
J e g y z ı k ö n y v 
 
Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. március 25-én megtartott 
ülésérıl az önkormányzat Kıtelek, Szabadság út 1. szám alatti tanácstermében. 
 
Jelen vannak: Lovász Tibor polgármester, Váradi József alpolgármester, Agócs Miklós, 
Harsányi Erzsébet, Dr. Mága Titusz és Dr. Zsótér Gyöngyi képviselık. 
 
Távolmaradását bejelentette: Berényi Lajosné képviselı. 
 
Tanácskozási joggal meghívottként megjelent: Dr. Varga Zoltán jegyzı, Mága László 
RNÖ-elnök. 
  
Az ülés megkezdése elıtt Lovász Tibor polgármester tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy 
Dr. Böhmer Péter Krisztián, volt polgármester 2013. március 23-án elhalálozott. 
Kéri a képviselıket, hogy egy perces néma felállással adózzanak emlékének. 
 
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, valamint a szociális szolgáltató központ 
létrehozásának megtárgyalását. 
 
1./ Parlagfő-mentesítési pályázathoz önerı biztosítása 
     Elıadó: Lovász Tibor polgármester 
2./ Szociális szolgáltató központ létrehozásának megtárgyalása 
     Elıadó: Dr. Varga Zoltán körjegyzı  
3./ Beszámoló a két ülés közötti eseményekrıl 
     Elıadó: Lovász Tibor polgármester 
 
A napirendi pontra vonatkozó javaslatot a képviselı-testület 6 igen szavazattal elfogadja és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
13/2013./III.25./ 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: 
 
A napirendi ponttal kapcsolat Dr. Mága Titusz 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: 
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14/2013./III.25./ Kt. számú       h a t á r o z a t : 
 
 Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete elhatározta, hogy pályázatot nyújt  
 be 525.000,- Ft értékben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által meg- 
 hirdetett 2013. évi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfő-mentesi Alapra. 
 A pályázathoz szükséges 26.250,- Ft-ot az önkormányzat költségvetésébıl biztosítja. 
 
 Határozatról értesülnek: 
 1./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, 
 2./ Gazdálkodási csoport, 
 3./ Irattár. 
 
2./ N a p i r e n d i      p o n t      megtárgyalása: 
 
Dr. Varga Zoltán:  A besenyszögi központ elsı költségvetésében a szociális ellátásokra 4,5 
millió forint szerepelt a négy településre vetítve. Ezt módosították 2,6 millió forintra. 
Felmerült, hogy a könyvelést a közös hivatal dolgozói elvégezhetnék. 
Ha létrehozunk egy társulást, nem kapunk normatívát az Idısek Klubjára és a szociális 
otthonra. Ha veszünk fel könyvelıt, vezetıt, a költségek ugyanazok lesznek, mint 
Besenyszöggel. 
Van olyan elképzelés, hogy Besenyszög marad a fenntartó, de elválasztják a feladatokat. Ha 
nem nyerünk, nem vesztünk, felesleges különválni.  
Javasolja a képviselı-testületnek, hogy a szociális szolgáltató központ létrehozásával 
kapcsolatos indítványát vessék el.  
 
Lovász Tibor: Véleménye szerint nem kell létrehozni másik társulást, maradjanak 
Besenyszöggel.  A költségvetésben a központi irányítás költsége 587.000 Ft Kıtelek 
vonatkozásában. 
 
Dr. Varga Zoltán:  A hét településre a központi költségvetésben 2 fı szerepel. 
Nagykörő a szociális intézmény miatt többet fizet Besenyszögnek, mint Kıtelek. Kıtelken a 
házi segítségnyújtásra 4 ember van, véleménye szerint ezt a feladatot  – közfoglalkoztatottak 
bevonásával – 3 fı is el tudná látni. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban Dr. Mága Titusz,Mága László, Dr. Zsótér Gyöngyi tett fel 
kérdést, melyre a választ Lovász Tibor polgármester és Dr. Varga Zoltán körjegyzı megadta. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, több hozzászólás nincs, a képviselı-testület 6 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
15/2013./III.25./ Kt. számú      h a t á r o z a t . 
 
 Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete elveti a szociális szolgáltató köz-  

pont létrehozására vonatkozó javaslatot, és úgy dönt, hogy a Besenyszögi Szolgáltató  
Központtal maradnak társulásban. 
 
A határozatról értesül: 
1./ A képviselı-testület valamennyi tagja. 
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3./ N a p i r e n d i      p o n t      megtárgyalása: 
 
Lovász Tibor polgármester az alábbiakról tájékoztatja a képviselı-testületet: 
 

• A sikeres START pályázat eredményeként március 18-án megkezdıdött a 
közfoglalkoztatás. Három területen dolgozik a 90 ember, külterületi utak, árkok 
rendbe tételén, belterületi árkok és utak felújításán, takarításán, illetve az illegális 
hulladéklerakók megszüntetésén. Március 18-án munkavédelmi oktatáson vettek részt. 
A nık július 31-ig, a férfiak december 31-ig fognak dolgozni. A NEFAG Rt. is jelezte, 
hogy alkalmazni szeretnének kıteleki közmunkásokat, de kikötötték, hogy kiket nem 
alkalmaznak. Sajnos voltak rossz tapasztalataik. 

• Réz Sándor kıteleki lakos elbirtoklási kérelmét a Bíróság elutasította. 
• Az iskolai beruházással kapcsolatos ügyészségi vizsgálat lezárult, vádemelési 

javaslattal továbbították a Bíróságnak. 
• A BOLAX Kft. peres ügyét ismét elhalasztották egy hónapra 
• Megkezdıdött a szeméttelepek rekultivációja, megvan a kivitelezı, hamarosan sor 

került a területátadásra. 
• Az iskola-beruházással kapcsolatos szabálytalansági eljárás lezárult, a MAG Zrt 

benyújtja hitelezıi igényét 495 millió forintra. 
Dr. Varga Zoltán:  Az adósságrendezési eljárásnál a hitelezıi igény benyújtásának 
határideje lejárt, már nem lehet hitelezıi igényt beadni. 
Dr. Mága Titusz: Lehet-e tudni, hogy mennyi pénz jön be az adósságrendezési 
eljárásból? 
Dr. Varga Zoltán:  Ez majd az árverések befejezıdése után derül ki. 

 
• Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy olyan híreszteléseket hallott, hogy egyre több 

költségterítést vesz fel. Ezt megcáfolja, igazolni tudja, hogy csak a testület által 
meghatározott összeget használja fel. 

 
Dr. Mága Titusz: Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy Csörghe Tamás arra kérte fel, 
hogy a Bozsik programban résztvevı focista gyermekek szállításához kérjen az 
önkormányzattól támogatást. A támogatás a gyerekek szállításában való segítséghez kellene. 
Jászladányba és Nagykörőbe kellene ıket szállítani. 
Lovász Tibor: Egyeztetnek ezzel kapcsolatban, a JNSZ Megyei Labdarugó Szövetség 
illetékesével. 
Mága László: A családsegítı megkereste az Erzsébet-tábor támogatása ügyében. 10 
hátrányos helyzető gyermek táborozását tervezik. Sajnos a Nemzetiségi Önkormányzatnak 
nincs pénze. Meg kellene keresni a Kıtelek Községért Alapítványt, talán nekik van 
lehetıségük támogatásra. 
Lovász Tibor: Az alapítvány a pénzébıl a tájházat szeretné megvenni. Sajnos nem elég erre 
sem a pénzük, még győjtést is próbálnak szervezni. 
Dr. Varga Zoltán:  A táborozók étkeztetését, szállását az állam állja, csak az utaztatásukhoz 
kell támogatást biztosítani.  
Lovász Tibor: A táborozással kapcsolatban javasolja a Kıtelek Iskoláért Alapítvány 
megkeresését. 
Dr. Zsótér Gyöngyi: Az orvosi és fogorvosi rendelı esıcsatornái nagyon rossz állapotban 
vannak, ázik a fal, kéri a polgármester urat, szíveskedjen a javítással kapcsolatban intézkedni. 
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Több elıterjesztés, bejelentés nincs, Lovász Tibor polgármester az ülést berekeszti. 
 
 

Kmf. 
 
 

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


