
J e g y z ı k ö n y v 
 
Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. június 4-én megtartott 
rendkívüli ülésérıl. 
 
Jelen vannak: Lovász Tibor polgármester, Váradi József alpolgármester, Agócs Miklós, 
Bartalos Jánosné, Harsányi Erzsébet képviselı. 
 
Távolmaradását bejelentette: Dr. Mága Titusz és Dr. Zsótér Gyöngyi képviselı. 
 
Tanácskozási joggal meghívottként megjelent: Dr. Varga Zoltán mb. jegyzı. 
  
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 napirendi pont megtárgyalását. 
 
A napirendre vonatkozó javaslatot a képviselı-testület egyhangúlag elfogadja és az alábbi 
napirendeket tárgyalja meg: 
 
1./ Csatlakozás a DTH Kft-hez (írásbeli) 
     Elıadó: Lovász Tibor polgármester 
2./ Egyéb kérdések 
 
1./ N a p i r e n d i      p o n t      megtárgyalása: 
 
Lovász Tibor: A DTH Kft-hez való csatlakozáshoz szándéknyilatkozatra van szükség. Ezzel 
a csatlakozással megtarthatjuk a vízmővet, beleszólásunk lesz a vízdíj mértékének 
megállapításába, valamint az ott dolgozók személyébe. Még végleges döntés nincs, de a 
döntést meg kell hozni. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban Bartalos Jánosné és Váradi József tett fel kérdést, melyre a 
választ Lovász Tibor polgármester és Dr. Varga Zoltán jegyzı megadta. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nincs, a képviselıtestület 
egyhangúlagos szavazással az alábbi határozatot hozza: 
 
27/2012./VI.4./ Kt. számú      h a t á r o z a t : 
 

1.) Kıtelek Községi Önkormányzat képviselı-testülete a víziközmő-szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. Törvény rögzített víziközmő-szolgáltatási feltételek 
biztosítása, illetıleg teljesíthetısége érdekében egyetért a Duna-Tisza-menti 
Önkormányzati Közmő Üzemeltetı Szolgáltató Holding Korlátolt Felelısségő 
Társaság (DTH Kft.) létrehozásával. 

2.) A képviselı-testület a DTH Kft. társasági szerzıdését a jelen határozat mellékletét 
képzı tartalommal fogadja el azzal, hogy Kıtelek Községi Önkormányzat 
törzsbetéte 165.000 Ft készpénz, azaz Egyszázhatvanöt-ezer forint, amely a 
Törökszentmiklós (és térségének szerzıdésben rögzített települései), Besenyszög 
és Nagykörő tulajdonosi közösségének része. 
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3.) A képviselı-testület a DTH Kft. Kıtelket megilletı tulajdonosi közösségének 
közös képviseletére Dr. Juhász Enikı Törökszentmiklós Város polgármesterét 
hatalmazza fel, valamint Balogh Zoltán, Besenyszög polgármesterét jelöli a 
Felügyelı Bizottságba. 

4.) A képviselı-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert a társasági szerzıdés 
aláírására, valamint a víziközmő-szolgáltatásról szóló 2011. CCIX. Törvényben 
rögzített víziközmő-szolgáltatási feltételek teljes körő biztosítása érdekében a 
további tárgyalások folytatására, és a szükséges feladatok megvalósítására. 

5.) A képviselıé-testület felkéri a jegyzıt, hogy az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésében lévı tartalék terhére gondoskodjék a 2.) pontban meghatározott 
készpénz, törzsbetét DTH Kft. részére történı megfizetésérıl, a társasági 
szerzıdésben rögzítettek szerint. 

 
Határidı: 1-4. pont: azonnal, beszámolásra: 2012. júniusi testületi ülés 

             5. pont: cégbírósági bejegyzéshez: azonnal,  
       Felelıs: 1-4. pont: Lovász Tibor polgármester 
   5. pont: Dr. Varga Zoltán mb. jegyzı 
 
 Határozatról értesül: 
 1./ Lovász polgármester, 
 2./ Dr. Varga Zoltán mb. jegyzı, 
 3./ Tasnádi Zsanett mb. GESZ-vezetı, 
 4./ Körmöndi József Szennyvíztelep Igazgatója, 
 5./ Irattár.                       
 
 
Egyéb kérdések: 
 
Lovász Tibor polgármester az alábbiakról tájékoztatja a képviselı-testületet: 
 

• A K&H Bank a Csabaholding pénzügyi jelentésére a bíróságon észrevételt tett, mivel 
nem értett egyet azzal, hogy az önkormányzat a bérlakásokra vett fel hitelt, és 
jelzálogjogot jegyeztettek be az ingatlanokra. Ezek a bérlakások nem idegeníthetık el. 
Véleményük szerint a szennyvíztelepet is bele kellett volna venni az 
adósságrendezésbe. A telep 5 önkormányzat osztatlan közös tulajdona, nem lehet 
belevenni az adósságrendezésbe. Meglátásuk szerint a Kemper főkaszát és az idısek, 
mozgáskorlátozottak szállítására használt gépkocsit is bele kellett volna vonni az 
adósságrendezésbe. 

• 2012. május 24-én egy nap szabadságot vett ki. 
• Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet Munkaügyi Bírósághoz fordult, a képviselı-testület 

döntése ellen keresetet nyújtott be. 
• Június 9-én az általános iskolában emléktábla avatás lesz. A iskolatörténeti kiállítás 

létrehozásáért ezzel emlékeznek meg néhai Boros Imre iskola igazgató 
munkásságáról. 

• A következı testületi ülés 2012. június 25-én lesz, ahol a közrend és közbiztonság 
helyzetérıl kapnak tájékoztatást képviselık. 
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Több elıterjesztés, bejelentés nincs, Lovász Tibor polgármester az ülést berekeszti. 

 
 
 

Kmf. 
 

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


