. fokú tárgyalás a Szolnoki Törvényszéken.

Mága László: Érdeklıdik, hogy ebben az évben megszervezik-e a gyermekek részére a nyári
étkeztetést?
Dr. Varga Zoltán: Még nem jelent meg a kormányrendelet, reméli, hogy sikerül. Még
konkrét választ nem tud adni.
Több elıterjesztés, bejelentés nincs, Lovász Tibor polgármester az ülést berekeszti.

Kmf.

/: Lovász Tibor :/
polgármester

/: Dr. Varga Zoltán :/
körjegyzı

