
J e g y z ı k ö n y v 
 

 
Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2012. április 4-én megtartott 
ülésérıl. 
 
Jelen vannak: Lovász Tibor polgármester, Váradi József alpolgármester, Agócs Miklós, 
Harsányi Erzsébet, Dr. Zsótér Gyöngyi  képviselı. 
 
Távolmaradását nem jelentette be: Bartalos Jánosné és Dr. Mága Titusz képviselı. 
 
Tanácskozási joggal meghívottként megjelent: Dr. Varga Zoltán körjegyzı. 
  
Lovász Tibor polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
a 7 képviselı közül 5 jelen van, az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja. 
 
Javasolja a meghívón feltüntetett napirenden felül megtárgyalni a Szolnoki Kistérség 
Többcélú Társulása társulás megállapodásának módosítását, valamint az intézményi 
étkeztetés nyersanyagköltségének és intézményi térítési díj megállapításáról szóló rendelet-
tervezetet. 
 
A napirendre vonatkozó javaslatot a képviselıtestület elfogadja és egyhangúlagos szavazással 
az alábbi napirendeket tárgyalja meg. 
 
1./ Helyettesítı jegyzı megbízása (szóbeli) 
     Elıadó: Lovász Tibor polgármester 
2./ Tájékoztató a Szolnoki  Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodás módosítása  
     (írásbeli) 
     Elıadó: Lovász Tibor polgármester 
3./ Az intézményi étkeztetés nyersanyagköltségének és az intézményi térítési díj  
     megállapításáról szóló rendelet-tervezet (írásbeli) 
     Elıadó: Lovász Tibor polgármester 
4./ Egyéb kérdések 
 
1./ N a p i r e n d i      p o n t      megtárgyalása: 
 
Lovász Tibor A képviselıtestület már döntött arról, hogy a  jegyzı akadályoztatása esetén a 
helyettesítést Dr. Varga Zoltán körjegyzı látja el. 
Pályázatot kell kiírni a jegyzıi állásra, addig is helyettesítı jegyzıt kell megbízni. 
Javasolja Dr. Varga Zoltán körjegyzı megbízását. Hétfıi és csütörtöki napokon tervezi, hogy 
Kıteleken helyettesít. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, a képviselıtestület egyhangú-
lagos szavazással az alábbi határozatot hozza: 
 
 
15/2012./IV.4./ Kt. számú      h a t á r o z a t : 
 

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete az új jegyzı kinevezéséig, de  
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 legkésıbb 2013. február 28-ig a jegyzı helyettesítésével Dr. Varga Zoltán (5000 
Szolnok, Fiumei út 20.I/a. szám alatti lakos) körjegyzıt bízza meg. 
A szerzıdés megkötésével megbízza Lovász Tibor polgármestert. 
 
Errıl: 
       1./ Nagykörő, Csataszög, Hunyadfalva Községi Önkormányzatok, 
       2./ Lovász Tibor polgármester, 
       3./ Dr. Varga Zoltán körjegyzı  

 
          -    é r t e s ü l .    – 
 
Dr. Varga Zoltán megbízott jegyzı köszöni a bizalmat. Úgy érzi bemutatkoznia nem kell, 
hiszen évekig Kıtelken lakott. Ismerik a faluban, ı is ismeri a falut, örül, ha segíthet. 
Mély gödörbıl kell kihúzni a települést. 
 
Lovász Tibor: Reméli, tudnak együtt dolgozni a jegyzı úrral. 
A következı ülésen kiírják a jegyzıi állásra a pályázatot. 
 
2./ N a p i r e n d i      p o n t      megtárgyalása: 
 
Lovász Tibor polgármester szóbeli elıterjesztésében tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy a 
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodását módosítani kell. 
A területfejlesztésrıl és a területrendezésrıl szóló 1996. évi XXI. törvény rendelkezései 
megváltoztak, 2012. január 1-tıl nem hatályosak, ezeket a társulási megállapodásból törölni 
kell. 
 
Dr. Varga Zoltán:  A társulási megállapodás kb. 30 oldal, de csak a területfejlesztésrıl és 
területrendezésrıl szóló részek kerülnek törlésre, tartalmát csak ez érinti. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, a képviselıtestület egyhangú- 
lagos szavazással az alábbi határozatot hozza: 
 
16/2012./IV.4./ Kt. számú      h a t á r o z a t : 
 
 Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a mellékletben foglaltak szerint  

jóváhagyja a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodás  
módosítását. 
 
Errıl: 
       1./ Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa Kistérségi Irodája 

 
          -    é r t e s ü l .    – 
 
3./ N a  p i r e n d i      p o n t      megtárgyalása: 
 
(A rendelet-tervezetet a képviselık az ülés megkezdése elıtt kézhez kapták.) 
 
Lovász Tibor: A gyermekétkeztetéssel kapcsolatban elmondja, hogy a Marsi-Gasztro 5 %-os 
emelést szeretne az ÁFA emelés miatt. A számla már emelt összegrıl készült, amit ı nem írt 
alá, azon kézzel történtek a javítások. 
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Dr. Varga Zoltán:  A Marsi-Gasztro vezetıje ıt is megkereste, a nagykörői önkormányzat 
elfogadta az 5 %-os emelést. Kıtelek esetében nem dönthet, de nem tartja magasnak az 
emelést.  
Ez rendelet módosítással jár, el kell dönteni, mikortól lép hatályba. Javasolja az április 1-et. 
 
Dr. Zsótér Gyöngyi: Nincs választási lehetıség, a gyermekeknek enni kell. Mennyivel lesz 
több a térítési díj? 
 
Lovász Tibor: Óvodásoknál 517,- Ft, Iskolásoknál 622,- Ft, menzásoknál 415,- Ft, egyéb 
ellátottaknál pedig 485,- Ft lesz a térítési díj. 
Dr. Varga Zoltán:  Térítési díjként csak a nyersanyagnormát fizetik, a rezsit az önkormányzat 
fizeti. 
Javasolja, hogy a következı szerzıdést május 1-tıl június 15-ig kössék meg. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nincs, a képviselı-testület 
egyhangúlagos szavazással, a melléklet szerint megalkotja 4/2012./IV.5./ rendeletét az 
intézményi étkeztetés nyersanyagköltségének és intézményi térítési díj megállapításáról. 
 
Egyéb kérdések: 
 
Lovász Tibor polgármester az alábbiakról tájékoztatja a képviselıtestületet: 
 

- Március 24-én szabadságon volt. 
- Tájékoztatja továbbá a képviselıtestületet, hogy a Marsi-Gasztro fizetési felszólítást 

küldött, de a tartozás kiegyenlítésére a pénz megvan, a vagyon felosztás után meg 
fogja kapni. 

- Április 3-án itt volt a pénzügyi gondnok, elutalták a fizetéseket, segélyeket, valamint 
az elmaradt juttatások 50 %-át.  

- Hétfın itt voltak az Egri Érsekségtıl, tájékoztatták a pedagógusokat, szülıket 
gyermekeket az egyházi fenntartással kapcsolatban. A hozzáállás pozitív, most már az 
Érsekség dönt az átvételrıl. Reméli hamarosan elkezdıdnek a tárgyalások. 

 
Több elıterjesztés bejelentés nincs, Lovász Tibor polgármester az ülés berekeszti. 
 
 

Kmf. 
 
 

/: Lovász Tibor :/      /: Dr. Varga Zoltán :/ 
   polgármester          megbízott jegyzı 


