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KisúiszáIlás Város Polgáľmesteľe
l0 Kisújszállás, Szabadság téľ7. szám
Tel': 59/ 520-Ż40 Fax:59l32l-l39

e-mai I : polgarmester@kisuj szall as.hu

MEGHÍvÓ
Kisúj szállás Váľos Önkoľmányzati Képviselő-testiilete
4lŻ012.

20ÍŻ. február 9-én (csůittirtökiin)
16.00 óľai kezdettel
rendkívüli tilést tart, melyre tisztelettel meghívom

Az ĺiléshelve: Yárosháza, Gaál Kálmán teľem (emelet 3l.)
Napĺľendi iavaslat a nvĺlvános ülésre:

1.

Előterjesztés a hulladékgazdálkodásról szóló döntésre
(süľgősségi tár gy a|áv a)

Előterjeszto:

KeczeIstvánpolgármesteľ
T őth Zoltán ugyv ezető igazgatő
Hivatalifelelős: Dr. Varga Zsolt jegyző
Meghívott:

2.

Előteľjesztés a201Ż. évi költségvetést megalapozó döntésre
(sürgő ssé gi tźlrgy a|ásr a)

Előterjesĺő:

KęczeIstvánpolgármester
a költségvetési szervek vezetői
Hivatalifelelős: Bögös Katalin osztltlyvezető
Meghívott:

A Képviselő-testĺilet ĺiléseireállandó meehívottak:

- a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja: Dľ. Lengyel Gyöľgyĺ
- a6. szám'ű egyéni országgyulési választókeľület oľszággyrĺlési képviselője Boldog István
- Váľadi Istvánné könywĺzsgáló
- a kisújszállási Cigány Kisebbségi

Önkormányzat elnöke Kovács Józsefné

- Kacsó Sándorné a|jegyző
- a Polgáľmesteri Hivatal osńá'lyvezetői: Bögtis Katalin, Deménédľ. I)emeteľ Judit' Kocsisné
Monoki Julianna, dr. Kui Gáboľ, Nagy Tünde

Az ülés teljes anyaga a Váľosi Könyvtáľban megtekinthető' .valamĺnt a www.kĺsuiszallas.hu
honlapon, az Aktuális tinkormányzatĺ és képviselő testületĺ link alatt letiilthető.

Vĺ

Kisúj szállás, 2012. február 9.
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Kecze István
polgáľmesteľ

Kisújszállás Város Polgármesteľe

E

s:10 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz.
@ : 59 l 520-240 Fax 59 l 520-Ż29
e-mail : polgarmester@kisuj szallas. hu

Előteľjesztés

Kisújszállás Város Onkoľmányzati Képviselő-testülete
2012. febľuáľ 9-i ülésén
sürgősségi tárgyalásra
a hulladékgazdálkodásról szóló diintésre

Tisztelt Képviselő-testüIet!
|5lŻ012. (I. 3l.) szálrrú önkorlnállyzati haÍározatában a Képviselő-testülete felkéfte a Kisújszállási
VárosgazdáIkodási Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a Kft. t-izleti tervéllek készítésévelegyidőberl,
vagy szükség szerillt, ań negelózően készítsenelőteľjesztést, alrrely a hulladékgazdálkodásról szóló
21lŻ003' (V. 30.) önkormányzati rendelet niódosításából eredő változások lniatt szükséges döntéseket'
terveket, javaslatokat taltalrnazza, valalrrint tegyen javaslatot a Kft., és a hulladéklerakó további
nrűködéséľe.

16lŻ0|Ż. (ĺ. 31.) száIr'lú onkonnálryzati llatározatáva| a Képviselő-testüIet tudonrásul vette, hogy a
hulladékgazdálkodásról szo|ő Ż1lŻ003. (X. 30.) önkornńnyzati rettdelet szabályainak sérelnre nélkül,
2012. februáľ l-jétől a rendelet 8 s (4) bekezdésének és 1. mellékletének alkalmazása sorálr, a
vona kód os eo lvasáson al apu ó számlázást a kozszolgáltató szĹin ete lteti.
A képviselo-testÜlet felkéľia Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. Ĺigyvezetójét, hogy folyamatosall
biaosítsa a gyĹljtőedéllyek vorlalkódos leolvasását anlrak érdekében, hogy a hulladékszállítási
kozszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos, valanrint a szálnlázás üľítésalapú üzenreltetésélrez
l

I

l

szükséges adatok rendelkezésre álljanak.

A

Kft-vel töľtént egyeztetés alapján áttekintettük a közszolgáltatással kapcsolatos költségeket, és
javaslatot dolgoaunk ki a Kft. műkodóképességénekfenntaftása' valamint visszatérésrea vonalkód
leolvasása alapján történo számlázásra.

A döntés lrreglrozatala soľán javaslonr figyelelnbe velrlri, hogy az oľszággyűlés eloĺ van a hulladékľól
szóló töľvényjavaslat, Inely elfogadása esetén a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatellátáSt
módosítalli fogja' így váľhatóan mégaz idén ismételten foglalkozni keIl a kérdéssel.

A Kft.

működoképességének fenntaľtása éľdekébena következő feladatokat javasoljuk a

továbbiakban' a hulladékrólszóló törvény 2012. május 1-jén teľvezett hatályba lépéséigelhagyrri:
Gépek eszközpótlása
Lombtalanítás
Lomtalanítás
Hu ladékleľakó üzemeltetése
I

OSSZESEN:

A Kft.

14 164 352 FÍ

l Ż8'ĺ 164Ft
710 161 Ft

Ż737 618Ft
l8 899 355 Ft

tájékoztatása szerint folyanratosall végzik a belső taftalékok feltáľását, ezzel biztosítva a Kft.
lnűködoképességét, l ikv id itásának ferlntaftását.

Az egyeztetések soľáll felszínľe kerĹilt pľoblénaa 70 éven felĹiIiek díjnlentessége, nrelyre vonatkozóan
azt a tájékoztatást kaptuk, hogy az átlagosan eddig alkallllazott l'5 tiľítés/hóközszolgáltatás
igénybevétellel szeIrrbetl a kedvezményberl ľészesĹilokhLllladékgyĹijtő ecléllyzete havi átlag 3

alkalornmal kerül Üľítésre.

Ez felveti a tálnogatás jogosulatlarl igénybevételét,nrely megszĹintetéséľevonatkozóatl adtrrinisztľatív
eszközöket is célszerű igénybe velllli, kĹilönos tekintettel arľa, hogy a szolgáltatás ellerltételezésétaz
öllkoľnrányzat biztosítja.
Javaslonr, Ilogy a Képviselő-testĹilet szociális ellátás keretében nyťljtsa a táInogatást atlllak éľdekében,
hogy az önkoľnráIlyzati döntés előkészítésekeretében vizsgálható legyen az együtt lakó szenréIyek
szálna.
Javaslonr a Testĺiletnek, hogy az előterjesztés döntési javaslata szeľint dönteni szíveskedjen.

Kisújszállá s, Ż0|Ż. febľuáľ 9.
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polgármester

Készíteĺĺe.-Dľ. Vaľga Zsolt jegyző

Határozati javaslat
.. ... .. l20I2. (II. 9.) tin ko rm
hulIadékszállításľól

á

ny

zati hatźr ozat

KisĹljszállás Város onkornlállyzatának KépviselőłestĹilete 2012. febľLláľ l-jével, visszaIlrenőleges
hatállyal hatályon kívül helyezi 1612012. (l. 3l.) szánlĹl önkornrállyzati |'latározatának második
bekezdését.

A

Képviselő-testület a Kisújszállási Váľosgazdálkodási Kft. fenntaftásának érdekébenindokoltnak
taftja, hogy a gépek eszközpótlásáľa 20l2-berl ne keľĹiljön sor, a lonrbtalanításra, a lollrtalanításľa,
valanrint a hulladékleľakó nrininrálisan szĹlkséges üzemeltetésén túl annak l'lasnlálatára a hulladékľól
szóló töľvény hatályba lépéséigne keľüljön sor.

A Képviselő-testĹilet 20l2. ápľilis l-jétől a]0 év felettiek hulladékszállítási díjnientességéta szociáIis
ellátás keľetébenkívánja biztosítani. A rászoľultság feltétele negegyezik a hulladékgazdálkodásról
szóló rendeletben lrreghatározottakkal, azzal a ktilönbséggel, hogy a tánrogatás évi 12 üľítésialkalonrra
szól.

A

képviselo-testület felkéri a jegyzőt, hogy

a

l'latározat végrehajtásából eredo, szükséges

rendeIetnlódosítást készítse elő.

Végrehajtásértfelelős:

Hatáľidő:

TóthZoltánügyvezetőigazgatő,
Dľ. Varga Zsolt jegyz(1,
2012. febľuáľ l-től és 2012. febľuáľ 28.

Eľľől éltesÜlnek:
l. Tóth Zoltán Ĺigyvezető igazgatő
2. Dr. Varga Zsolt jegyző
3. Epítésiés Városüzemeltetési osztáIy
4. A kötelezo kozszolgáltatással éľintettek.

|:

Kisújszállás Váľos Polgármesteľe

E

s: l0 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz.
F : 59 l 5Ż0-240 F ax: 59l 520-ŻŻ9
e-nrail : polgaľrnesteľ@kisuj szallas.lru

Előteľjesztés

Kisújszállás Város onkoľmányzati Képviselő-testülete
Ż0l2. február 9-i ülésén
sürgősségi táľgyaIásra
a 2012. évi költségvetést megalapoző dtintésre

Ti sztelt Képv i selő-testĹi letI

A közalkalInazottak jogállásáľól sző|ő 1992. évi XXXIII. töľvény 30. $ (1) bekezdése lehetoséget ad
aľľa, Irogy a nrutlkáltató a közalkalnazoIÍi jogviszonyt felnrerltéssel szüntetllesse l1leg az alábbi
esetekben:

,,a) megszűnt a ruunká.l.tatónak az a tel,ékenysége, amelyben a kozalkalnlazottatfoglalkoztatták,'
b) az országgyĺílés,a Koľmány, a kalrcégvetési fejezetet irányító szerll vezetője, a kozponti
kaĺrcĺźgvetési
szen, vezetője yaqy az ollkoľmállyzaĺ'i képltiselő-ĺestüleĺdontése alapján a mullkćłltatonál

Iétszámcsokkentést, illen,e átszen,ezésĺ kell végrehajtani, és enliatt a közalkalnlazoĺt tollábbi
fo gI al koztatás áľa n illcs l e he tősé g;
c) a kozalkalnlazott ruullkaköri feladatainak ellátására taľĺosall alkalmaÍl.anná válĺ yag)l nlullkájĺźĺ
n e nt v égzi lll e gfe l el ő en,'
d) a közaĺkal.nlazoĺĺ a felmelltés kozlésének, iĺletőIeg legkésőbb a felnlenĺĺisi idő kezdetének napjćln
nyugdíjasnak minősüI (37/B Đ:
e)

fl

a táľsadalonlbiztosítási nyĺłgeĺĺátásróIszoló ]997. élli LXXYI. toľvén)l18 $ (2a)

bekezdĺźsa)

ponĺjában foglalt feĺtételta felnlenĺésiidő letelĺekoľ teĺjesĺtő közaĺkalmazott kéľelmezi. ''

A közalkallrrazotti jogviszorly felmentésseI töfténő megszĹintetéséta töľvény |lel'l1 teszi kötelezővé,
annak alkallnazása csak lelretoség a munkáltatő szálnára' A munkáltató legalább a felmentési ido
felére köteles a kozalkalmazottat nrentesíteni a munkavégzés alól. Ezen időszak alatt a munkáltató két
fő részérefiZet Személyi juttatást, nrivel a munkavégzésalól felnientett közalkalnrazott álláshelyét be
kell tölteni, hogy a feladatok ellátásában ne legyen fennakadás.
Több intézménytervezeÍt 20IŻ. évben felmentési időľe járó illetnlényt azokllak a dolgozókllak, akik
jelezték, liogy szeretnének nyugdíjba vonulni. Az elózoekben ismeftetett indokok miatt az
önkonnányzaÍ szánára több millió forint többletkiadást jelent, ha az éľintett intézményekben ezeknek
a munkavállalóknak a közalkallnazoÍÍi jogviszonya felnrentéssel szűnik meg. Mivel erre a
többletkiadásra aZ önkonnányzat l]eln tud fedezetet biĺosítali, ezérÍjavasoljuk, hogy az érintett
közalka|nazottak jogviszonyának megszüntetése ne fellnentéssel, lralrelrr közös nregegyezéssel
történjen.

Urok"

Kisúj szállá s, 2012. február 9.

polgármester
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(II. 9.) szám ú önko ľm ány zzti határ ozat
a felmentési időre járó illetmény előiľányzatźnak biztosításáról
. .

... 12012.

KisĹljszállás Váľos Önkormány zatál"lak képviselő-testĹilete aZ önkoľnrányzat nehéz gazdasági
heĺyżetéľevaló tekintettel, a 2012. koltségvetésiévbeIl a felInerltési iclőľe jáľó illetnrény' és a
közalkalmazottak jogállásáľól szóló XXXIII. töľvény 78. s (3) és (4) bekezdése alapjál] biztosítható
jub
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ztos ít fedezetet.

Képviselo-testület felkéri a jegyzot, hogy a Ż012. évi költségvetés előkészítésesorán a l'latározat

végľehajtásáľól gondoskodj on.

Felelos:
Hatáľidő:

Kecze István polgárnrester
Dr. Vaľga Zsolt jegyző
Intézményvezetők
azontral

Eľrol éftesül:

1.

Kecze lstválr polgármester

Ż. Dr. Varga Zsolt jegyző
3. Polgárrnesteri Hivatal Pénzügyi osztály
4. Intéznrélryvezetok

(}zffi-

Az előteľjesztés törvényes.
'lesyz'ő

Kisúiszállás Város Polgármestere

E

s: l o Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz.
E : 59 I 520-240 F ax: 59 I 520-229
e-mail: polgarmester@kisuj szallas.hu

Előteľjesztés

Kisűjszállás Város Önkoľmányzati Képviselő-testiilete
20IŻ. február 9_i ülésén
süľgősségi táľgyaIásľa
oľszágos Polgáľőr TaIálkozó támogatására
Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Malatinszky Andľás, a Nagykun Polglírőrség Kisújszállás Egyesületének elnöke a varosi
rendezvénytervének tárgyalása kapcsán felhívta a képviselő{estület Íigyelmétaľľa, hogy
lehetőséget lát az orszźlgos PolgĺírőĺTalalkozó váľosban történő megszervezésére. Az ülés
alkalmával nem volt információja arra vonatkozóan, milyen összegrĺ önkormányzati
támogatás biľtokában valósítható meg a ľendezvény'

A

mai napon egyeztetést folýattam Kolozsi József úrral, a Megyei Polgarőľ szövetség
elnökével, az orszźtgos Polgarőr Szövetség gazdasági elnökhelyettesével, aki anól
tájékoztatolt, hogy az önkoľmányzat 3'5 millió Ft támogatása mellett valósítható meg a
rendezvény.

A

Képviselő-testület 2012' februari ülésén táĺgya|ja az öĺlkoĺmćnyzat költségvetéséľe
vonatkozó rendelet-tervezetet' A teľvezet előkészítéséhezjavaslom, hogy a képviselőłestiilet
döntsö'n a támogatási igényľől.
soĺán javaslom mérlegelni, hogy az önkoľmányzat jelentős
múködési hiánnyal küzd, igy a tttmogatásról való döntés kockěaattal jźr.

A támogatási igényĺőlvaló döntés

Kisújszállás' 2011. februáĺ 9.

)*,, l-_
kYHłňÄ
polgármesteĺ

Haŕározati javasIat:
1.

váitozat:

12012.(I. 09.) iinkormányzati határozat
az országos Polgárőľ Találkozó kisújszállásĺ megrendezésének támogatásáról

Kisújszállási Város Önkormányzati Képviselőtestülete támogatni kívánja az oľszágos
Polgarőĺ Találkozó kisújszállási megrendezését.

A ĺendezvényhezszükséges foľrás biztosítására aŻ012. évi költségvetésében 3 500 000 Ftot
kiilönít el erre

a célľa.

A

képviselő_testület felkéri a polgármesteľt, hogy az országos Polgárőľ Szövetséggel a
támogatási szerződést kösse meg.

Végľehajtáséľtfelelős:KeczeIstvánpolgármesteľ

Határidő:

20'l'2.

februźł28,

Erről éľtesül:
1. Kecze István polgármester
2 ' Dt ' Y atga Zsolt jegyző
3. Bögös Katalin pénzügyi osztćiyvezetó
4. oľszágos Polgárőrszövetség

2,

vá|tozatl

z0l2.(il,

ľmány zati határ ozat
az oľszágos Polgáľőr Találkozĺí kisújszállási megrendezésének támogatĺĺsáról
l

09.)

łi nko

Kisújszállási Váľos Önkormányzati Képviselő-testülete megismerve az országos Polgarőľ
Találkozó kisťljszállási megrendezésének önkormányzati fonásigényét' a költségvetés varható
működési hiĺĺnyamiatt nem tudja támogatásban részesíteni a rendezvényt.

A

képviselőłestület felkéĺia polgáľmestert, hogy az oľszágos PolgĺĺrőľSzövetséget a

döntésről éľtesítse.

Végrehajtásértfelelős: KeczeIstvánpolgáľmesteľ

Határidő:
Enől éľtesül:
1.

Kecze István polgármester

2. Dt. Y atga Zsolt jegyző
3. oľszágos Polgarőrszövetség

2012. febľuáľ28.

