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Készült: Kisújszállás Város ÖnkormányzaÍa Képviselő-testületének Ügyrendi és Jogi Bizottsága2014.
novembeľ 24-én (hétfőn)' 14.00 óľai kęzdęttel taľtott soron kovetkező, nyilvános üléséről.

Az ülés helye: KisújszáIlás, YárosházaGaálKálmán

terem (emelet 31.)

Jelen vannak:
Ügyrendi és Jogi Bizottsáe: Molnár Imre bizottsági elnök, Hermecziné Balogh Kláta, Dr. Szűcs Lászlő _
bizottság1 tag;

Kecze István polgármester,Tatár Zoltán alpolgármester, Dr. Kovács Tibor alpolgármester, Dr. Kui Gábor
aljegyző, Finta orsolya igazgatási osztályvezető, Bög<is Katalin pénzllgyl osztályvezeto, Pintér Gyula
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közszolgáltatás -szerv ezési ügýntéző;

Kakas Veronika j egyzőkönyvv ezető.

Molnáľ Imre: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottságból jelen van 3 fő (100%-os a
ľészvétel).Megállapítja' hogy abizottsághatározatképes, az ülést megnyida.
Bejelenti, hogy az iilésrőla jegyzokönyvet Kakas Veronika szer-rĺezési ügýntéző készíti.

Az SzMSz-nek megfeleloen a bizottsági ülésről késziilő jegyzőkönyvet a bizottsági elnökön felül egy
bizottsági tagnak kell aláírnia. Javasolja, hogy a mai ülés jegyzőkönyvét Dr' SZĹjcS Lászlo bizottsági tag
hitel esítse aláír ásáv al
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Típusa:Nýlt

Határozat;

Egyszerű

Elfogadva

Tárgyaz
8612014. (XL 24) számű lU l bizottsálgi határozat
KisújszáIlás Váľos onkoľmányzata Képviselő-testületének Ügyľendi és Jogi Bizottsága 2014.
november 24-ei soľon következő, nyilvános ülése jegyzőkiinyvének jegyzőkönyv-hitelesítője

szeméIyéľől

Kisújszállás Város Önkonnányzata Képviselőłestületének Ügyrendi és Jogi Bizottsága a 2OI4. november
24-ei soron kĺjvetkezo ülése jegyzőkönyvének hitelesítőjeként Dr' Szűcs László bizottsági tagot jelöli ki.
Végľehajtáséľtfelelős: Molnár Imľe bizottsági elntik
Határidő:
2014. november 24.
Errol értesül:
1. Kisújszállás Váľos onkormtnyzataKépviselo-testületének Ügyrendi és Jogi Bizottsága
2. Dr. Varga Zsolt jegyző
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Molnáľ Imľe: Módosító javaslat lriányában szavazásra teszi fiil

a rneghívó szeľinti napirend elfogadását.
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Kisújszállás Váľos Onkormányzata Képviselő-testiiletének Ügyľendi és Jogi Bizottsága 2014.
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novembeľ 24-ei soron következő ülése napiľendjéľől

Kisújszállás Város onkormányzata Képviselo-testületének Ügyľerrdi és Jogi Bizottsága a 2OI4. novetnber
24-ei soron következő ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

A nyilvános ülés napiľendie:

1.

Tájékoztatő a költségvetési bevételek és kiadások2014.I-IX. havi teljesĺtéséľől
Keczę István polgármester
Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár vezetoje

Előterjesztő:
Meghívott:

Hivatalifelelős:

2.

BögösKatnlínpénziigyiosztlźlyvezető

Előterjesztés a 2015. évi költségvetési koncepció elfogadásáľa
Kecze István polgármester

Eloterjesztő:
Meghívottak:

KisújszállásiMűvelődésiKözpontésKönyvtárvezetője;
Civil szeľvezetek képviselői;
Reprezentatív szakszervezet képviselój e;
B aptista Szeretetszol g álat Egyhźni Jogi Személ y képvi sel

Hivatalifelelős:

3.

s

új s z

e;

á1 l á s

BögösKatalinpénztigyiosztlílyvezető

Tájékoztató a ktizteľület-feliigyelet mĺĺktidéséľől
Dr. YargaZsolt jegyző

Előterjesztők:

Hivatalifelelős:

4.

őj

i Reformátu s E gyházko zs é g képvi s el őj e ;
Kisújszállási TérségiSzociális otthon és Alapszolgáltatási Központ vezetője.
Ki

Dr. Varga Zsolt jegyző

Előteľjesztés az iinkoľmányzati tulajdonú közutak foľgalmi ľendjének módosításáľa
Kecze István polgármester
HÍvatalifelelős: PíntérGyulaköazolgtźItatds-szervezési iigyíntéző

Előterjesztő:
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Végľehajtásért felelős:

Határidő:

Molnár Imre bizottsági elnök

2014. november 24.

Erről értesül:
l ' Kisújszállás Város onkormányzatí Képviselő-testületének Ügyrendi és Jogi Bizottsága
2. Dr. Yarga Zsolt jegyző
3. a napiľendeklrez rneghívottak
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----1. Napiľendi pont----Táłjékoztatő a költségvetési bevételek és kiadások2014.I-IX. havi teljesítéséről

---Időko

!Molnáľ Imre: Szóbeli
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kiegészítésnekad helyt.

!Előterjesztő3 Btigös Katalin: Szóbeli kiegészítésébenelmondja, hogy az előterjesztés 2. pontjźhan az
a) pontban a működési bevételekről van szó. Itt a 2. bekezdésben a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal
intézménýműködéseinek bevételének teljesítésétrészlętęzik, a második mondatban benne maradt az
,,ezer" forint, a kiegyenlítettlen számlák összege 984 013 Ft, és ugyanígy a rendőr-főkapitányság bérleti
díjának összege 344 532 Ft. Kéri, így vegyék figyelembe az em|itętt tételek összegeit.

!Molnáľ Imre: Megállapitja, hogy kéľdés,hozzászőlźtsnem hangzik el'
Elmondja, hogy az eloterjesztés olvasván, hogy ez nem kötelezo feladata a bizottságnak tárgyalni, de
örömmel vette, hogy a bizottság bęle láthat a költségvetés I-IX. havi költségvetési alakulásába.
Hasznosnak tartja, a bizottság nevében is kcjszoni a színvonalas munkát, előterjesztést.
További hozzászőlás nem lévén,szavazásra teszi föl a költségvetési bevételek és kiadások 2014'
havi teljesítésérőlszóló tájékoztatő tudomásulvételre ajánlását a képviselo{esťiilet felé.

I-x'

--Kéľdések-------Hozzászólások----
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Kisújszállás Város Önkonnányzata Képviselo-testületének Ügyrenđiés Jogi Bizottsága a költségvetési
bevételek és kiadások 2014.I-IX. havi teljesítésérolszóló tájékoztatőt megtárgyalta és tudomásul vételre
aj ánlj a

képvi s el ő -tes tületnek.

Végrehajtásért

Határidő:

felelős:

Molnáľ Imľe bizottsági elnök

2014. november 27.

Erről értesül:
1 . Ki súj szá l lás Város Örrkormányz atának Képvi selo-tes tül ete
2. Dr. Yarga Zso|t jegyzó
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elmondja, hogy - a 2015. évi költségvetés elfogadása' ami
Ę'lKecze István: Szóbeli kiegészítésében
január
végénlesz' nem mondatja azt, hogy volt egy jó év, egy 20114. év. A 2015. évi
várhatóan
költségvetési törvénýervezet tobb olyan feladatotrő az önkormányzatra' amely megnöveli a kiadásait, és
ezzel szemben a kompenzttciőra nem nagyon található lelretőség. Nýlván nagyon fontos, hogy a
kötvényforrás, és a hitel-visszafizetések kötelezettsége - melyeket akormányzat átvállalt - azok továbbra
is a következő években forľásként itt maradnak kiilönbözo fejlesztési feladatok önerejeként. Ez egyeloľe
rnegkurtítva látszik. Bízik benne, hogy lęsznek még olyan módosító javaslatok a tcirvénýervezethez,
amely több fonást engedélyez az önkormányzatoknak a következő évben felhalmozni. Az eloterjesztésbol
látható volt, lrogy milyen egy nyugodt év, amikor a pénzigý-gazdálkodási feladatokat a tervek szerint
lehet megvalósítani. Bízik benne, hogy a ŻO|5. év is ilyen lesz, és abban még jobban, hogy a további
forľásokat kęresve taIźi az önkormányzat olyan feladatnemeket, és noľmatívákat is, rnelyek segítik a
következo évi gazdálkodást.
A felmerülo kérdésekľeszívesen válaszo| kollégáival. Felhívja a figyelmet a Íiiggelékekre,a tervezett
fej|esztéseket, melyeket a képviseloktol kaptak ajánlatként. A végösszeg jelzi,hogy forráshiány miatt ezek
100%-ban nem végezhetok el.

!Motnáľ Imľe: Megállapitja, hogy kérdés,hozzásző|ás nem merí.il fel.
Elmondja, lehet, hogy tájékozaÍlan,de eddig minden évben megszokta, hogy a koncepciót minden évben
kötelezóęn kell tárgyalni a bizottságnak, és most le van írva, lrogy nem muszáj . F'z számźra fontos' hogy
látlrató legyen a következő év tervezése. Szintén megköszöni a hivatal murrkáját, lrogy a bizottság is
betekinthetett ebbe a tervezésbe.

További l1ozztszőlźs nem lévén'szavazásra teszi föl a 2015. évi költségvetési koncepció elfogadásáról
szóló lratározati j avaslatot előterj esztés szerinti fonnában.

---Kéľdések----Hozzásző|ások----Szavazás eľedménye
#:
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a 2015. évi ktiltségvetési koncepció elfogadásáról
89 l

Kisújszállás Város onkormányzata Képviselőłestületének Ügyrenđi és Jogi Bizottsága a 2015. évi
költségvetési koncepció elfogadásáról szóló hattlrozati javaslatot előteľjesztés szerinti foľmában
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a k<jvetkezők szerint:

Város Önkormányzatának Képviseló-testülete az Onkormétnyzat ŻOI5. évi költségvetési
',Kisújszállás
koncepcióját, a koltségvetési tervęzés fo irányait az előterjesztett tervezési szempontok a|apján a
következők szęrint fogadja el:

A bevételek tervezési szempontjai:
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A

bevételeket teljes köruen fel kell mérni, törekedni kell azok maradéktalan beszedésére'Az
intézménými1ködési bevételeket minimálisan a2014. évi eredeti elóirányzat szindén kell tervezni.
b) A képviselőłestĺ'iletmegvizsgźija az önkormányzati adokkivetésének lehetőségét.
c) Az önkormányzat törekszik a kamatbevétel növelésére, ezért a likvid pénzeszközeit annak

a)

felhasználásáig folyamatosan leköti.
d) Kiemelt figyelmet kell fordítani a pályázati források felkutatására, az elnyert pályázati összegek teljes
körű lehívására. ApáIyźnati önerőt a koltségvetésbentervezni kell.
e) 2015. évbenaz önkormányzat osztalékbevételtnem tetvez.
f) A Kisújszál|ási Yizmu Kft-től és a KisújszáIlási Csatomaberuházo Yizjkonnu Társulattól átvett
kintlévoségek behajtásából a 2015. évi költségvetésben 3 000 ezer forint bevételt kell tervezni. A
behajtással kapcsolatos költségek a bevétel terlrére elszámollratóak.

A személý juttatások

és járulékok tervezési szernpontjai,létszámgazdálkodás:

a) 2015. évi költségvetési évben vźitozat7an intézméný struktúrával kell számolni.
b) A Városközpont funkcióbővíto projekt megvalósításával összefiiggésben a Kisújszállási Művelodési
Központ és Könyvár intézménybenkét fő álláshely bővítéssel kęll számolni.
c) A közmunkaprogram további bővülése esetén meg kell vizsgálni az adminisztrációs létszám
bovítéséneklehetoségét és a foglalkoztatással járó kiadások ťĺnanszirozásának lehetoségeit.
d) A ľendszeres személý juttatások tervezése az intézrnényengedélyezett álláshelyének
figyelembevételével, kormányzati fuiikciónként, személyekre, törvényben eloírt besorolás alapján

történik.
e) A cafetéria éves keretösszegét a köztisztviselők

esetén a jogszabálý korlátok figyelembe vételével,a
kozalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve lratálya alá tartoző dolgozók esetén a költségvetési
lelretőségek fiiggvényében kell tervezni.
Đ 2015. évben maximálisan ki kell használni a Munkaügl Központ foglalkoztatási és nyári diákmunkára

kiírt pály ázati

l

ehetos égeit.

A dologi kiadások teľvezési szempondai:

A

kozuzemi kiadások és az ingatlan-karbantartások nélktili dologi kiadások összegét a meglévő
szerzodéseket, megállapodásokat, kötelezettségvál1a1ásokat ťrgyelembe véve, tételeS számításokkal

a)

al átámasztv a kel

l

me gt

ervezni.

b) A dologi kiadások tervezésénéla kötelezo önkormányzati feladatok a helý viszonyokľa lebontott
kiadásainak tervezése az elsodleges Szempont, a költségvetés költségvetési többletét a kotelęző
önkormányzati

feladatellátásra kell fordítani.

c) Akozuzemi kiadásokat, az intézménysajátosságait figyelembe véve, egyedileg kell meghatározni. A

kozuzemi kiadások az előzó három év adataiból számított naturális mutatók alapján a 2015. évi vźrhatő
árakon tervezhetok'
đ)Az ingatlan-karbantartás előirányzatára önkormányzati szinten lelretőség szerint 20 000 000 foľint
keretösszeget kell tervezni, amelynek felhaszná|ása az évközi igények beérkezésétkövetően, annak
felülvizsgálata után történhet.
e) Az ingaÍ|an-karbantartási feladatok megvalósítása során ki kell haszná|ni a kozfoglalkoztatás pályázati
1ehetőségeit.

f) Törekedni kell arra, hogy működési célúkamatkiadás 2015. évben se mertiljön fel, a folyószámla és
munkabérhitel felvételét el kell kerülni, vagy minimális szinten kell tartani a likviditási terv folyamatos
akinliztiásával

és a bevételek ütemezésével.

P énzeszköz-átađások, támogatásértékű kiadások tervezésénekSzempontj ai
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A civil szeľvezetek és önszerveződő közösségek támogatási kęretét a Kisújszállási Művelodési és
úsági Központ költségvetésében kell tervezni.
b) Az elszámolási kötelezettség fennállása esetén csak a 2014. évi elszámolás ellenőrzése és elfogadása
után folyósíthatő 20l5. évi támogatás.
c) Az önkormányzat a kozoktatási intézmények miiködéséhez vállalt kötelezettségét - a pontos adatok
ismeretében - a közoktatźlsi me gál lapodásban fo gl al tak s zerint telj esíti.
a)
Ifi

Tartalékok tervezésének szernpondai:
a) Az elmúlt évhez hasonlóan l0 000 000,- Ft általános tartalékot kell tervezni.
b) Működési céltartalékban- az előző évekhez lrasonlóan -a közrnűvelődési érdekeltségnövelo pá|yázat

önerejéhez az önkonnányzat

400 000 Ft előirányzatot IęTv ęZ.

Fejlesztési kiadások tervezésének szempondai:

A felhalmozási kiadásokná1a2014. évben folyamatban lévo beruházásokat és a Téľségioperatív Program
és a KEOP pályázat keretében induló beruházásokat, felújításokat, illetve az új uniós projektekhez

kapcsolódóan pályázati előkészítésiköltségeket kell teľvezni.

Egyéb beruházás csak felhalmozási célúforrás (pályázat, átvett pénzeszkőz, egyéb kiilső forrás)
ľen delkezésľe állása esetén terv ezhetÍi'

Külsó források teľvezése:

A

Városközpont funkcióbovíto rnegújítása projekt önerejének egy részétaz önkormányzat fejlesztési
célhitelbol biztosítj a, melynek összegét a 20 1 5. évi költségvetésben tervezni kell.
Egyéb rendelkęzések:

a) A Magyarország helý önkormányzatairól szolő 20II. évi CLXXXX' töľvényben és más
jogszabályokban meghatározott alapfeladatok ellátásához csak az átmenęti likviditáSi hiányok áthidalására
szolgálő, kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, folyószámla hitelkeret felhasználása történhet. A
likviditási terv összeállítása után - ha szükséges - a likviditási problémák elkerülésére az önkormányzat a
szźtm|avezető pénzintézetteléven beltili folyószámla hitelkeret igénybevételétkezdeményezi.
b) Amíg a képviselő-testület költségvetési rendeletét nem alkotta meg' a polgármester jogosult a helyi
önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedéséreés az
előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.Azigy folytatott gazdálkodásról a
képviselőłesti.ilęt elott el kell számolni, a beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az új kciltségvetési
ľendeletbe kell beilleszteni.
c) Külön kell megtervezní a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelezo feladatok ellátását
nem veszélyezteto önként vállalt feladatokat és azok forľásait. Az önként vállalt helyi közügyek
megoldása nem veszélyeztęthęti a törvény által köte]ezoen eloírt önkormányzati feladat- és hatáskörök

ellátását, ťlnansziroztlsa a saját bevételek, vagy az erľe a célra biztosított ktilön fonások terhéľe lehetséges.

Végľehajtáséľtfelelős:

A költségvetési ľendelet-tervezet eloterjesztéséértKecze István polgármester,
A költségvetési ľendelet-tęÍvezętelokészítéséértDr. Yarga Zsolt jegyzó
Hatáľidő: A költségvetés előkészítésérea költségvetési torvény hatálybalépését k<jvető 45' nap'

A

decemberi képviselo-testtileti ülésre elő
önkormányzati rendeletek felĺilvizs gálatát:

kell készítenia 2015. évi kĺiltségvetéstmegalapoző
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1.

2.
3.

4.
5.

a Szociális és gyermekvédelmi ellátások

helý szabályaiľól szóló 29l20I3. (XI.27

.) önkoľmányzati

rendelet;

a Kisújszállási TérségiSzociális otthon és Alapszolgáltatási Központ személyes gondoskodás
körébe tarÍoző gyerrnekek napközbeni ellátásának intézménýtérítésidíjairól szőIo I3l20l2. (I.
29. ) önkorm ányzatí rendelet ;
a Kisújszállási TérségiSzociális otthon és Alapszolgáltatási Központ személyes gondoskodás

körébe hrtozo szociális ellátásainak intézménýtérítésidíjaiľól szóló 14l2012. (II. 29.)
önkonnányzati

rendelet;

50l20l2. (XII.19.) önkormányzati rendelet;
lrelý adókĺól szolő 49l20l1. (XII. 2l.) önkormányzati rendelet.

a gyermekétkeztetés intézménýtérítésidíjairól szőIo
a

Végrehajtáséľt felelős:

Határidő:

Végľehajtásért felelős:

Határidő:

Dr. Varga Zsolt jegyző
2014. decernber 18.''

Molnár Imre bizottsági elntik

2014. november27.

Erről értesül:
1 . Ki súj s záIl ás Város onkorrnányz atának Képvi sel ő -tes
2. Dr' Yarga Zsolt jegyző

Eľedménye
Igen

Nem

Voks:
2
I

Tartózkodik

0

szavazott
Távol

0
0

Szavazott

Nem

Osszesen

3

Megiegyzés:

Név
Molnár Imre
Dr. Szűcs Lászlő
Hermecziné Balogli Klára

Szav7o
66.61
.t -l

-.).)

0.00

tĹil

ete

Ossz7o Képviselő

66.61
-)-l

--)

2

-)

I

0.00

0

100.00 100.00

3
0
0

0.00
0.00
100.00

3

Voks

Fľakció

Igen
Igen

Nem
Száma: z0I4.II.z4lzl0l
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-----3. Napiľendi pont----T ájékoztató a közteľii let-fel ii gyel et m

ű

kiid éséľő|

-__-Időkoľl átozás nélküli //Méľetlen-----

!Molnáľ Imľe: Megállapítja, hogy

az eloterjeszto Dr. Varga Zsolt jegyző úr távollétében képviselo Dr.

Kui Gábor aljegyzo úr sem kíván szóbeli kiegészítésselélni.

Kérdésnem lévénvéleményeknek ad helyt.
Hozzászőlásában elmondja,hogy a tájékoztatoban fľappánsan, rĺividen le van irva akóztęrület-felügyelet
munkája, szerencsére jól múködik a ľendszer az íj közterilet-felügyelo bęállásával. Reméli a rendszer jó
működése továbbra is így marad, és az átszewezésęk is valószínű szükségesek, azért toÍténnek meg'
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---Kéľdések----Hozzászőlások----Ę'lKecze István: Véleményébenelrnondja, hogy a Polgármesteń Hivatal működési rendjében szépen, és
finoman került leírásra jegyzo űr áltál, hogy nern a legmagasabb színvonalat teljesítő munkavállalótól
sikerüIt megszabadulni, és a helyettes aztbizonýtotta be, ami le van írva, és bízik benne, hogy a testület is
elfogadja, hogy Kisújszálláson elegendő Ż főkozterĺllet-felügyelő' Mivel korábban biztosította a testület a
plusz 1 fó álláshelyet' és sikenilt egy új építornémököt felvenni végre a hivatalba, akivel olyan
szakfeladatokat lehet elláttatni, arniket eddig külsos szakértovel lehetett ellátni' vagy az önkormányzat
választott vezetóivel. Ez megnyugtató megoldás' kéri abízottság támogatását a plusz l fő tekintetében,
ami igazáből nem plusz fot jelent.

Ę'1Molnáľ Imľe: TovábbihozzászőIás nem lévén,szavazźsratęszi ťo1 a közteĺület-felügyelet
szóló táj ékoztató tudomásul vételre aj ánlás át a képvi s elő-testtil et felé.

működésérol

Szavazás eredménye
#:

59

Száma: 14.1l.24l3l0lN

Ideje: 2014 november 24 14:17

Típusa:Nýlt

Határozat;

Elfogadva

Egyszeru

Táľgya:
(XI. 24. ) szám ú lIJ l bizottsági hatá'r ozat
a ktizteľület-felügyelet mĺiködéséről szóló tájékoztatő tudomásul vételéľől
9

0 lŻ0t4.

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselo-testületének Ügyrendi és Jogi Bizottsága a közterületfelügyelet működéséről szóló ÍĄékoztatőt megtáľgyalta és tudomásul vételre ajánlja a képviselőtestületnęk'

Végľehajtáséľtfelelős:

Hatáľidő:

Molnáľ Imľe bizottsági elniik

2014. november 27.

Errol értesül:
1

.

Kisúj szállás Város Önkormányz atának Képviselo -testülete

2.Dr' Yarga Zsolt jegyző

Eredménye

Voks:

Szavazott

3
0
0
3

Távo1

0
0

Igen

Nem
Tartózkodik

Nem szavazott
Osszesen

Megiegyzés:

Szav7o

ossz7o Képviselő

100.00 100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00 100.00
0.00
000
100.00
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Voks

Név

Hermecziné Balogh Klára
Molnár hnre

Fľakció

Igen
Igen

Dľ. SzLics Lászlo

Igen
Száma: 20 I 4'I I.24
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---4. Napiľendi pont-_---

Előteľjesztés az łinkormányzati tulajdonú ktizutak forgalmi rendjének módosítására

---Időkoľl átozás nélkĺili//Méľetlen-_--['lMolnár Imľe: Szóbeli kiegészítésnekad hely.

ĘKecze István: Szóbeli kiegészítésébenelmondja, hogy az utóbbi testÍileti ülésen az interpe||ációk során
vetődött fel az a probléma. Ekkor tett egy kíséľletetana,hogy térjen vissza majd a teshilet erre késobb. A
probléma va|ós, azota is folyamatos gondot jelent. A rendőľséghez nęmjutott el egy baleset híre, mely e
kamion rniatt történt, mert nem jelentették bę. Ezért újra kell tfugyalni ezt az előterjesztést.
ĘlMolnár Imre: Megállapída, hogy kérdés,hozzászőlás nęrn vetődik fijl'
Elmondja, hogy sokat jár ana, a kamion az utkereszteződéstol nęm męSsze áI1, zavarja a kilátást,
balesetveszélyes. Szernélygépkocsival nem lenne ilyen gond.
Tárnogatj a az eiőterjesztést.

További hozzászőlás nem lévén,szavazásra teszi ťo1 az önkormányzati ĺ'rlajdonú közutak forgalmi
rendjéről sző|ó 2571201 l. (x. 25.) önkormányzati határozat újbóli felülvizsgáIatára vonatkozó határozati
j

avaslatot előterj esztés szerinti formában.

----Kérdések-----Hozzászőlások----Szavazás eľedménye
#:

60

Száma:

|4'1l.z4l4l0lN

Ideje: 2014 novembęr 24I4:Ż0

Típusa:Nýlt

Határozat;
Egyszeru

Elfogadva

Tárgya:.
l ĺ2 0 l 4. (XI. 2 4.) szá m ú l IJ l bizottsálgi határ ozat
az önkormányzati tu|ajdonú közutak foľgalmi rendjéről
9

határozat

új bóIi

sző|ő 2571201l.

(x. 25.) tinkormányzati

felülvizsgál atár ől

Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi és Jogi Bizottsága az onkormtnyzaÍi
tulajdonú közutak forgalmi rendjéről szőlő 257l20II. (X. 25.) önkormányzati határozat ujbőIi
felülvizsgálatáľa vonatkozőhatźtrozati javaslatot előteľjesztés szeľinti formában elfogadásra javasolja a
képviselőłestületnek a kĺivętkezők szerint:
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l

,,Kisújszállás Város ÖnkormányzatánakKépviselo-tesťtilete az önkormányzati tulajdonú közutak forgalmi
rendjéről szolo 25112011. (X. 25.) önkormányzati határozaÍ" 2. rnellékletét2014. december 1-jétőI az

l

alábbíak szerint módosítja.
A 15. pont kiegészül, és az alábbiak szerint

1

15. Béla király utca

(felnléľésiľánya: Vásár

u.

felől a Malom

u.

módosul

i

felé haladva)

15.1. Béla király u - Vásár u. keresztezodésnél
1 5. 1 . 1 ' szembejövó
forgalom részérę'.,,Elsőbbségadás kötelezo" kózuti jeIzőtábla
15.1.2. "Megĺillni tilosl' ki)zúti jelzőtĺÍbkt (KRESZ 60. dbra)
15.2. BéIa király u. 12. szźlm elótt
15.2.1.,,Veszélyes útkanyarulat jobbra'' kozuti jelzőtábla
15.3. Bélu kirúly u. l5. szdmú zug kijdrata előtt
15.3.1. szembejövőforgalomrészliľe: "Megállnitilos'l

(KRESZ 65.

(KRESZ 9. ábra)

źtbra)

közútijelzőtliblű (KRESZ 60. ĺibra)

15.4.Béla királyu. 15. szálnú zugkijáratánál
5'4' 1 .,,Elsobbségadás kötelező'' közúti jelzőtábla (KRE SZ 9. ábra)

1

15.5. Béla kiľály u - Malom u. kereszteződésnél
l5.5.1. ,'ÁLLJ! Elsőbbségadás kötelező'' közúti jelzótáb\a (KRESZ 1 l. ábra) Megjegyzés: a Béla király u.
folytatása Magyar Közút Nonpľof,rt Zrt. kezelésű út. A keręszteződés rnindkét oldalán, folyamatosan

villogó sárga figyelmeztető lámpa üzemel.
Végrehajtáséľtfelelős:

Határidő:

Végľehajtáséľtfelelős:

Hatáľidő:
Errol értesül:
1

.

Ki

súj s zállás

Kęcze István polgárrnester és Dr. Y arga Zso|t jegyzo
2014. decęmber 19.''

Molnáľ Imľe bizottsági elnök

2014. november 27.

Város Önkormány zatának Képvi selo{estülete

2. Dľ. Y arga Zsolt jegyző

Eľedménve
Igen

Nem

Tartózkodik
Szavazott

szavazott
Távol

Nem

Osszesen

Megiegyzés:

Voks:

3
0
0
3
0
0

Szav7o

ossz7o Képvise|ő

100.00 100.00
0.00
0.00
0'00
0'00
100.00 100.00
0.00
0.00
100.00

Név
Hermecziné Balogh Kláľa
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3

0
0

3
0

0
3

Voks

Fľakció

Igen
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Molnár Irnre
Dr. Szűcs Lászlő

Igen
Igen
Száma: 2014.l I.z4l

60

41

0l

N

További kiegészítés,kérdés,vélemény, közéľdekiĺ bejelentés a bizottsági ülésen nem hangzik

e1,,

így az

elnök rnegköszoni az ülésen végzeÍt munkát, és az ülést 14.20 őrakor bezárja.

Kmf.

Molnáľ Imre
bizottsági elnök

zlő
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