Jegyzıkönyv
Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 17-én
megtartott soron kívüli ülésérıl.
Jelen vannak: Lovász Tibor polgármester, Váradi József alpolgármester, Agócs Miklós,
Bartalos Jánosné, Harsányi Erzsébet, Dr. Mága Titusz és Dr. Zsótér Gyöngyi képviselı.
Tanácskozási joggal meghívottként megjelent: Dr. Varga Zoltán mb. jegyzı, Mága László
a RNÖ elnöke.
Lovász Tibor polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy
mind a 7 képviselı jelen van, az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja.
Javasolja a meghívón feltüntetett napirend megtárgyalását.
A napirendre vonatkozó javaslatot a képviselı-testület egyhangúlag elfogadja és az alábbi
napirendeket tárgyalja meg:
1./ Szándéknyilatkozat közös önkormányzati hivatal létrehozására (írásbeli)
Elıadó: Dr. Varga Zoltán mb. jegyzı
2./ Egyéb kérdések
1./ N a p i r e n d i

pont

megtárgyalása:

Lovász Tibor polgármester tájékoztatja a képviselıket, hogy 2012. szeptember 10-én
elnapolták a közös önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatos döntést, mivel a 7
képviselı közül csak négyen voltak jelen.
Mindenki elıtt ismert, hogy a 2000 lélekszám alatti településeken közös önkormányzati
hivatalt kell létrehozni.
Itt Nagykörő és Tiszasüly jöhet szóba.
Dr. Veres Nándor nagykörői polgármester tájékoztatót tartott arról, hogy miért lenne elınyös
Kıteleknek, ha csatlakozna Nagykörőhöz. Erre a kötetlen megbeszélésre Pollák Tibor
tiszasülyi polgármestert is meghívták, de más elfoglaltságra való hivatkozással nem jelent
meg. Azóta már többször kereste, határozott választ nem kapott.
Ma jött Tiszasülyrıl egy fax, amely azt tartalmazza, hogy Tiszasüly Községi Önkormányzat
Kıtelekkel kíván közös önkormányzati hivatalt létrehozni.
Tiszasüly hetente halogatja a döntést. Nagykörőben meg van a szükséges létszám, de
Tiszasülyön nincs, Kıtelekkel együtt lenne több mint 3000 fı.
Dr. Mága Titusz: Törvényben nézte meg, hogy azon a településen, ahol mőködik kisebbségi
önkormányzat, ott elég az 1500 fı.
Dr. Varga Zoltán jegyzı ismerteti az ezzel kapcsolatos törvényt.
Dr. Mága Titusz: Dr. Veres Nándor szerint Nagykörő miért kíván társulni Kıtelekkel?
Milyen lesz a társulási tanács összetétele?
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Dr. Varga Zoltán: Nagyobb létszámmal nagyobb lehetıségek vannak, jobbak az esélyek a
pályázatok esetében. Nem társulási tanácsot hoznak létre, hanem közös önkormányzati
hivatalt.
Lovász Tibor: Hunyadfalva, Csataszög és Nagykörő hozzájárult Kıtelek csatlakozásához.
Több,mint 4000 fıs létszámnál nagyobbak a lehetıségek.
Dr. Varga Zoltán: A közös önkormányzati hivatal költségvetését együttes ülésen tárgyalják,
a saját költségvetésükrıl maguk döntenek az önkormányzatok.
Az önállóság nem csorbul, a hivatal marad, az ügyintézés helyben történik.
Több település van együtt, de ezt már ismeri a képviselı-testület, mivel mőködött itt
Körjegyzıség.
Dr. Veres Nándor pályázat centrikus, ezért javasolta a közös hivatal létrehozását. Nagyobb
létszám, nagyobb lehetıség. Négy település több eséllyel pályázik.
Lassan döntést kell hozni, a polgármestereknek meg kell egyezni. Együttes ülést kell majd
tartani, a jegyzıi pályázatot is ki kell írni. A 2013. évi költségvetést meg kell tárgyalni,
március 1-ig halasztható a közös hivatal létrehozása, azt követıen a Kormányhivatal jelöl ki
települést.
Bartalos Jánosné: Tiszasüly közel azonos lélekszámú település, mint Kıtelek.
Dr. Mága Titusz: Azt kell eldönteni, hogy Kıtelek mit akar. Ha Tiszasülyhöz csatlakozik,
Kıtelek kellene, hogy a székhely legyen.
Dr. Zsótér Gyöngyi: A dolgozók létszámát ki határozza meg?
Lovász Tibor: Elızetes információk alapján 5 település esetén a dolgozói létszám 15 fı,
Nagykörő, Csataszög, Hunyadfalva esetén 9,25 fı, ha Kıtelek is odacsatlakozik, akkor 14,63
fı. Tiszasüllyel való csatlakozás esetén 12,8 fı.
Dr. Mága Titusz: A társulási tanács hol áll össze?
Dr. Varga Zoltán: Ismét elmondja, hogy nem lesz társulási tanács, minden település önálló.
Települési ügysegéd lesz, aki helyben dolgozik.
Dr. Mága Titusz: Milyen Nagykörő gazdasági helyzete? Úgy hallotta, hogy a pályázati
elszámolások csúsznak.
Dr. Varga Zoltán: Nagykörő a felszínen van, számláit tudja fizetni. Most folyik a
Mővelıdési Ház felújítása. Európai Uniós pénzekre pályáznak, 100 %-os támogatottsággal. A
GESZ alvállalkozóként bedolgozik a sikeresekpályázatoknál, ebbıl tatja el magát. Nagykörőt
nem fenyegeti adósságrendezés.
Az elszámolások több esetben azért csúsznak, mert hiánypótlásokra hívják fel az
önkormányzatot, a támogatást nyújtó sokszor hónapokig kivár.
Dr. Zsótér Gyöngyi: Véleménye szerint Tiszasüly nagyon keveset tud nyújtani.
Dr. Mága Titusz: Pollák Tibor tiszasülyi polgármester minden képviselıt felhívott, nem
zárkóznak el Kıtelekkel közös hivatal létrehozásától.
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Váradi József: Pollák Úr semmi konkrétumot nem mondott, csak általánosságban beszélt.
Bartalos Jánosné: Nagykörővel is csak alárendelt szerepet tölt be Kıtelek.
Dr. Zsótér Gyöngyi: Dr. Veres Nándor nagykörői polgármester a megbeszélésen elıremutató
dolgokat mondott, ı a nagykörői csatlakozást támogatja, Kıtelek ezzel a csatlakozással
jobban járna.
Dr. Mága Titusz:Látna-e rá esélyt, hogy Kıtelek és Tiszasüly hozzon létre közös hivatalt?
Dr. Zsótér Gyöngyi: Nem, de nem zárkózik el a tárgyalás elıl.
Lovász Tibor: Aljegyzıt is szeretnének választani, de mi lesz helyettesítés esetén?
Bartalos Jánosné: Ha Kıtelek lesz a székhely, itt választanak jegyzıt, Tiszasülyön aljegyzıt.
A jelenlegi jegyzınek nem biztos a helye.
Agócs Miklós: A tiszasülyi testület nagyon megosztott, mindig gond volt velük. Az
iskolafenntartásnál is zőrök vannak, Tiszasüly nem adja át a támogatást, e miatt a
pedagógusok munkabért sem kaptak.
Dr. Mága Titusz: Javasolja, hogy Kıtelek tegyen egy ajánlatot Tiszasüly felé.
Dr. Varga Zoltán: Tiszasüly másik választási körzetben van.
Dr. Mága Titusz: Ezt a javaslatot még nem tárgyalta a Parlament.
Ez nagyon komoly döntés, ésszerő volna falugyőlést összehívni, kikérni a lakosság
véleményét. Be lehetne vonni a civil szervezeteket is, bevonni az embereket.
Lovász Tibor:Falugyőlés után hogy dönt? A lakosság azért választotta meg a képviselıket,
hogy felelısséggel döntsenek, a település érdekeit képviseljék.
Agócs Miklós: Még nem késı, lehet halogatni a döntést. Tiszasüly csak azért Kıtelekkel
társulni, mert muszáj, nincs más választási lehetısége, Besenyszög ugyanis nem társul velük.
Váradi József:Meg kellene hallgatni a tiszasülyi képviselıket. Falugyőlés nem kell, nem
tartja olyan döntésnek, hogy bevonjuk a lakosságot.
Pollák Úr arról tájékoztatta, hogy Kıtelek lesz a székhely és gesztor, de a jegyzıkönyvi
kivonatban errıl nincs egy szó sem, csak az, hogy közös önkormányzati hivatal kíván
létrehozni.
Dr. Zsótér Gyöngyi: Javasolja együttes ülés összehívását Tiszasüly Képviselı-testületével.
Dr. Mága Titusz: Milyen lenne a közös hivatal a 2013. évi költségvetése? Miért lenne jó
Nagykörőnek Kıtelekkel társulni?
Dr. Varga Zoltán: Még a létszámot sem lehet tudni, a pénzt pedig különösen nem.
A hivatali apparátus Nagykörőnél adott.
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Bartalos Jánosné: Ha Tiszasüly nem csatlakozik egy önkormányzattal sem, mi lesz, ha a
Kormányhivatal Nagykörőt jelöli ki?
Dr. Varga Zoltán: Be kell venni, a Kormányhivatalé a döntés joga. Pollák Úr nem így
képzeli el. Tiszasüly nagyon sok problémát jelentene, nem mutat semmi fizetési
hajlandóságot. Ha aláír egy szerzıdést, azt be kell tartani, ha fizetni kell, fizessen.
Harsányi Erzsébet: Megmondta Pollák Úrnak is, hogy ı a nagykörői önkormányzathoz való
csatlakozásra szavaz.
Dr. Mága Tibor: A jegyzıre ki tesz javaslatot? Tiszasüllyel ez tárgyalási alap lehet. Kıtelek
lenne a központ és a gesztor. Meddig kell dönteni?
Dr. Varga Zoltán:Hétfıig jó lenne dönteni, más a Nagykörővel való csatlakozás, a dolgozók
személye adott. Magasabb a lakosságszám, fejlettsége hasonló. El kell dönteni, melyik
településsel jobb Kıteleknek. Ha Tiszasüly jobb, oda kell csatlakozni. Nem szükséges
Kıtelek csatlakozása Nagykörőhöz, ott elegendı a lakosságszám.
Váradi József: Legyen Tiszasüllyel a tárgyalási alap a székhely és gesztorság. Keddig
döntsenek a tiszasülyi képviselık.
Mága László egyetért a Váradi József javaslatával.
Lovász Tibor polgármester szavazásra teszi Váradi József alpolgármester javaslatát.
A képviselıtestület 7 igen szavazattal elfogadja a javaslatot.
Lovász Tibor polgármester javasolja, hogy – a tiszasülyi polgármesterrel történt egyeztetés
után - hívjanak össze együttes ülést Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselı-testületével
2012. szeptember 24-én 15 órára.
A javaslatot a képviselı-testület 7 igen szavazattal elfogadja.
Egyéb kérdések:
Mága László: Már elızı testületi ülésen elmondta a gondjaikat. A Kisebbségi Önkormányzat
2008. április 4-én megszőnt, amit nem jelentettek be az Államkincstárnak. Ez kinek a
felelıssége?
Dr. Varga Zoltán: Ez a Kisebbségi Önkormányzat elnökének a feladata lett volna, de ha ı
elmulasztotta, akkor a jegyzınek kellett volna az Államkincstárnak és a NAV.nak jelezni.
Dr. Mága Titusz: Ha ezt a büntetés kifizeti a Nemzetség Önkormányzat, mőködésképtelenné
válik. Ki kell fizetni?
Dr. Varga Zoltán: Meg kell várni a méltányossági kérelem elbírálását.
Dr. Mága Titusz: Ha nem engedik el a büntetést, ki kell fizetni? Milyen esélyeik vannak?
Dr. Varga Zoltán: Perelnek, vagy kifizetik a büntetést.
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Mága László: Az önkormányzat jegyzıje a kisebbségnek is a jegyzıje?
Dr. Varga Zoltán: A jegyzı csak a törvényességet képviseli, a kisebbségnek nincs jegyzıje.
Mága László: Ha kifizetik a büntetést, nem tudnak a gyerekeknek Mikulás ünnepséget
rendezni. Mit mondanak majd?
Váradi József: Ha ki kell fizetni a büntetést, kifizeti-e a települési önkormányzat?
Dr. Varga Zoltán: Kifizetésrıl csak az adósságrendezés után dönthet a testület. Ki kell várni
az adósságrendezés végét. A kisebbségi önkormányzat felé pénzbeli tartozása a települési
önkormányzatnak nincs, de a diszkó fény árát megtérítik.
Több elıterjesztés, bejelentés nincs, Lovász Tibor polgármester az ülést berekeszti.
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