
J e g y z ı k ö n y v 
 
Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. augusztus 24-én 
megtartott ülésérıl. 
 
Jelen vannak: Lovász Tibor polgármester, Váradi József alpolgármester, Agócs Miklós, 
Bartalos Jánosné, Harsányi Erzsébet, Dr. Mága Titusz  képviselı. 
 
Távolmaradását bejelentette: Dr. Zsótér Gyöngyi képviselı. 
 
Tanácskozási joggal meghívottként megjelent: Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet körjegyzı, 
Mága László CKÖ elnök, Dr. Kıváry Péter pénzügyi gondnok, Kissné Jerkovics Ildikó 
pénzügyi elıadó, Handó Mónika gazdálkodási csoportvezetı. 
  
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 napirend megtárgyalását. 
 
A napirendre vonatkozó javaslatot a képviselıtestület egyhangúlag elfogadja és az alábbi 
napirendeket tárgyalja meg: 
 
1./ Az önkormányzat 2011. 07. 07-2011. 12. 31. idıszaki válságköltségvetésének jóváhagyása  
     (írásbeli) 
     Elıadó: Lovász Tibor polgármester 
 
1./ N a p i r e n d i        p o n t       megtárgyalása: 
 
Lovász Tibor: Teljesen lecsupaszított költségvetés készült, nem tartalmazza a hiteleket, a 
szállítói tartozásokat. Még nem a valós képet mutatja, az iskola gesztorsága szeptember 1-tıl 
megy át Nagykörőhöz. 
 
Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet: Kiegészíti az elhangzottakat azzal, hogy 
létszámcsökkentésrıl döntött a testület, ennek hatása ebben az évben még nem jelentkezik 
csak jövıre. Kérdésként felmerült, hogy ennek mi az anyagi vonzata, amit ki kell fizetni a 
felmentési idı felére, valamint a végkielégítések összege 5.568.379 Ft, visszaigényelhetı 
2.862.962 Ft, a jövı évi megtakarítás 8.714.340 Ft. 
További szőkítés, hogy az alsó tagozat felköltözi a nagy épületbe, a Közösségi Házban csak a 
könyvtár mőködhet, korábban szó volt a temetéssel kapcsolatos díjak megemelésérıl, errıl a 
testületnek rendeletben kell döntenie. A főtést a védınıi szolgálatnál csak gázzal lehet 
megoldani, a többi intézménynél a gáz csak temperálásra lenne használva munkaszüneti 
napokon. A visszakapcsolásra vonatkozó kérelem elment, minden egyes intézménynél ki 
fogják számolni, hogy mennyi összeget kérnek letétbe helyezni, ennek ismeretében kell majd 
dönteni, hogy hol lesz lehetıség a visszakapcsolásra. 
 
Dr. Mága Titusz: Hogy lesz megoldva a gyermekétkeztetés. 
 
Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet: Jelenleg még Nagykörőbıl történı szállítással, mivel a 
konyhát még nem sikerült birtokba venni. Ha ez megtörténik, bérbe kell adni, mivel a konyha 
üzemeltetése nem szerepel a kötelezı feladatok között. 



 2 

 
Dr. K ıváry Péter: Mindenképpen vissza kell szerezni a konyhát, ezzel kapcsolatban tárgyalt 
a Bolax-al, de nem mutat hajlandóságot, a viszony nagyon elmérgesedett. Szerintük az 
önkormányzat nem csinál semmit, nem vesz részt a saját reorganizációjában. Vannak 
kapcsolataik, próbálnak segíteni, de a reorganizációs hitelre még nincs kialakult gyakorlat. A 
Csabaholdingnak is vannak kapcsolatai, próbálják ezt intézni. Ha most jogi eljárást 
kezdeményez az önkormányzat, azzal csak ront a helyzeten. A birtokvita kezdeményezésével 
még várni kellene. Tárgyaltak a VÁTI-val is, nem akarják a szabálytalansági eljárást, az 
iskola projekttel kapcsolatban, az ı céljuk is az, hogy lezáruljon a projekt, azt javasolták, 
hogy kérjen az önkormányzat 2012. június 30-ig. 
 
Mága László: Addig húzódik a konyha ügye, hogy a téli idıben is el kell járni ebédelni, ezt 
ellenzi. 
 
Dr. K ıváry Péter: Addigra rendezıdik az ügy szerinte. 
 
Harsányi Erzsébet: A Bolax csak fenyegetızik és akadályoz. Kérdezi, hogy ki írta alá a 
Bolax számláit. 
 
Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet: A számlák jogosak, azokat be kellett fogadni. 
 
Harsányi Erzsébet: De ki írta alá? 
 
Lovász Tibor: İ írta alá, mivel azok jogosak, a teljesítés a Bolax részérıl megtörtént. 
 
Harsányi Erzsébet: Hallotta, hogy sok helyen feltörik a konyhát, és fıznek, itt miért nem 
lehet ezt megtenni. 
 
Dr. K ıváry Péter: A békés megoldást javasolja továbbra is. 
 
Kézai Zsolt: Készült-e B terv, ı sajnos nagyobb esélyt lát a vagyon bírósági felosztására mint 
a megegyezésre. 
 
Dr. K ıváry Péter: Hitelfelvétel lehet a megoldás, kistelepüléseknél nem várható gazdasági 
fellendülés, nem csak itt, ezzel a többi kis település is így van. 
 
Kézai Zsolt: A hitelt vissza is kell fizetni, ez akár több generációt is terhelhet. Fel kell mérni 
van-e egyáltalán mozgástér. 
 
Dr. K ıváry Péter: At kell világítani akár külsı szakemberrel az önkormányzat teljes 
gazdálkodását, felmérni hogy mi várható normatívában, milyen havi törlesztést tud esetleg 
felvállalni az önkormányzat. A reorganizációs program erre szolgál. 
 
Lovász Tibor: Új önkormányzati törvény készül, új finanszírozási rendszer, nem tudni még 
milyen feladatokat visznek el, mi lesz ennek a pénzügyi hatása. 
 
Dr. K ıváry Péter: A válságköltségvetés mentén kell haladni, az év végéig ki fog derülni 
hogy egyezség létre tud-e jönni. 
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Harsányi Erzsébet: A létszámcsökkentés miatt nagy a felháborodás a faluban. Miért nem az 
önkormányzatnál kezdték, persze a polgármester úr érintett az óvodánál a felesége révén, az 
iskolánál Agócs Miklós miatt. Miért a fizikai munkásokon kezdték? 
 
Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet: Az iskola és óvoda a minimum létszámon van, ott tovább 
nem lehet csökkenteni. Az önkormányzatnál a védınıi állás van, a polgármester, a Közösségi 
Háznál egy fı van. Az orvos asszisztens önkormányzatnál történı foglalkoztatása október 31-
el megszőnik. A Körjegyzıségnél 1 fı létszámcsökkentés lesz szeptember 1-tıl végleges 
áthelyezés címén. Polgármester úr még javasolt plusz egy fıt a körjegyzıségbıl. Ezt azért 
ellenezte, mert ebben a félévben nagyon sok a plusz munka, a reorganizációs program 
elkészítése, egyezségi javaslat elkészítése, népszámlálás, a körjegyzıség megszőnése miatt a 
hunyadfalvi iratokat 1993-ig visszamenıleg szét kell bontani, átadni. A körjegyzıségnél 
egyébként sem dönthet önállóan Kıtelek, ahhoz Huyadfalvának is döntenie kellene. Január 1-
tıl Polgármesteri Hivatal lesz, akkor majd eldönti a testület, hogy azt hány fıvel mőködteti. 
 
Mága László: Az adósságrendezési bizottság ülésérıl készül-e jegyzıkönyv, és azt meg 
lehet-e nézni? 
 
Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet: Igen. 
 
Kézai Zsolt: Nem megfelelı a lakosság tájékoztatása, nincs falugyőlés, a nyilvánosság ki van 
zárva. A Néplapból szerzik az értesüléseket, nem kell folyton nyilatkozgatni, ott is csak a 
rossz hírek jelennek meg, ki kell állni a falu elé. 
 
Lovász Tibor: Szeptemberre tervez falugyőlést, januárban volt. Szeptember 5-ig kell leadni a 
hitelezıi igényeket. Amíg nincs konkrét információ, addig felesleges a falugyőlés. 
 
Dr. Mága Titusz: Lesznek tankönyvek? 
 
Lovász Tibor: Igen, ki tudtuk fizetni, a fıigazgató asszony egyeztetett a szállítóval, adják a 
tankönyveket. 
 
Mága László: Igaz-e, hogy tanulmányi szerzıdést köt az önkormányzat óvónıi képzésre? 
 
Lovász Tibor: Igen, mert csak így lehet megoldani a hiányzó óvónıi állás betöltését. 
 
Harsányi Erzsébet: A mai helyzetben szerinte ezt nem vállalhatja fel az önkormányzat. 
 
Lovász Tibor: Az illetı jelenleg óvónıként dolgozik, dajka fizetésért. Egy óvónı elment, egy 
évre felmentést kapott az, akivel tanulmányi szerzıdést kötnek. Most felvételizett, de csak 
költségtérítéses képzésbe vették fel Kecskemétre. Ez még mindig olcsóbb megoldás, mintha 
óvónıt keresnek magasabb fizetésért, mivel amíg nem végzi el a fıiskolát, továbbra is dajka 
fizetést kap. 
 
Dr. Mága Titusz: Költségtérítést is fog kapni? Ez akkor nagyon drága lesz. Mi van a 
tanulmányi szerzıdésben.  
 
Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet: Még csak tervezet van, azt meg tudja mutatni, mert átküldte 
az iskola. Szerepel benne a tandíj, utazási költség és szállásköltség ha arra szükség lesz. 
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Harsányi Erzsébet: Meg kell keresni a Munkaügyi Központot, biztos, hogy tudnak óvónıt 
kiközvetíteni. 
 
Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet: Óvónıt nem tudnak kiközvetíteni, azt egyébként is 
pályáztatni kell. Ha úgy dönt a testület, hogy nem járul hozzá a tanulmányi szerzıdéshez, 
akkor egy dajkát el kell küldeni. 
 
Lovász Tibor: Az óvodában három óvónı és három dajka a kötelezı minimum létszám, 
továbbra is a tanulmányi szerzıdést támogatja, így helybıl lesz megoldva az óvónı.  
 
Dr. Mága Titusz: Javasolja, hogy csak a tandíjat vállalja az önkormányzat, az egyéb 
költségeket ne. İ is vállaljon valamit a tanulása érdekében. 
 
A javaslattal a képviselıtestület egyetért. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, több hozzászólás nincs, a képviselıtestület 
egyhangúlagos szavazással, a melléklet szerint megalkotja 9/2011./VIII.25./ rendeletét az 
önkormányzat 2011. 07.07-2011.12.31. idıszaki válságköltségvetésérıl. 
 
Több elıterjesztés, bejelentés nincs, Lovász Tibor polgármester az ülést berekeszti. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

/: Lovász Tibor :/      /:Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet :/ 
   polgármester              körjegyzı  


