
J e g y z ı k ö n y v 
 

 
Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. április 29-én megtartott 
ülésérıl a csataszögi önkormányzat Csataszög, Szebb Élet út 42. szám alatti tanácskozó 
termében. 
 
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. 
  
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 napirenden az elmaradt juttatások kifizetésének 
megtárgyalását. 
 
1./ A 2014. évi költségvetési koncepció megtárgyalása 
     Elıadó: Lovász Tibor polgármester 
2./ Elmaradt juttatások kifizetésének jóváhagyása 
     Elıadó: Lovász Tibor polgármester 
3./ Gyermeknap megrendezése 
     Elıadó: Lovász Tibor polgármester 
4./ Polgármester beszámolója a két ülés közötti idıszak eseményeirıl 
     Elıadó: Lovász Tibor polgármester 
 
A napirendi pontra vonatkozó javaslatot a képviselı-testület 6 igen szavazattal elfogadja és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
22/2013./IV.29./ Kft. számú      h a t á r o z a t : 
 
 Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Lovász Tibor polgármester  

javaslatával kiegészített napirendeket elfogadja. 
 
Határozatról értesül: 
1./ A képviselı-testület valamennyi tagja. 
 
 

1./ N a p i r e n d i      p o n t      megtárgyalása: 
 
Lovász Tibor: Sajnos már az elmúlt évben sem tudtuk a civil szervezeteket támogatni, 
bevétel növekedés nincs, talán az adó- és a vízdíj behajtásból számíthatunk némi plusz 
bevételre. 
A mőködési kiadásainkat továbbra is a legminimálisabbra kell szorítani. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, a képviselı-testület 6 igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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23/2013./IV.29./ Kt. számú        h a t á r o z a t : 
 
 Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat 2014. évi  

költségvetési koncepcióját – mint a költségvetés kidolgozásának alapján – az alábbiak  
szerint elfogadja: 
 
1.) A mőködési bevételek és kiadások – felhalmozási bevétel felhasználása 

nélkül – egyensúlyának megteremtésére tett intézkedések folytatása. A 
költségvetési terv összeállításánál alapvetı szempont a pénzügyi egyensúly 
megteremtése. 

2.) Az önkormányzat hitelt – támogatás elıfinanszírozás kivételével – 2014. 
évben nem vesz fel. 

3.) A költségvetési elıirányzatok tervezésekor a kötelezı önkormányzati 
feladatok prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a 
költségvetésben akkor tervezhetı, ha annak pénzügyi fedezete az 
önkormányzat saját bevételébıl megteremthetı. Az önként vállalt feladat 
kiadásainak finanszírozása a kötelezı önkormányzati feladat ellátását nem 
veszélyeztetheti. 

4.) A helyi szociális rendeletben és egyéb rendeletekben meghatározott 
önkéntes önkormányzati juttatások felülvizsgálata. 

5.) A helyi társadalmi szervezetekkel való együttmőködés és azok támogatása, 
melyek általában kulturális, polgári védelmi, polgárırség, 
mozgáskorlátozottak, sport területekre terjed ki. Kiemelt jelentıséggel bír 
azon szervezetek támogatása, melyek a kötelezı önkormányzati feladatok 
ellátásában az önkormányzattal kötött megállapodás szerint részt vesznek. 

6.) A pályázati lehetıségek figyelemmel kísérése és kihasználása. A 
költségvetésben jelentkezı többletbevételbıl meg kell teremteni a pályázati 
önrészeket. 

7.) A felújításokra és felhalmozási kiadásokra tervezett összegek mőködési 
kiadásra nem csoportosíthatók át. 

8.) Újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása elıtt figyelembe 
kell venni a meglévı, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a 
fedezetül szolgáló bevételek realizálását. 

9.) Az adókintlévıségek csökkentése érdekében tovább kell folytatni a 
következetes végrehajtási és ellenırzési tevékenységet. 

10.) A szolgáltatások bevételeinek felülvizsgálata (lakbérek, bérleti díjak, stb). 
11.) Mőködési kiadások (foglalkoztatáspolitikai célokhoz igazodó személyi 

juttatások és kötelezı, valamint állami feladatokhoz kapcsolódó dologi 
kiadások, ezen túl az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó dologi 
kiadások) meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét 
érvényre kell juttatni. A költségek vonatkozásában a szükséges és reális 
fedezetet biztosítani kell a tervezés során. 

12.) A költségvetés elıkészítésekor a jogszabályon, szerzıdésen, 
megállapodáson alapuló kiadások elsıdlegességét biztosítani kell. 

13.) A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében 
általános tartalékot kell képezni. Ennek mértéke a mőködési költségvetés 
összegének 0,5 %-a. 
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A képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy a költségvetési terv készítésekor a 
koncepcióban elfogadott döntéseket vegye figyelembe. 
Felelıs: Lovász Tibor polgármester 
   Dr. Varga Zoltán jegyzı 
 
Határidı: 2014. évi költségvetés készítése. 
 
Határozatról értesülnek: 
1./ Lovász Tibor polgármester, 
2./ Dr. Varga Zoltán jegyzı. 

 
2./ N a p i r e n d i      p o n t    megtárgyalása: 
 
Lovász Tibor: A képviselı-testület már többször tárgyalta a dolgozók elmaradt juttatásának 
rendezését. A 2013. évi költségvetésben szerepel, a pénzügyi gondnok engedélyezte ennek 
kifizetését. Ez az összeg 6.414.663 Ft. Megvan rá a fedezet, a napokban átutalhatjuk a 
dolgozóknak. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban Berényi Lajos, Harsányi Erzsébet tett fel kérdést, melyre a 
választ Lovász Tibor polgármester és Dr. Varga Zoltán körjegyzı megadta. 
 
A napirendi rendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nincs, a képviselı-testület 6 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
24/2013./IV.29./ Kt. számú      h a t á r o z a t : 
 
 Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat  

dolgozóinak elmaradt juttatását kifizeti a 2013. évi költségvetésnek megfelelıen. 
 
Határozatról értesül: 
1./ Valamennyi érintett személy, 
2./ Gazdálkodási csoport. 

 
3./ N a p i r e n d i      p o n t      megtárgyalása: 
 
A Kıtelek Presszó ügyvezetıje kérelmet adott be a képviselı-testületnek, hogy engedélyezze 
május 18-án gyermeknap rendezését, melyet az önkormányzat tulajdonában lévı piactéren 
szeretnének megtartani. Nem a tulajdonos kereste meg, csak az alkalmazottja, ı is csak 
telefonon. 
A jegyzı úrnak hozták be a kérelmet, ez lenne a II. Kıteleki Gyermeknap, ezzel hagyományt 
szeretnének teremteni.  
Az önkormányzat május 26-án szervez községi gyermeknapi ünnepséget, mivel május utolsó 
vasárnapja a gyermeknap. Javasolja, hogy ne támogassa a testület a Kıtelek Presszó 
gyermeknap megrendezését. 
Az elhangzottakkal kapcsolatban Dr. Zsótér Gyöngyi, Harsányi Erzsébet, Berényi Lajosné tett 
fel kérdést, melyre a választ Lovász Tibor polgármester megadta. 
Váradi József támogatja a polgármester javaslatát, az évzáró megrendezését támogatja. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nincs, a képviselı-testület 6 igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza: 



 4 

25/2013./IV.29./ Kt. számú h a t á r o z a t : 
 

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Kıtelek Presszó gyermeknap 
megrendezésére irányuló kérelmét nem támogatja, a terület használatához nem járul 
hozzá. Az önkormányzat szervez községi gyermeknapot május 26-án. 
 
Határozatról értesül: 
1./ Kıtelek Presszó ügyvezetıje, 
2./ Képviselı-testület valamennyi tagaja. 
 

4./ N a p i r e n d i      p o n t      megtárgyalása: 
 
Lovász Tibor polgármester az alábbiakról tájékoztatja a képviselı-testületet: 
 

• A parlagfő-mentesítési alapra beadott pályázaton nyertünk 498.000 Ft-ot, melyhez 
26.000 Ft önerıt kell biztosítani. 

• Az utca nevek megváltoztatásával kapcsolatban elmondja, hogy a Hámán Kató utcai 
lakosok nem támogatják a megváltoztatást. Majd a következı ülésen fogja a testület 
tárgyalni a névváltoztatást. 

• A víztisztító konténer mőszaki átadása megtörtént, de még meg kell kérnii a mőködési 
engedélyt, melyet a szolgáltató intéz az illetékes hatóságnál. 

• Belügyminisztériumi ellenırzés volt közfoglalkoztatással kapcsolatban, kisebb 
hiányosságok voltak, melyet pótolni kell (pl. munkaköri leírás hiánya, a jelenléti ívet 
naponta kétszer kell aláírni). Ellenırízték az elvégzett munkákat. 

 
Berényi Lajosné: A törökszentmiklósi vízmővel nem lehet felvenni a kapcsolatot, nem 
veszik fel a telefont, nem fogadják a lakosság reklamációit. 
Lovász Tibor: Még folynak a tárgyalások egy másik szolgáltatóval, ık vállalják, hogy heti 
egy alkalommal ügyfélfogadást is tartanának a településen. 
 
Több elıterjesztés, bejelentés nincs, Lovász Tibor polgármester az ülést berekeszti. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

/: Lovász Tibor :/       /: Dr. Varga Zoltán :/ 
   polgármester                 körjegyzı  
 
 
 
 


