
J e g y z ı k ö n y v 
 

 
Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. március 4-én megtartott 
ülésérıl. 
 
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 napirendek megtárgyalását. 
 
A napirendre vonatkozó javaslatot a képviselı-testület elfogadja, és 6 igen szavazattal az 
alábbi napirendet tárgyalja meg: 
 
1./ Társulási megállapodás felmondása 
     Elıadó: Lovász Tibor polgármester 
2./ Közép- és hosszú távú gazdálkodási terv 
     Elıadó: Lovász Tibor polgármester 
3./ 2013. évi közbeszerzési terv 
     Elıadó: Lovász Tibor polgármester 
4./ Beszámoló a település verseny- és szabadidısport helyzetérıl 
     Elıadó: Lovász Tibor polgármester 
5./ Közösségi együttélés alapvetı szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkez-    
     ményeirıl szóló rendelet elfogadása  
     Elıadó: Dr. Varga Zoltán körjegyzı  
6./ A talajterhelési díj helyi szabályairól szóló rendelet módosítása 
     Elıadó: Dr. Varga Zoltán körjegyzı  
7./ Beszámoló a jegyzı adóhatósági tevékenységérıl 
     Elıadó: Dr. Varga Zoltán körjegyzı  
8./ Beszámoló a két ülés közötti eseményekrıl 
     Elıadó: Lovász Tibor polgármester 
 
A napirendi pontok megtárgyalása elıtt Dr. Varga Zoltán körjegyzı tájékoztatja a képviselı-
testületet, hogy a vagyonnyilatkozatot minden képviselı idıben leadta, tehát mindenki részt 
vehet a szavazásban. 
 
1./ N a p i r e  n d       megtárgyalása: 
 
Lovász Tibor: A szociális ellátás területén csökkent a normatíva, az eddigiektıl eltérıen 
Kıteleknek is fizetnie kellene. Az elsı költségvetés szerint 5 millió forint esne a településre, 
átdolgozás után ez lecsökkent 2 millióra. Több helyen érdeklıdtek, egyeztettek a kiválás 
feltételekrıl, ki legyen a vezetı, van-e erre alkalmas személy.  
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Dr. Varga Zoltán:  A kistérségen belül lehetne létrehozni a társulást, így megmaradna a 
társulási normatíva, de ha kiválunk nem kapunk támogatást a nem kötelezıen elıírt feladatok 
ellátására, ilyen pl. a szociális nappali ellátás. A társulással kapcsolatban még a 
polgármesterek egyeztetnek. A besenyszögi központnál egy vezetı és két könyvelı van, a 
létrehozandó társulásnál elég lenne egy félállású vezetı, a könyvelést a hivatal dolgozói 
elvégeznék. 
Arról kell dönteni, hogy kezdeményezik-e egy új szociális szolgáltató központ létrehozását.  
 
Berényi Lajosné képviselı javasolja a döntés elnapolását a polgármesterek egyeztetéséig. 
 
Dr. Varga Zoltán:  Sok utánajárásra van szükség, engedélyek beszerzésére. A költségvetés 
még nagyon képlékeny, nem tudni, hogy mennyi a központi irányítás költsége. 
Ha közös hivatal készíteni a költségvetést, követhetı lenne, hogy mi mennyibe kerül.  
Jelenleg Kıtelken a nappali ellátást végzı intézménynél négy alkalmazott van, elég lenne 3 
fı, lehetne közcélú munkásokat is alkalmazni.  
A nagykörői szociális otthon igazgatója lehetne félállásban Nagykörőben, félállásban 
vezethetné a szociális szolgáltató központot.  Megegyezés kérdése. 
A besenyszögi központ költségvetésében az 5 millió forint benne maradt, csak áttervezték 
más célra. Itt 7 településre van két könyvelı. 
Lovász Tibor: A besenyszögi szociális otthon igazgatóját is közösen fizette a 7 település. 
A kiválás feltételeit, lehetıségeit kell kivárni. 
Dr. Varga Zoltán:  Nagykörő eddig is fizette azt a dolgozót, aki félállású vezetı lenne a 
szociális intézménynél. A bérköltség nem változik. Az idısek klubja vezetıje félállású vezetı 
lenne a szociális intézménynél és félállású az idısek klubjánál. 
Javasolja a képviselı-testületnek, hogy hatalmazzák fel a polgármestert a feltételek 
megtárgyalására.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban Berényi Lajosné és Agócs Miklós képviselı tett fel kérdést, 
melyre a választ Dr. Varga Zoltán körjegyzı és Lovász Tibor polgármester megadta. 
 
Lovász Tibor szavazásra teszi fel a döntés elnapolását, melyet a képviselı-testület 6 igen 
szavazattal elfogad, egyben felhatalmazza a polgármestert a feltételek megtárgyalására. 
 
2./ N a p i r e  n d       megtárgyalása: 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban Berényi Lajosné, Dr. Zsótér Gyöngyi és Harsányi Erzsébet 
tett fel kérdést, melyre a választ Lovász Tibor polgármester megadta. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nincs, a képviselı-testület 6 igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
10/2013./III.4./ Kt. számú      h a t á r o z a t : 
 
 Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a melléklet szerint jóváhagyja az  

önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét. 
 
A határozatról értesül: 
1./ A képviselı-testület valamennyi tagja, 
2./ Lovász Tibor polgármester 
3./ Irattár 
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3./ N a p i r e  n d       megtárgyalása: 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, a képviselı-testület 6 igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
11/2013./III.4./ Kt. számú      h a t á r o z a t : 
 
 Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a melléklet szerint jóváhagyja az  

önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervét. 
 
A határozatról értesül: 
1./ Lovász Tibor polgármester, 
2./ A képviselı-testület valamennyi tagja. 

 
4./ N a p i r e  n d       megtárgyalása: 
 
Lovász Tibor polgármester szóbeli tájékoztatójában elmondja, hogy a településen 
versenysport nincs, a focicsapat 2011-tıl nem mőködik. Nem tudtak részt venni a 
bajnokságban, mivel nem volt, aki finanszírozza. Szervezi a településen egy sportbarát, hogy 
újrainduljon focicsapat, de még semmi konkrétumot nem lehet tudni. A településen nincsenek 
olyan vállalkozók, aki anyagilag  támogatnák a sportot. 
2012-ben a szabadidısport keretében volt gyermek-lovasverseny, ez talán ebben az évben is 
megrendezésre kerül. 
Mőködik a diáksport, helyi versenyek vannak. Az óvodában ebben az évben 4 sportnap kerül 
megrendezésre. 
A szabadidısport keretében a település életébe jelentıs szerepet tölt be a Horgászegyesület, 
jelenleg 186 tagja van.  
Dr. Varga Zoltán:  Nagykörő pályázott utánpótlás-nevelésre, ez a környezı településen élı 
gyermekek bevonását is jelenti. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban Berényi Lajosné tett kérdést, melyre a választ Lovász Tibor 
polgármester megadta. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nincs, a képviselı-testület 6 igen 
szavazattal elfogadja a polgármester tájékoztatóját. 
 
5./ N a p i r e n d    megtárgyalása: 
 
Dr. Varga Zoltán:  Az elıterjesztésben a hatályba lépés idıpontjaként március 1. napja 
szerepel, ez javításra került, a hatályba lépés 2013. április 1. napja. 
Lovász Tibor: Támogatja a rendelet megalkotását, véleménye szerint ez a település érdekeit 
szolgálja. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban Berényi Lajosné tett fel kérdést, melyre a Dr. Varga Zoltán 
körjegyzı megadta. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nincs, a képviselı-testület 6 igen 
szavazattal a melléklet szerint megalkotja 4/2013./III.5./ rendeletét a közösségi együttélés 
alapvetı szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirıl. 
6./ N a p i r e n d    megtárgyalása: 
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Berényi Lajosné: Javasolja korhatár megállapítását, valamint azt, hogy az egyedülálló 
nyugdíjas is kapjon kedvezményt. 
 
Váradi József: Javasolja a rendelet-tervezetben szereplı egy fıre esı jövedelmet emeljék fel 
20.000 Ft-ról 22.500 Ft-ra. 
 
Lovász Tibor polgármester szavazásra teszi fel Berényi Lajosné módosító javaslatát. 
A javaslatot a képviselı-testület 5 nem és egy igen szavazattal nem fogadja el. 
Váradi József módosító javaslatát a képviselı 5 igen és egy nem szavazattal elfogadja. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, több hozzászólás nincs, a képviselı-testület 5 igen 
szavazattal és egy tartózkodással megalkotja 5/2013./III.5./ rendeletét a talajterhelési díj 
helyi szabályairól szóló 20/2004./IX.15./ önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
7./ N a p i r e n d    megtárgyalása: 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, a képviselı-testület 6 igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
12/2013./III.4./ kt. számú      h a t á r o z a t : 
 
 Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a melléklet szerint elfogadja a  
 Körjegyzıség adóigazgatási munkájáról szóló beszámolót. 
 

Határozatról értesül: 
1./ Dr. Varga Zoltán körjegyzı, 
2./ Irattár. 

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

• Közmunka-program keretében március 1-tıl 13 fıt tudunk foglalkoztatni. A START 
programról még nincs döntés, ill. információ. A pályázat keretében március 18-tól 8 
órás munkaidıben szeretnénk alkalmazni 92 fıt. A megyében 10. helyen vagyunk a 
munkanélküliség tekintetében. Ez a nagyon magas, a január 20-i adatok szerint 22,4 
%. 

• 2010-2011-es tanév normatíva visszafizetésre kötelezték az önkormányzatot, ez közel 
14 millió forint. Az Államkincstár véleménye szerint ez még az adósságrendezés elıtt 
keletkezett, nem vonható az adósságrendezés alá, vissza kell fizetni, ık csak 
részletfizetést adhatnak. 

• Tiszasüly döntött a közös önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatban, 
Besenyszög településhez kívánnak csatlakozni. Ha Besenyszög nem fogadja ıket, 
akkor a Kormányhivatal dönt arról, hogy melyik településnek kell Tiszasülyt 
befogadni.  

• 2013. március 1-tıl a településnek van védınıje, nem helyettesítéssel kell ezt a 
feladatot megoldani. 

• Március 15-én 14 órakor a Szent István téren lesz megemlékezés, mindenkit 
szeretettel vár. 
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• A december 10-i ülésen hozott a testület határozatot az „Olvasással a jövıért” pályázat 
fenntartásával kapcsolatban. A döntés a támogatás kiutalásához kellett. A pénzt még 
nem kapta meg az önkormányzat. Ez kb. 2,6 millió forint. 

• Az adósságrendezéssel kapcsolatban a bíróság a Csabaholding Kft-tıl pénzügyi 
jelentés kiegészítését kérte. amelyet teljesítettek, így hamarosan döntenek a 
vagyonfelosztásról. 

• A Bolax Kft-vel folytatott pert az önkormányzat I. fokon elvesztette, az ügyvéd új 
beadványt terjesztett be, a II. fokú tárgyalás március 12-én lesz. 

• A volt körjegyzı asszony munkaügyi perét I. fokon az önkormányzat nyerte meg, a 
felperes fellebbezett, április 11-én lesz a II. fokú tárgyalás.  

• A Raiffeisen Bankkal folytatott pernek még nincs vége, nem tudni, hogy a bank  
fellebbez-e. 

 
Több elıterjesztés, bejelentés nincs, Lovász Tibor polgármester az ülést berekeszti 
 
 

Kmf. 
 
 
 

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


