Litka Község Önkormányzata
3866 Litka Fő út 58.
L/41-3/2019
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2019. március 28. napján a Litka Község Önkormányzata Képviselő- testületének
nyílt ülésén a Községházán
Jelen vannak:

Kardos Endre
Kardos Józsefné

Tanácskozási joggal: az ülés teljes időtartamára

polgármester,
alpolgármester
dr. Arnóczki Tímea jegyző

Kardos Endre polgármester köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 2
tagja jelen van, Kardos Béla nem jelezte távolmaradását, az ülés határozatképes, 10.00 órakor
megnyitja.
Kardos Endre polgármester kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy tegyék meg észrevételeiket a
napirendi javaslathoz.

JAVASOLT NAPIREND:
1./ Javaslat Encsi Többcélú Kistérségi Társulás
költségvetésével kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: polgármester

2019.évi

feladatellátásával

és

2./ Egyéb javaslatok, indítványok
A képviselő-testület valamennyi jelenlévő tag szavazásban való részvételével /2 fő/,
egyhangú szavazással /2 igen/, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendje az
alábbiak szerint került elfogadásra:
E L F O G A D O T T N A P I R E N D:
1./ Javaslat Encsi Többcélú Kistérségi Társulás
költségvetésével kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: polgármester

2019.évi

feladatellátásával

és

2./ Egyéb javaslatok, indítványok
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T Á R G Y A L T N A P I R E N D:
Első napirendi pont
1./ Javaslat Encsi Többcélú Kistérségi Társulás 2019.évi feladatellátásával és
költségvetésével kapcsolatos döntések meghozatalára
Kardos Endre polgármester elmondja, hogy az előző képviselő-testületi ülést követően volt
kistérségi társulási tanácsi ülés, ahol a házi orvosi ügyelet további biztosításának valamilyen
szintű megoldása megszületett. Biztos, hogy nem végelegs megoldás, mert ez pénzügyi javaslat
és sajnos van olyan helyzet, amikor a pénz nem elég, egyszerűen nincs elég házi orvos a
körzetben, akit be lehetne vonni az ügyeleti ellátásba.
Ahogy korábban elmondta, az EncsMed Kft felmondta az orvosi ügyeleti szolgáltatást. Január 1től 6 Ft/fővel emelték a hozzájárulást. Az ülésen felajánlották, hogy adnak még neki 10 Ft/főt.
Azokon a településeken ahol van háziorvosi ellátás, pedig kötelezik az orvosokat, hogy vegyenek
részt az ügyeleti ellátásban, ugyanis a felmondás fő indoka az volt, hogy nem akarnak az orvosok
részt venni az ügyeletben. Úgy néz ki, hogy ezt a szolgáltató el fogja fogadni.
Kardos Endre polgármester kéri aki támogatja ezt az emelést, az kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület valamennyi jelenlévő tag szavazásban való részvételével /2 fő/, egyhangú
szavazással /2 igen/, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Litka Község Önkormányzata képviselő-testületének 16/2019 (III.28.) határozata az
ETKT házi orvosi ügyeleti ellátási díjának 2019.évi emeléséről
Litka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Encsi
Többcélú Kistérésgi Társulásnak a háziorvosi ügyeleti ellátás biztosítása érdekében a
2019. évi feladatellátáshoz kapcsolódó költségek további 6 ft/lakos/ hó emeléséről
szóló javaslatot.
1. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 2018.évi 46 ft/lakos/hó működési
támogatáson túl már döntött korábban 10 ft/lakos/hó támogatási összeg emelésről
2019.január 1 napjától határozatlan időre.
2. A képviselő-testület úgy döntött, hogy az eddigieken túl további 6 Ft/lakos/hó
működési támogatás megfizetésére vállal kötelezettséget a 2019-es évre, a 2019.
évi költségvetése terhére.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzattal
szerződéses jogviszonyban álló háziorvossal folytasson egyeztetést az ügyeleti
ellátásban való részvételről, nyomatékosan felhívva a figyelmet arra, hogy az
jogszabályban előírt kötelezettség.
4. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az ügyeleti ellátás indokolatlan
igénybevételének visszaszorítása érdekében kezdjen lakossági felvilágosító
kampányba.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a határozat végrehajtásához
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve 2019. december 31.
Kardos Endre polgármester elmondja, szintén a kistérségi ülésen hangzott el, hogy pályázott a
kistérség 2012-ben két civil szervezettel közösen 131 millió Ft-ra. Az egyik civil szervezet
bejelentette, hogy felszámolja magát és nem számolt el a pályázati összeggel. Az EMMI
megkereste a kistérséget, hogy 2.270.453.- Ft támogatási összeget fizessen vissza. Nem tudja mi
lesz a vége, ugyanis a Magyar Roma Parlament nevű szervezetnek, csak egy tagszervezete volt az
encsi, tehát maga a szervezet nem szűnt meg csak a tagszervezete. Úgy gondolja ezt
mindenképpen rájuk kell majd terhelni, azonban most ki kell fizetni. Úgy döntöttek a társulási
ülésen, hogy lakosság arányosan az önkormányzatok kifizetik. Javaslat hangzott el arra is, hogy
BTk-s feljelentést kell tenni, mert ez költségvetési csalás. Hozzá tartozik a történethez, hogy a
pályázat lebonyolítása előtt a kistérség levelet írt az irányító hatósághoz, mely szerint nem
szeretnék, ha ezt a civil szervezetet bevonnák. Azonban az irányító hatóság rájuk kényszerítette
akaratát. Alsógagy esetében ez 9.504.- Ft egyszeri befizetést jelent.
A képviselő-testület valamennyi jelenlévő tag szavazásban való részvételével /2 fő/, egyhangú
szavazással /2 igen/, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Litka Község Önkormányzata képviselő-testületének 17/2019 (III.28.) határozata
átvállalt tartozásról
Litka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést
és az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás részére működési célú átadott
pénzeszközként, a TÁMOP-5.1.1-11/1/A-2012-0008 pályázatához kapcsolódóan az
EMMI felé fennálló tartozás rendezése érdekében, 2019. évi költségvetése terhére
4.512.- Ft kifizetését rendeli el.
A Képviselő-testület kiköti, hogy az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás
érvényesítse polgári peres úton a konzorciumi partnerrel szemben követelését.
Amennyiben a Társulás érvényesíteni tudja úgy az a támogatási összeg
önkormányzat részére történő visszafizetéséről gondoskodni köteles.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a határozat végrehajtásához
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2019. március 30.
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Második Napirend:
2./Egyéb Javaslatok, indítványok
Kardos Endre polgármester az egyéb javaslatok, indítványok keretében kéri a képviselőtestület véleményét a 2019. augusztus 2-3 napjára tervezett, immár hagyományosnak mondható „
Együttműködő Szomszédok” rendezvénnyel, annak programjával kapcsolatosan. Elmondja, hogy
számításai szerint 2,2,-2,5 millió forint fog rendelkezésre állni, több forrásból. Az önkormányzat
megnyert egy 700 e forintis összeget a Bethlen gábor alaptól, számít az idén is a a B-A-Z Megyei
közgyűlés Elnökének elnöki támogatására, az önkormányzat közművelődési normatívájából is
különítettetek el erre összeget a költségvetéskor, illetve a kísérő rendezvényeket az EFOP-os
pályázatokból lehet finanszírozni. A program kialakulóban van, a szombat esti fellépőke
árajánlatot kért, azonban még nem kapott, bár a közösségi oldalakon már látható a Children of
Distance fellépése, aminek tudja, hogy a fiatalok örülnének, azonban még nem egyeztek meg.
Dr. Arnóczki Tímea jegyző felhívja a figyelmet, hogy ebben mindenképpen onkrétabban
kellene tudni, hiszen a fellépési díj – várhatóan- meg fogja haladni azt összeget, amelyre a
polgármester egyedül kötlezettséget vállalhat. Fontos a rnedezvény keretösszege és a beltartalom
is, kéri polgármester urat, hogy ezt mindenképpen pontosítsa és ha a „nagyfellépőtől” megjön az
árajánlat, és meghaladja a 600 e forintot, akkor terjessze a képviselő-testület elé. Egyebekben kéri,
hogy a költségvetést ennél azért jobban pontosítsák, mert ez nem elegendő, még egy
kerethatározat meghozatalához sem, hiszen van benne bőven bizonytalansági tényező, amelyet a
nagyfellépő díja igencsak befolyásolhat. Eddig 800. E forint volt a legnagyobb ilyen célra
kifizetett összeg, ez ennél biztos hogy több, akár 1,5 millió forint is lehet, és nem mindegy, hogy
ennyivel több vagy kevesebb marada rendezvény egészére, hiszen a bevételi oldala adott.
Kardos Józsefné alpolgármester is fontosnak tartja a költségvetés pontosítását, bár Ő is
úgyhallotta, hog a fiatalok örülnének a fellépőnek, de fontps lenne tudni, van –e rá pénze az
önkormányzatnak. Javasolja, hogy ha megkapja a polgármester Úr az ajánlatot, akkor térjenek
vissza.
Kardos Endre polgármester kérdezi a jegyző asszonyt, hogy mi lehet a felső határ, ameddig
elmehet.
Dr. Arnóczki Tímea jegyző elmondja, hogy ha teljesen kifeszítik a költségvetést és minden
tervezett bevétel befolyik rá, akor megítélése szerint 1,5 millió forint bruttóban, hiszen arra is
gondolni kell, hogy kell mögé egy komolyabb hangosítás sé nagyobb színpad, amely fel millió
forint és akkor kb 500 e forint marad a többi fellépőre, az étkeztetésre. Jó hogy az Efop-os
pályázatban vett az önkormányzat sátrakat, mert akkor azok bérlésére már nem költeni.
Kardos Endre polgármester elmondja, hogy Ő gondolt arra is, hogy egy jelképes összeget
lehetne szedni az esti fellépsére azoktól, akik csak arra jönnek, mint H. Szentandrás szokta.
Kardos Józsefné alpolgármester megfontolandónak tartja, egy jelképes 100.- ft/fő összeggel
szerinte működhetne.
Dr. Arnóczki Tímea jegyző javasolja, hogy erre térjenek vissza, ha már tudják, hogy ki lenne és
mennyibe kerülne az esti fellépő.
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(2) E rendeletet a hatályba lépését követően indult eljárásban kell alkalmazni.

14. Záró rendelkezések

33. Hatályon kívül helyező rendelkezések
50.§
a kihirdetést
követőÖnkormányzata
napon lép hatályba
45. §(1)E
(1) rendelet
Hatályát veszti
Litka Község
Képviselő -testületének Helyi Építési
Szabályzatáról szóló 12/2005. (XI.10.) számú rendeletének alábbi rendelkezései: 11.§ (15), (16),
12.§ (10);
16.§ (1) d), g),
(3); 21.§a(8),
(12) b.),szokásos
(13) b.), (14)
a), b);gondoskodik.
22. § (5); 44. § (4) 2. és
(2) E(17);
rendelet
kihirdetéséről
a jegyző
helyben
módon
Kardos
Endre polgármester
egyéb
hozzászólás
nem lévén a rendkívüli ülést 10.35- kor bezárja.
3. mondat;
45.§ (1), (3)-(8);
1. számú
melléklet.

.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti önkormányzati rendelet
(2) Hatályát
veszti
Litka Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a reklámelhelyezésekről
szóló
10/2017
(IX.15.)&önkormányzati
rendelet.
szóló 13/2017. (XI.8.) önkormányzati rendelete.

k.m.f.

(3) Hatályát veszti Litka Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településképi bejelentési
eljárásról és településképi kötelezésről szóló 14/2017. (XI.8.) önkormányzati rendelete

Kihirdetetési záradék:
Jelen rendelet kihirdetve 2018. március 1. napján
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