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Készĺilt:Kisújszállás Város ÖlrkoľIrrányzati Képviselő-testĹiIetéllek Ügyľelrĺli és .Iogi Eizottsága

2013. októbeľ 21-én (hétfőn)' 14.00 órai kezdettel tartott soľon. köyeĺkező, nyiĺvćĺnosĹiléséľől.

Az üIés helye: KisĹljszállás Yárosháza 3l-es teľeIlr (Gaál Kálmán

teretrr)

Jelen vannak:

Ügvľendi és Jogi Bizottság: Dľ. Ducza Lajos bizottsági elrrök, Demeter Játrostlé, Szepesi Jelio
bizottsági tag;

-

|(ecze Istválr polgármester, Dľ. Varga Zso|t jegyző, Dr' Kui Gábor aljegyzó;

Kakas Veľon ika j egyzőkönyvvezető.

Dľ. Ducza Lajos: Köszorrti a rnegjelenteket. MegálLapÍtja, hogy a bizottságból jelen vaIl 3 fő (100%os a ľészvétel).Megállapítja, hogy abizottsághatározaÍképes, az Ĺilést nregnyitja.

jegyzőkönyvet Kakas Veľonika vezeti.
Az SzMSz-lleIĺ megfelelően a bizottsági Ĺilésről készĹilő jegyzolĺönyvet a bizottsági elnokcĺn felĹil egy
bizottsági tagnak kell aláírnia. Javaso|ja, hogy a nlai Ĺilésjegyzőkönyvét Szepesi Jenő bizottsági tag
Bejelenti,
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|-ĺogy az Ĺilésről készülo

ítse alálr ásáv al

-

nre

ly j avas l at

e

l
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Szavazás eľeclménye
Ideje: 2013. ol<tóbeľ 21. I4:06

TípLlsa:Nyílt

Hatźrozat; Elfogadva
Egyszeľĺĺszavazás

Tárgya:
E i /2 {}'1 3. (X. 2 ĺ.) számri N l bizottsátgi határozat
Kisújszállás Váľos onkoľmányzata Képviselő_testiiletének Ügyľencli és Jogi Bizottsága 2013.
október 2l-én soron következő, nyilvános ülése jegyzőkönyvének jegyzőkiinyv-hitelesítő.je

személyéľő|

KisújszálIás Váľos Ölll<onnálryzata Képviselő-testi'iletériel< Ügyrencli és Jogi Bizottsága a 2OI3.
október 21-ei soľorl következo Ĺilése jegyzőkönyvérlek hitelesítójel<ént Szepcsi .ĺcno képviselő
bizottsági tagot jelöli ki.
Végrehajtáséľtfelelős: Dľ. Ducza Lajos bizottsági elntik
2013. október 2l.

Határidő:
Erről éftesĹil:

1. Kisťljszál|ás Város Örlkornányzata
Ż. Dr. Vaľga Zsolt jegyző

I(épviselő-testületének Ügyrendi és Jogi Bizottsága
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Megjegyzés:

0

100.00

Delrreter Jánosné

3

Igen
Igen
Igen

Dr. Ducza Lajos
Szepesi Jenő

Dr. Ducza Lajos: Módosító javaslat hiányában szavazásra teszi föI a tlapiľellcl elfogadását llregliívó
szeľinti foľnrábaIl.
Szavazás eľedménye
Ideje: 20l 3. október 21. 14:07

Típusa:Nyílt

Határozat;

Elfogadva

EgyszerĹi szavazás

Táľgya:
/Żí}13. (X. 2 ĺ.) számú N / bizottsági hatáľozat
Kisújszállás Váľos Onkoľmányzata Képviselő-testüIetének Ügyrenĺli és Jogi Bizottsága 20l3.
októbeľ 21-ei soľon következő ülése napiľendjéľől
E2

KisLijszállás Város Önkorrnárlyzata Képviselő{estĹileténęk Ügyľendi és Jogi Bizottsága
október 21-ei soľoll következo nyilvános Ĺilése napiľendjét az aIábbiak szerint fogadja el:

a

2013.

Nyilvános iilés napiľendie:

1.

Előteľjesztés aŻ0l4. évi kii|tségvetési koncepció megalkotásárz
ĽIőĺel'jeszĺĺi: I(ecze ĺstván polgárrrresĺeľ
Meghívott: BaptistaSzeľetetszolgálatEgyháziJogiSzemélyképviselóje
Ki

sĹlj szá

l

lás i Reformátu s E'gyházkozsé g képvi se l őj e

Kisújszállási TéľségiSzociális otthon
igazgatőja

és Alapszolgáltatási

KisĹljszállási Művelődési Központ és Konyvtár igazgatoja
K súj szál ás i Város gazd álkodás i Kft' Ĺi gyvezetőj e
Kumálria Gyógyfürdő Kft . Ĺigyvezetój e
Pedagógu sok he ly i szakszerv ezete képv se ój e
Magyaľ Zerlenuv észek és Táncmĺĺvészekoľszágo s Szakszęrv ezete
i

Központ

|

i

l

he ly i

képvise1óje

Hivatalifelelős:

2.

szalĺmai egyeztető fóľum III. negyedéves munkájáľóI
Kecze István polgáľrnester
FilttnorsolyĺtosztĺíI'yvezeÍő

BeszámoIó a közbiztonsági

Eloterjesztő:

Hivntulifelelős:

3.

MKKSZ helyi képviselője
Bögt)sKatuliltosztáIyvezető

Előterjesztés a képviselők 2013. III. negyedéves jelenIétének vizsgálztára
Előterjesztő: Dr. Ducza Lajos bizottsági elnök
Eszteľ Lucu szervezési iigyintéző
IIivutuli felelős: Iĺźrfĺźs
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Végrehajtáséľtfelelős: Dľ. Ducza n ajos bizottsági elnfik
2013. októbeľ 21.
I-{atáriĺlő:
ErľőlérĺesĹil:
l. I(isújszállás Váľos ÖrlkoľIrrállyzata Képviselo-testtiletéllek Ügyrelldi és Jogi Bizottsága
2. Dr. YargaZso|t jegyző
3' a llapiľendekhez tlreghívottak
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Megiegyzés:
Denreter Jánosné

Igen

Dr. Ducza Lajos

Igen
Igen

Szepesi Jenő

1. narriľencli pont:

Előteľj eszt és a Ż0l4. évi költségvetési koncepció megall<otásáľa

Dľ. Ducza Lajos: Szóbeli kiegészítésnekad helyt'
Kecze István: Szóbeli kiegészítésébenelInondja' hogy a szőban foľgó előterjesztés a koľábbi

ével<

gyakorlatának megfeleloen készĹilt. Szeretlré, ha egy másik előterjesztéssel összharlgba keľĹilne. Az

5.

llelléklet,atervezendofeladatol<ról ésazoklĺiadásaiľól szól,éselrlrek3.szakaszáball,atLlľizIlrusalat1
szerepel a Kumánia Gyógyfiirdő Kft. működésének tárlrogatására 20 000 000 Ft. Ez az összeg a
következő évre, alrogy azideire is, 15 000 000 Ft nagyságľendben szeľepel egy rnásik előterjesztésben,
az e|ső 9 havi mĺjködésľől szóló előteľjesztésben. Kéri, hogy a 20000 000 Ft-ot 15 000 000 Ft-ra
módosítsák.

Dľ. Ducza Lajos: Megköszörli a kiegészítést'Megállapítja, l^logy az előterjesztéssel l<apcsolatban
kéľdés,|'rczzásző|ás nem lrangzik el, így szavazásra teszi föl polgáľrrrester Ĺlľ nlódosító javaslatát, a
llatározatijavaslat 5' nlellékletéľevonatkozóan' Aki azza| egyetéll, szavazatźlvaI jelezze.
Szavazás eredménye
Ideje: 2013' október

2|. 14:10

Típusa:Nyí|t

ÍIatározat; Elfogadva
Egyszerű szavazás

Tárgya:
ĺ.) számú N l bizottsági határozat
ľnódosí{ó ,iztl'aslatľĺi! a Ż0l4. évi költségvetési koncepció megalkotásáľól szóIó előteľjesztés
meIlékletélrez

E3/Ź$1 3. (X. 2
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I(isťljszállás Váľos onl<oľnlányzata Képviselő-testĹiletének Ügyľendi és Jogi Bizottsága a 2014. évi
költségvetési l<oncepció nregalkotásáról szóló előterjesztés 5. mellél<letét, a ttlrizlltts részbelr, a
I(unránia GyógyfĹiľdő I(ft. nĹĺködésénelĺtálrrogatása soľában feltĹintetett 20 000 000 Ft-os osszeget
1 5 000 000 Ft-ľa javasolja nródosítani'

Végľehajtásóľt felelős: Dr. Ducza Lajos bizottsági elniik
2013. októbeľ29.
I{atáľidő:
Erľől éftesĹil:
1' Dr. Ducza Lajos bizottsági elnök
2. Kisűjszállás Váľos Öllkornrálly zatának Képviselő-testĹilete
3. Dľ. Varga Zsolt jegyzo

Voks:
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Delneter Jánosné
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Dľ. DLlcza Lajos
Szepesi Jerlő

Dr. Ducza Lajos: Szavazásra teszi föl a 2014' évi költségvetési koncepció nregalkotásáľól
llatár ozati avas l atot
j

e

szóló

lőteľj esztés szeri nti form ában'

Szavazás eľedménye
Ideje:2013. októbeľ 21. |4:10

Típusa:Nyílt

Ilatározat;

Elfogadva

Egyszerű szavazás

Táľgya:
(X. 2ĺ.) számú Nl bizottsitgi határozat
a Ż0ĺ4. évi költségvetési koncepció megalkotásáľól
8!Ą12ą}13.

Kisújszállás Város Önl<oľmálryzata Képviselő-testületének Ügyľendi és Jogi Bizottsága a 2014' évi
költségvetési koncepció megalkotásáról szóló határozati javaslatot előteľjesztés szeľinti formában
elfogadásra j avaso lj a a képviselő-testĹiletnek a következők szerint:
,,KisújszálIás Váľos Önkormányzatánal< Képviselő-testĹiIete az Önkornrányzat2O74. évi lĺöltségvetési
koncepcióját, a költségvetési tervezés fő irállyait az előterjesztett tervezési szempontok alapján a
l<övetkezők

szerint fogadja

eI:

A20I4. évi bevételek teľvezésiszempontjai:

a) A

bevételeket teljes köľĹĺen fel

kell

l-lrértri, az intézl'nényi nlĹil<ödési bevételeket a20l3' évi

tényadat- egyszeri bevételel<kel koľrigált
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b) A

c)

d)

e)
Đ
g)

lĺépviselő-testĹilet a helyi adók nrértékéneknövelését trell teľvezi, a2014. évi aclóbevételt a
Ż0 I 3 . év i te lj es ítésad atÍal llre ge gyezően ke l l tervezll i.
Töľekedni kell a nrűkodési bevéteIek nraľadéktalan feltárására és beszecléséľe.
A RaiffeiseIl BaIrk Zft. elkĹilönítetÍ szánlá1án lévő óvadéki betét befektetésével kapcsolatban
fel kell vetllri a kapcsolatot a pénzirftézettel,a felhalrnozási cólú kanatbevétel növelése
éľdekébentörekedn i kell egyed i befektetés i konstľul<c ió eléľésére'
A pályázati lehetőségeket továbbľa is teljes köľűen ki l<ell haszllállli'
2014. évben az onkorlrrányzaÍ oszta|ékbevétęltlrelĺ tervez.
A KisĹljszállási Vízmű Kft.-től és a KisĹljszállási Csatoľnabel'uháző Yíziköznú Társulattól
átvett kintlévőségek behajtásábó| a2014. évi költségvetésberl 13 000 ęzer forillt bevételt kell
tervezni. A behajtással kapcsolatos költségek a bevétel terhére elszánrolhatóak.

A 20I4' évi szenlélyijuttatások

és járulél<ok teľvezési szerrrpontjai

,létszángazdálkodás:

a) A
b)

c)

rendszeres szenlélyi juttatások teľvezése az intéznélly engedélyezett álláshelyénelĺ
figyelenbevételéve|, szakfeladatolrként, szenrélyekre' töľvélryben előílt besoľolás alapján
töfténik.
Nel-lr ľetrdszeres szelnélyi juttatásként a kötelező béľenkívĹili jLlttatásokat kell teľvezlli,
adlrató juttatás csal< erre a célra biztosított pályázati foľrás, vagy egyéb saját bevétel
ľelrdelkezésre állása esetén tervezheto.
2014' évbelr trraxinráIisan ki kell használni a MunkaĹigyi Központ foglalkoztatási és nyáľi
d iáknlun káľa ki ín pály ázati lehetőségeit.

A2014. évi dologi kiadások tervezési szempolltjai:

a) A

közĹizemi kiadások és az ingatlan-l<aľbantartások nélkĹili dologi kiadások összegét a
lneglévő szeľződéseket, megállapodásokat figyelenrbe véve, tételeS szánlításolĺl<aI
al átánasztva ke l l me gterveztr i.

b) A

doIogi kiadások tervezésénéla lĺötelezo önl<oľmálryzati feladatok a llelyi viszonyolĺra
leborltott kiadásainak tervezése az elsődleges szempolrt, a költségvetés költségvetési tobbletét
a kötelezo önkormálryzati feladatellátásra kell foľdítani.

c) A
d)

e)

Đ

közüzemi kiadásokat, aZ intézméIly sajátosságait figyelembe véve, egyeclileg

l<ell

meg|'latározni. Akoztlzemi kiadásokazęlőző lráľom év adataiból száll'lítoÍÍnatuľális nrr"ltatók
alapjáll a2014. évi várható áľakon tervezhetők.
Az ingatlan_karbantaftás előirányzatára önkonlrányzati szinten 20 000 000 foľint
keretösszeget kell tervezl'li, anrelynek felhasználása az évl<ozi igények beéľkezésétkövetően,
aIrnak felü lvizsgálata utáll tor1énhet.
Az ingatlan-kaľbantaltási feladatok megvalósítása soľálr ki kell használni a közfoglalkozÍatás
p ály ázati l ehetőségeit.

kell a mĹiködési célúkamatl<iadások csokl<entéséľe,a folyószánrla és
nrunkabéľhiteI felvételétnrinimálisra kell csökkenteni a likviditási teľv folyarlatos
aktualizálásával és a bevételek üteľnezésével.

Töľekedni

Pénzeszköz-átadások,

tánrogatáséltékű kiaclások teľvezésérrekszeInpolltjai:

szervezetek és cĺnszerveződo közösségek támogatási l<eretét a Kisťrjszállási
Művelodési és Ifiúsági Kozpont költségvetésében kell tervezlti'
Az e|szálllolási kötelezettség fennállása esetén csak a 2013. évi elszánrolás ellenőľzése és
eIfogadása után folyósítl'latő Ż014. évi támogatás.
Az cĺnkoľlrrárlyzat a |<özoktatási intézlnények működéséhez vállalrt kötelezettségét - a polltos
adatok isrneretében - a kozoktatási megállapodásban foglaltak szerint teljesíti.

a) A civil
b)

c)

Tańalékok tervezésének szempontj

a)

:

Az elnlĹllt évlrez hasolllóan 10 000 000,- Ft általános tańalélĺotkell tervezlri.
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b) A

a várható

kötvényfoľrás visszavásár\ásához
céltaftalékbatr tervezni l<ell.

áľfolyamveszteség előirányzatát nĺĺl<ödési

A

felhalmozási kiadásokrlát a 2013. évberr folyalrratban lévő beľLrházásokat l<eIl teľvezni. Ú; inaLllo
beľuházás csal< felhalmozási célúfoľľás (pályázat, átvetÍ péllzeszkoz, egyéb l<ĹiIső foľľás)
ľencĺell<ezésI'eállása esetén tervezhető.

Képviselo-testĹilet a Ż0I4. évi költségvetésben rnĹil<ödési hiányt Iretn tervez. A likviditási teľv
összeállítása után, lra szükséges, a likviditási problémál< ell<erĹiléséľea szárnlavezető pénzinÍézeÍtel

A

éven bel

ü

I

i fo lyószánr la

h

ite l l<eret

i

génybevételétkezdeIné

rry

ezi.

A

Városközpont funkcióbővíto llregĹrjítása pľojel<t önerejét az öllkormállyzat fejlesztéSi célhiteIből
biztosída' lnelynel< összegét a2014' évi költségvetésbęrr teľvezni kell.

Egyéb rendelkezések:

a)

b)

Anríg a képviselo-testülęt költségvetési ľendęletétllem alkotta lTleg, a polgármesteľ jogosLrlt a
helyi orlkormányzat kciltségvetésétmegillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti
beszedéséľeés az e|őzó évi kiadási elóirárryzatokon belül a kiadások arányos teljesítéséľe.Az
így folytatott gazdálkodásľól a l<épviselő-testĹilet előtt el kell szárnolrli, a beszedett bevételeket
és teljesített kiadásokat az rij költségvetési rendeletbe kell beilleszteni.
KĹilön kell nregteľvezni a torvényben rneglratározott kötelező, valaIlrint a kötelezo feladatok
ellátását nenr veszélyeztető cinként vállalt feladatokat és azok foľľásait. Az önként vállalt
helyi közĹigyek nregoldása 11el]'l veszélyeztetheti a töľvény által lĺötelezően előírt
önkornrányzati feladat- és hatásköľök ellátását, ťllanszírozása a saját bevételek, vagy az eľre
a célra biztosított külön foľrások teľhérelehetséges.

Végľchaj táséľt felelős

:

A költségvetési ľendelet-tervezet előterjesztésééľtKeczeIstválr polgármester,
Dr. Y arga Zsolt jegyző
A költségvetési ľendelet-tervezet előkészítéséélt
a köItségvetési tiirvény hatálybalépésétl<övető 45. nap','
IIatáľidő: A köItségvetés eIőkészÍtéséľe
Végľehajtásértfelelős: Dľ. Ducza Lajos bizottsági elnök
2013. október Ż9.
I{atáľidő:
Erľol éftesĹil:
1. Dr. Ducza Lajos bizoťtsági elnök
2. I(isĹlj szál lás Város onl<orlnány zatál'lak Képviselő-testĹilete
3. Dr. Varga Zsolt jegyző
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2. naľliľencli ĺront:
Beszámoló a kiizbiztonsági szakmai egyezteto fóľum trII. negyedéves munkájáľól

Dľ. Ducza Lajos: Megállapítja, lrogy kiegészítésnenr hatlgzik el, a lĺéľcléseknekacl helyt.

Demeteľ Jánosné: Jegyző úľernlítette a fóľuIrrlrral l<apcsoIatosan a téľfigyelo lĺanerálĺ
felülvizsgálaÍát. Ez a vizsgálat egybeesik-e azza|, llogy a nlűködőképesség is felĹil lesz vizsgálva?
Infoľnrációi szęrilrt nagyoll sok pľoblélnayan a téľfigyelő kanrerákkal, a ľendőrség ezeket neni tLldja
hasznosítani. Konkrétan gondol itt a vasútállonráson lévő kanlerára, allli hasnlálhatatlan. A váľosba
bejövő rendszámfelismero kanrerákról is ezt l^lalloÍta. nincselrek Ĺizenrképes állapotball' llell
hasznos íthatóak. A feI Ĺi lvizsgál atukľól és karbantaft ásukról lesz-e sző?

Dľ. Vaľga Zsolt:

Deln'el'eľ Jónosnĺź képviselő Asszonyn.ak válaszoh,a. elnloncĺja, hogy az
együttmĹiködés során a ľendőrséggel, a nrezőőľséggel és a l<özterĹilet-feltigyelettel igyel<eznel<
figyeleIrrnrel kísérnia karnerák állapotát. Ennel< a lríľnek, amit a képviselő asszolly előbb ernIített,
eIlentnrondani látszik az a tény, anrelyet a napokban töftént egyeztetés alap1án el tucl lrrolrdalri: az
ellopott kerékpárok javarésze nregkerÜl és visszaadják a tulajdonosálral<, ezt a l<aIneľál< mĹiködése
elősegíti. Az orsparancsok kifejezetten úgy nyilatkozott, lrogy jelentős segítséget nyťljt nekik a
kamerák működése. ok is észrevettékés tudják, lrogy egy-egy alkalomnral' egy-egy kanreľával van
problélna, ebben az esetben haladéktalallul intézkednek annak működőképessége helyľeállításáľól.
HosszĹr távon a váľosbalr nincs olyan kamera, ami lrelĺ működött, illetve egyetlen egy ilyen lĺameľa
vall, amit a fĹiľdővel szemben helyeztek el. A fiiľdo felépítésévelennek az adővevője leárnyékolódott.
Ennek is keľesik is Ĺlj helyét és azta rnegoldást, hogy mĹikodőképes állapotba hozhassál<. A Városháza
éptiletének felťljítása során is nráshová lesznek azadővevő beľendezések és antennák elhelyezve, Irritrt
ahoI jelenleg vannak. Ez is elő fogja segíteni a mĹlködőképesség ferrntartását. E,lőfordLllhat, hogy
valanrelyik ľendszeľben vallnak apľóbb pľoblénlák, ezel<et volt, hogy egy egyszerĹi ŕljrainclítással
oľvosollli lehetett, volt, ahol elektronros pľoblénra volt, de kijavíttatták. Tehát folyanratosaIl
figyelemlnel kíséľika rnĺiködőképesség fenntaftását.
Dľ. Ducza Lajos: Elfogadja aválaszt képviselő Asszony?
Demeteľ Jánosné: Aválasz nem elégítiki, de elfogadja.

Dľ. Ducza Lajos: További kéľdésnenr lévén,ahozzászo|ásolĺlak ad helyt.
Demeteľ Jánosné: Nincs llozzáfuzl'li valója a jegyzo IJr váIaszához, de cirĹil annak, hogy l<aľban
lesznek talÍva a téľfigyelő kameľák, mivęl ez a lényege az egésn'lek.
Dľ. Malatinszky Arrdľás előtt is eI fogja lnondatri, hogy ez az elóterjesztés, aľni lnost a kezĹikben van,
úgy tĹinteti fol Malatinszky doktor'(lr hozzásző|ását, hogy o el kívánja indítani az iskolaľendőľ
pľograll-lot' és jó lenne, ha az iskolaigazgatók ebben részt vennének. Van nagyoĺl sok anyaga az
iskolarerldőr pľogranl elindításáľól, alrnak lratékonyságáról. Már Ż006-ban kienrelt fe|adatnak taltották
azifiűsá,gvédelrnét, a bĹin és azáldozattá válások megelozését. Szárnos pľogralnot indítottal< el 2010ben is. Kezdenrényezték, hogy lravonta megjelenjen az iskolarelldőr, ami elindult, de ez nerrl az
iskolaigazgatól<on múlt' Iranem a rendőrségen. Véleméllyeszerint ennek azelőterjesztésnek így nincs
létjogosultsága. A rendőrség probléĺnája volt mindig is, lrogy létszállhiánnyal kĹizdelrek, hogy llillcs
szakképzett bűnmegelőzési refeľens, de alr|roz képest, amit ők nreg tudtak tenni, főI<ént a2011-2012es évben, azt negtették. Előadásokat tar1ottak a közlekedéssel és bűnmegelőzéssel kapcsolatosan'
Utána lelret nézni a BĹinrnege|ózési Bizott'ság honlapjálr, lrogy milyen elismeľő szaval<at íftak Szabó
Lajos iskolarendorrol, az ő, felső tagozatos osztályoknak tartott előadásaiľól, bűnnlegelőzési óľáiról'
Éľezhetően jó iľányba terelte a tallulók l'lozzáá|lását, a diákok napokig erľől beszéltek a folyosón és az
udvarol-l, további kéľdéseketéshozzászőlásokat is tettek fel, éľdeklodéstnrutattal<. Ugy gondolja, hogy
hitelesebb lett volna, ha a doktor űr szájáből ez űgy lrangzik el, lrogy a Bűnmegelőzési BizoÍtság által
elkezdett iskolarendőr-programot folytassál<, nem pedig ťlgy, hogy ő eztkezdelnényezi.
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Szepesi Jcnő: Elnlondja, hogy a nreghívoťtak l<özött jelen kellene lennie a ľenclőľségvezetőjének is.
Rellréli, a testt-ileti i.ilésen ott lesz, tnert ott szeľetnétrrajd kifejteni azt, lrogy nagyoll sol<
képviselőtáľ'sával egyĹitt megkéľdője|ezték,hogy a ľenclőľségegyáltalárl tLld-e gyalog l<özlel<eclni a
váľosban. Sokan úgy szeľettrék látlli, hogy gépkocsi rlélkĹil, gyalogosall vegyellek részt a város
lníndennapi életében.Ő lléhányszor látott egy szőke hölgyet gépkocsival ,,ľalrdalíľozlri'', solĺkal
nregtiyugtatóbb lenne a gyalogos rendőľök jelenléte a nrindenlrapi életberl.

Dr. Varga Zsolt:. Azt gondolja, Irogy vagy aZ anyag tnegfogalnrazása rlern volt elég polltos' vagy

pedig vanllak bizonyos átfedések a ľégebbiés a Inostalri esernények között. Malatinszky dol<toľ ťlľnak
nagyoll sajátos megl<özelítéSe Vall a gyermekel< véclelnréľől,és az ezze| kapcsolatos ľendőri és
polgárőľi tevékellységgel l<apcsolatosall' amelyek ľáadásLll kicsit neltezebben is illeszthetoel< bele a
nrindennapi munkavégzésbe, amit a rendőrség végez' Ezt prőbá|ták valalnilyetr lrródotr jelezni és

megfogalmazni az előteľjesztésben' Szó silrcs aľľól, hogy az iskolaľelrdőľ pľogľanrok azon elemei és
eléľterednrényei lennének kétségbevollva és vindikálva Malatinszky doktoľ Ĺlr részéľe,hogy rleki
jutott eszébe ezt a feladatot felválIalni, elvégeztetni, Vagy pedig ebben valamiféle szeľepet vállalni.
A gyalogos rendorség esetében nincs felhata|lnazva, és llelrr is tisztje az,|-logy a rendőľséget bárnrilyen
nródon nregvédje, de a nrai, aktuális esenrények kapcsán várható volt, hogy őrspaľancsnok ťlľrlenr fog
tLldni niegjelenni a mai bizottsági Ĺilésen. Azt gondolja, hogy a rendőľség igyekszik azza| a viszonylag
kis létszárnlnal, amely rendell<ezésre áll, a lehető legnagyobb jelenlétet biztosítani a lĺözteľĹileterl. AzÍ,
hogy ez gyalogosan Vagy nelll gyalogosarl teszil<, ennek bizollyára szaknrai ol<ai vannalĺ, hiszen egyik
pillanatról a nrásikra kell máslrol va|amiféle intézkedést foganatosítanj. Az egyeztetések és a
beszélgetéselĺalkalmával az deľĹilt l<i, hogy az őrsparallcsnol< úr legnagyobb problémája az, lrogy netr'l
tud 3 olyan rendoft beállítani a városbalr, aki a teľület gazdájakélrt, kizáľólag közteľĹileti jelenléttel

foglalkozva, a rendőri jelenlétet felmutatva és biztosítva segítsékelő a lakosság szLrbjektív
biztonságérzetét, és folytassanak bĹĺllnregelőzési tevékenységet. Hozzá kell tellní, hogy a
hétköznapol<ban felváltva valanrelyil< iskolállál, gyalogátkelonél ľetrdszeľesen jelen vallnak és
pľóbálják segíterli a gyeľnrekek biztonságos isl<olába érkezését'

Dľ. Ducza Lajos: További llozzászőlás neln lévélr,szayazásra teszj föl, hogy a bizottság

a

közbiztonsági szakrnai egyezÍető fóľum III. negyedéves murrkájáľól szóló beszánolót elfogaclásľa
ajánlja a képvi selő-testĹi letnek.

Szavazás eľedménye
Ideje: 2013. október 21. 14:Ż4

Típusa:Nyílt

Határozat;

Elfogadva

Egyszerű szavazás

Tárgya:
(x. 2 1.) szźlmű N l bizotts átgi h atár ozat
a közbiztonsági szakmai egyeztető fóľum III. negyedéves munkájáľól szóIó beszámolóľól
,95 l 2í} 13.

Kisújszállás Város Önkormálryzata Képviselő-testĹiletérlek Ügyľendi és Jogi Bizottsága a
közbiztonsági szakrnai egyezteÍó fórunr III' negyedéves nrunkájáről szőlo beszámolót elfogadásľa
aj

ánlja a képviselő-testĹiletnek.

Végľehajtáséľtfelelős: Dľ. Ducza Lajos bizottsági elnök
2013. október 29.
I{atáridő:
Erről éftesĹil:
1' Dľ. Ducza Lajos bizottsági elnök
2. K isĹrj szál ás Város Ön koľmány zatának Képv i selő-testĹi ete
3. Dr. Varga Zsolt 1egyző
l
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3. napiľencli pont:
Előteľjesztés a képviselőI{ 2013. III. negyedéves jelenléténekvizsgálatára

Dľ. Ducza Lajos: Elnlondja, hogy Szepesi Jerlő képviselő bejelerltette érintettségét'lnelyľől
bizottságnak szavazn'i szĹikséges. Javasolja, hogy képviseló uľat lle zárja l(i a bizottság

a
a

döntéslrozatal bó l. Kéľia szav azás me gkezd ését.

Szavazás eľedménye
Ideje: 2013. ol<tóbeľ

Típusa:Nyílt

ŻI. 14:Ż5

ÍIatáł'ozat; Elfogadva
Egyszerű szavazás

Táľgya:
3. (X. 2 l.) szám ú N l bizottsálgi hatá'rozat
Szepesi Jenő személyesen érintett bizottsági tag döntéshozatalban vat.ő részvételéľől
E6/Ź{} t

I(isĹljszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi és Jogi Bizottsága a képviselők
2013. III. negyedéves jelenléténekvizsgálatáről szóló előterjesztés tárgyalása soľátl a személyesen
érirltett Szepesi Jenő képviselő bizottsági tagot a döntéshozatalból nen zárjaki.

Végľellajtáséľtfelelős: Dr. Ducza Lajos bizottsági elnök
2013. október2I.
Ilatáľidő:
ErrőI éľtesĹil:
1. Dr. Ducza Lajos bizottsági e|nök
2. Szepesi Jenő bizottságitag
3. Dľ. Vaľga Zsolt jegyzo
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Szepesi Jenő

Taľt.

Dľ. Ducza Lajos: Azarryagbol kitűllik, lrogy llem csökkennek ahiányzások és atávolnraľadásol<. Az
SzMSz szerint hiányzás csak abbaľl az esetben fogadható el, lra a polgárnresteľ úľengedélyévelvall
valaki távol, és önkornrányzati ügy miatt nem tud lnegielenni az Ĺiléserl. Ilyen felnrentő bejegyzés
lrilrcs ezelr az előterjesztésen, telrát aki neln volt itt, az önhibájából nenr vett ľésztaz ülésel<en' Göllczi
Káľoly távolléte a legmagasabb, aki két konrplett lrónapon át se a SoľoS, Se a ľendkívüli képviselő-

testĹileti Ĺiléseken nem vett ľészt,illętve bizottsági ülésęk l'lozzávető|ęgesen felén lreln vett részt.

Szepesi Jenő: Vannak rerldkívijli Ĺilésel< is' sok nrindenkinek előre betervezett progľarnja

,ru'',.

o

'-'laga

a Soron következő ülések kozĹil augusztusŻ5-érl nem tudott ľésztvenni, alĺkor a Samsung cégnel< volt
egy nagyol-l fontos előadásáll, és a szeptelnbeľ l2-ei Ĺiléskoľa Telenor cég eloadásán volt. Bejelenti'
hogy rnost csütoltokön megint menlrie kell a Samsung cég előadására, nenr fog tudni ľésztvetrIri a
Pénzi-igyi és Gazdálkodási Bizottság ülésén.Vélenrénye szeritrt kĹilönbséget l<ell tenni azigazoltés az
igazolat|an jelenlétek kozött is. Javaslata, hogy az igazollatlall, be treľn jelentett hiányzásol< llriatt

kellerre inkább a képviselőket megľovásban részesíteni.

Dr. Ducza Lajos: Anrikoľ nregállapították a szabá|yzatot, al<lĺor nell't volt szó igazo|t, vagy igazolatlarl
hiányzásrol' Egy kifogás Ielret, alrri önl<oľnrányzati tevékenység miatti távoInlaľadás. Igazolt
hiányzások estében módosítalli l<ellene a SZMSZ-I.

Dľ. Vaľga Zsol'tz Pontosítani szeretné a kéľdést.Alĺit az elrrök úľelnrondott, az sző szeľint igaz, tehát
a képviselo-testĹilet mĹiködése az önkoľmárlyzat nrűködése szenlpontjából egy képviselő al<kor van
ténylegesen , igazoltarl távol, lra azt az önkoľnrányzat mĹlködése éľdekébellteszi. Ettol fĹiggetlenĹiĺ
vatrlrak bizollyos különbségek, lĺelt elképzeIhető és volt is nrár rá példa, hogy valaki l<eresőképtelen
beteg, ebbell az esetben aZ ezzel kapcsolatos igazolást, vagy bejelerftést az esetleges szanlĺciók
megállapítása sorálr figyelembe lehet venni' A másik, amit a képviselo úr em lített, az az eset, anr ikor
kifejezetten tud1a az illető, hogy neIn fog tudni eljönlli, és együttmtiködési kötelezettsége l<öľében
polgáľnrester ťtr' vagy a hivatal részérejelzi előľe, hogy jelenlététnem tucĺja biztosítani.Ez kĹilönösen
folltos rendkívüli ülések taftása esetén, lriszen a mťll<ödőI<épességet fenn kell taľtani. Akl<oľ éľdenres
egy képviselőtestĹileti iilést meghirdetni, összehívni, lra azhatáľozatképes lesz. Maga a ľendelet is utal
eľre, lriszen rendszerességľe utal, telrát lruzatrrosabb idon l<eresztĹil lrelrr veszt részt egy illető a testĹilet
nlLlnl<ájában, azt erősebben szankcionálja a rendelet, valamint a képviselő-testĹilet, vagy bizottság
niűkodéséregyakoľolt l^latását is' Elofordulhat, hogyha egy képviseIő nenr jönel egy bizottsági Ĺilésre,
n1aga a bizottság sem tudja megkezdeni a nrunl<áját, nem lratáľozatl<épes. Igy a képviselő-testĹilet

előkészítő tevékenységébennem tud ľésztvenni maga a bizottság, és annal< nlás tagjai sem' Ugy
gondolja, hogy szükséges egy teljes körű mérlegelés, figyelembe véve minden olyan enyhítő és
sĹllyosbító I<örülményt, arnely az illetőnek felrólrató, Vagy nem ľóható fel ebben az ügyberl. Ezzel
kapcsolatosall éľdemes végiggondolni a szankciók lehetőségét.TLldja' hogy az elnöl< ťlľnagyoll
konrolyan készĹiIt erľe a feladatra, és bizonyáľa |esz olyan javaslata, anrely mindenki részére
elfogadható, és talán nel-lr lesz méltánytalan az esetlegesen javasolt és a képviselo-testĹilet által
megalkotott szankció. El lehet egészen odáig is jrrtrli, hogy - bár köteles kezdeIrrényezlli a
szankcionálást a bizottság -, de kĹilcjn véleméllykéntnreg lehet fogalnrazni, alnelyek azo|< a téIlyek'
atlrelyek képviselo-testĹilet döntését elő tudják segíteni, meg tudják alapozl'li.

Dr. Ducza Lajos: Megállapítja, hogy az előteľjesztéssel l<apcsolatbarl kérdésnem liangzik eI,

a

vélenrényeknek' javaslatoknak adja rneg a szőÍ'
Isnreľteti j avas latait és várja ezekhez b izottsági tagtáľsai véleményét.

Nagy Lajosné 1 alkalolnl-nal nelrr volt jelen, az ő esetében l1elT} javasol semnriféle tiszteletdíjl-]:\Szervezesi-es-onkoľnlanyzati-kapcs-oszĺalya\Szervezes\Kakas ĺĺeronika\BIZ)TTSÁCol<\Ü g'ľend i
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csol<lĺerltést.

Gönczi I(áľoly képviselő Ĺlr esetébetr elnroIldja' hogy ez nláľ nagyoll l<olnoly távollét' 2 hónapíg
kompletten, egyáltalán nenr jelent nreg Ĺiléseken, és volt olyan eset is, hogy távolnraľadása Irliatt lrell-l
volt hatáľozatképes a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság. AzÍ javasolja, hogy Gönczi KáľoIy
képviselő Ĺlľ esetében 6 lrónapoll keľesztĹil a Z1Yo-os tiszteletdíj nregvonást l<ezdeményezzél<, nivel
egy negyed évig szinte nem is volt jelen.

Dr. Malatinszky Arldrás, MátIlé Zsolt és Szepesi Jenő l<épviselők esetében l hónapľa

12,5oÁ-os

tiszteletdíj-lrlegvonást tart aľállyoslrak, a Göllczi Károlyéhoz viszonyítva.
Hallotta többször, hogy polgáľt'lresteľ Ĺlrnak Gönczi Káľoly képviselo úľjelezte távolnraľadását, cle voIt
olyalr, hogy nenr jelzeÍÍ.Ezt ő eddig nem jegyezte föl, de ebből ol<ulva az ellĺövetl<ezo Ĺilésel<ell
vezetni fogja a lriárlyzásokat és azt, hogy kijelentette ezt be, valanriIlt ki nem, Azt javasolja' lrogy
statuáljarlak példát.

Kecze István: Részben egyetéft a javaslatÍal, ľészbenpedig nenr. Leginkább azért is, mert Gönczi
Károly képviselő úľ2 hónapig nel]1 vett részt Ĺiléserr, akkoľ miéĺ16 hónapra büntetik? o nenr isnreľ
ilyen töľvénykezést, hogy valaki 2 hónapig vét valarni ellen és atrtlak lráľomszoľosáľa ítéIikel.
A nlásik 4 képviselő esetében senrmilyen szankciót nem javasol, lnivel többségéberl ľendkívĹiliĹilésen
voItak távol és egyetlen egy Ĺilés seln lnaľadt el senki miatt.
Ugy gondolja, hogy Gönczi Káľoly képviselő úľesetében - llivel augusztlts előtt és l-lráľ lrrost
októberben is részt veÍt az üléseken -' lrogy ha valaki 2 hónapig llem VeSZ részt i.iléselĺell' I]e 6 hónapra
sĹljtsák, nláľ csal< azélÍse,meft egyéb képviselői tevékenységételotte is és utálra is ellátta.

Dr. Ducza l-ajos: Megállapítja, lrogy további vélenrénynenr lrangzik el.
Véleményeszerint azt is figyelembe kell venni, lrogy vannak áIlandó lliál'ryzől<, kĹilönösen Máthé
Zso|tra gondol, aki a váľosban tar1ózkodott, és nem jött el a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
Ĺilésére,és így lleI-lr volt hatál"ozatképes a bizottság' llelll tudott dörltést lrozni. Viszont őt se aka{áIĺ
elmarasztallli, Irráľ csak azéľtSelll, lleft nrásokkal is elofoľdult ez a szíttláciő, és llel-lr akarya, hogy
nléltánytalallságot emIegessenek. Valahogy azigazságérzetlrek rnĹiködnie kell.
Kecze István: Gönczi Károly képviselo úr neln hata|nazta fel védőbeszéd nregtaftására, de Ilrillclell
esetben eIore bejelentette távollnaľadását. olyan új munka- és felaclatköľe Vall' ami nriatt lrel-n tudta a
ľendkívÜli Ĺjléseket átĹitemezri, sot al<koľ hiányzott, alnikoľ ol< Ĺitemeztél< át a bizottsági és tęstĹileti
Ĺiléseket. Arľa kéńe őket, hogy rre módosítsanak a munkateľven' lnelt abban az esetbelr, ha taľtják
magul<at az eredeti,januárban elfogadott munkatervlrez, akkoľ ő elrlrez igazodil<, és itt tud lenni az
Ĺiléseken. Még egyszeľ hallgsĹllyozza, hogy valalrrennyi esętben bejelentette távolrrraradását, és ez a
lnurrkájához kötődott, nenr pedig al'il'loz,lrogy nenr volt kedve eljonni.
Szepesi Jenő: A ľendkívĹiliülésel< előÍtaz Ĺigykezelok felhívják a képviselől<et, hogy ráéľnek-e' vagy
sem. Ekkoľ kellene figyelenrbe venni azt, hogy előtte 1-Ż rlappalvan eZ a felszólítás, és lra valaki Irenr
tud részt velltli, akkor ne büntessék lneg' meń előtte ugyall szóltal<, tisztázzál<, lrogy nenr tLld ľészt
velltli, de kreálnak neki egy igazo|atlanhiál"ryzást a soľoll következo Ĺilésľe.Nyilvánvalóan nrindelll<i
tLldja' hogy ninden hónap utolsó l-retében Vannak az Ĺilések, de a rendkívüli Ĺilésekné|vanez a gond'
hogy akkorra, ha valakinek be vall terVeZVe valami progranrja, akkor neln tud ľésztvelrlri. I(éri, hogy
ezélÍrle bĹintesserrek, hanetn ebben az esetben ahatál'ozatképességig kelljen összeszedni az enibeľeket
és ezzęl lehetne a szabály on fi nom ítalri.

Dľ. Ducza Lajos: Kéri polgármester

úr javaslatának nregisnrétlését'

Kecze István: Isnreľteti még egyszeľ javaslatát.

Dľ. Ducza Lajos: Az

ellrangzottak alapján szavazásra teszi föl Gonczi Károly l<épviselo
csokkelltéséľől
szóló hatáľozati javaslatot azzal, hogy Ż hónapľa, 25oÁ-kal keľĹiljön
tiszteletdíjárlak
csökkerltésre a tiszteletd

íj a.

Szavazás eľedménye
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20l3. október Ż1. 14:42
TípLlsa:Nyílt
ÍIatározat; Elfogadva
Icleje:

EgyszerĹi szavazás

Táľgya:
E7/20 ĺ 3. (X.

2

x.) számú

N l bizottsźtgi határozzt

Gönczi Káľoly tiszteletdíj ának csłjkkentéséről

1.

Kisťljszállás Váľos onkormáIryzata Képvlselő-testĹiletének Ügyrerldi és Jogi Bizottsága
nlegvizsgálta a képviselők jelenlétét2013' III. negyedévľe volratkozőan, és kezdenléliyezi
Gönczi Károly tiszteletd íj ának csökkentését.

2' A

Bizottság javasolja, lrogy a Képviselő_testĹilet Görlczi Káro|y képviselői tiszte|etdíját 2

lrónapľa 25%o-ka| csökl<entse.

3.

A bizottság felkéľi elrlökét, hogy
Végľehajtáséľtfelelős:
Hatáľiĺlő:

a képviselő-testĹiletet a bizottság javaslatáróltájékoztassa.

Dr. Ducza Lajos bizottsági elnök
Ż013. ol<tober 29.

Eľľolértesül: 1. I(isťljszállás Váľos Öllkoľlrrányzatának Képviselő-testĹilete
Ż. Dr. YargaZsolt jegyzó

Eľeclménye

Voks:

Igen
Nel.n

Taftózl<odik

Szavazott
Neln szavazott
Távol
Osszesen
Megiegyzés:

DeIlreteľ Jánosné

Dľ. Ducza Lajos
Szepesi Jenő

3
0
0

3
0
0

Szav7o

Ossz7o Képviselő

100.00 100.00 3
0.00
0.00 0
0'00

0.00

100.00 100.00
0.00
0.00
100.00

0
3
0
0
3

Igen
Igen
Igen

Dľ. Ducza Lajos: Az

elharlgzottak alapjárl szavazásra teszi föl a Bizottság javaslatát, hogy a
Képviselő-testület Szepesi Jenő, Dr. Malatinszky András és Máthé Zsolt Lajos képviselők képviselői
tĺszteletdíját 0 hónapra )Yr-kal csokkentse. Aki ezzel egyetéft, je|ezze.
Szavazás eľedménye
Ideje: 2013' október 21. 14:44

Típusa:Nyílt

Hatźrozat; Elfogadva
EgyszeľĹi szavazás

Tárgya:
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l bizottsági batźt ozat
Szepesi Jenő, Máthé Zsolt Lajos és Dr. Malatinszky András tinkormányzati képviselők
8

8/2

í} 1

3"

(x.

tiszteletcl

l.

szám ú N

Ż1 .)

íj ának csö

lĺkentéséről

KisĹ1szállás Váľos Öllkoľnlányzata Képviselő-testĹiletének Ügyrendi és Jogi Bizottsága
nlegvizsgálta és niegtáľgyaltaa képviselők jelenIétét2013. III. llegyedévľe votratkozóall.

2. A

Bizottság javasolja, lrogy a Képviselő-testÜIet Szepesi Jenő, Dľ' MaIatinszl<y Andľás
Máthé Zsolt Lajos képviselők képviselői tiszteletdíját 0 hónapra }oÁ-kal csökl<entse.

3.

A

és

bizottság felkéľielnökét, hogy a képviseIő-testüIetet a bizottság javaslatáľól tájél<oztassa.

Végrehaj táséľt felelős

Dľ' Ducza Lajos bizottsági

:

Hatáľidő:

elnöI<

2013. október 29.

Erľol énesül: 1. I(isĹlj szállás Váľos Öllkorn'lárlyzatál-lak Képviselő-testĹilete
2. Dľ. Varga Zsolt jegyzó

Eredménye

VoI<s: Szav%o

2
0
1

Igen

Neln

Tanózkodik
Szzvazott
Nern szavazott
Távol
Osszes"n
Megjegyzés:

Ossz7o Kérlviselő

66.61 2
0.00 0
33.33

66.61
0.00
33.33

3

100.00 100.00

0.00
0.00

0
0

100.00

Deneter Jálrosllé

Igen

Dr. DLrcza Lajos
Szepesi Jellő

Igeli
Tart.

I

3
0
0
3

Dr. Ducza Lajos: A bizottság elfogadta ahatározatijavaslatot.
Szepesi Jenő: Bejelenti, Ilogy a csĹitöItöki Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottsági Ĺilésľoll<ésni,
ozlli fo g nru ll kahelyi e l fogl altsága m iatt.

hiány

További kiegészítés,kéľdés,vélenrény, javaslat a bizottsági tilésen nem hangzil< el, így az elnök
megköszöni

az Ĺilésen végzetÍ munkát, és a nyilvános ülést 14.45 őrakol'bezárja.
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