
J e g y z ı k ö n y v 
 
Készült: Kıtelek Községi Önkormányzatok Képviselı-testülete 2012. szeptember 24-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 képviselık.. 
 
Tanácskozási joggal meghívottként megjelent: Dr. Varga Zoltán mb. jegyzı. 
  
Lovász Tibor polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
mind a 7 jelen van, az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja. 
 
Javasolja megtárgyalni a nagykörői önkormányzattal történı közös önkormányzati hivatal 
létrehozását, valamint az állattartás szabályozásáról szóló rendelet hatályon kívül 
helyezetését. 
 
A napirendre vonatkozó javaslatot a képviselı-testület egyhangúlag elfogadja és az alábbi 
napirendeket tárgyalja meg: 

 
1./ Közös önkormányzati hivatal létrehozásának megtárgyalása (szóbeli) 
     Elıadó: Lovász Tibor polgármester 
2./ Az állattartás szabályozásáról szóló rendelet hatályon kívül helyezése (írásbeli) 
     Elıadó: Dr. Varga Zoltán mb. jegyzı 
3./ Egyéb kérdések 
 
 
1./ N a p i r e n d i      p o n t      megtárgyalása: 
 
Lovász Tibor: Meghallgattuk a Tiszasülyi Képviselı-testület álláspontját. Kéri a képviselık 
véleményét. 
Dr. Mága Titusz: Az együttes ülésen elhangzottak után úgy tőnik, hogy a tiszasülyiek nem 
tudnak semmit a közös hivatalok létrehozásáról, mőködésérıl, ami érthetetlen. Besenyszöggel 
is vitájuk van az iskolafenntartó társulással kapcsolatban, valószínő, hogy Kıtelekkel is így 
lenne, ha hozzájuk csatlakoznánk. 
Dr. Varga Zoltán:  A Besenyszöggel kapcsolatos vitából csak annyit ismerünk, amit 
Tiszasüly mond el. 
Dr. Zsótér Gyöngyi: Annyit szőrt le az elhangzottakból, hogy évente székhelyet kellene 
váltani. 
Ki marad a hivatalban, illetve ki megy el Kıtelekrıl? 
Dr. Varga Zoltán:  Vannak szakterületek, ahol jó szakemberek dolgoznak. Kettı fı kerül a 
járáshoz, egy pedig ügysegéd lesz, ı itt marad. 
Ha úgy dönt a testület, hogy Nagykörővel hoz létre közös hivatalt, a négy polgármester 
összeül, megbeszélik a lehetıségeket, feladatokat. A tárgyalás eredményérıl a képviselık 
tájékoztatást kapnak.  
A polgármesterek akár már a hét közepén összeülhetnek tárgyalni, a jó elıkészítésre idıt kell 
fordítani. 
Lovász Tibor: Javasolja, hogy a közös hivatal 2013. január 1-tıl, ne pedig március 1-tıl 
induljon.  
Ki kell írni a jegyzıi állásra is pályázatot. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nincs, a képviselı-testület 6 igen 
szavazattal és egy tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 
44/2012./IX.24./ Kt. számú      h a t á r o z a t : 
 
 Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete közös önkormányzati hivatalt  

szándékozik létrehozni Nagykörő, Hunyadfalva és Csataszög községek  
önkormányzataival 2013. január 1-ét követı 60 napon belül. Ennek érdekében  
megbízza a polgármestert, hogy a jegyzı bevonásával kezdje meg az elıkészítı  
tárgyalásokat a közös önkormányzati hivatalba társulni kívánó önkormányzatok  
polgármestereivel. 
A közös hivatal létrehozásában együttmőködı önkormányzatok polgármestereivel és a  
jegyzıvel közösen dolgozzák ki a hivatal feladataira, szervezetére, létszámára, 
költségvetésére, vagyonára, egyéb feltételeire vonatkozó javaslatot. 
 
A határozatról értesül: 
1./ Az érintett önkormányzatok képviselı-testülete, 
2./ Dr. Varga Zoltán mb. jegyzı. 

 
 
2./ N a p i r e n d i      p o n t      megtárgyalása: 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, a képviselı-testület 6 igen 
szavazattal és egy tartózkodással megalkotja 12/2012./IX.25./ önkormányzati rendeletét az 
állattartás helyi szabályozásáról szóló 11/2001./IX.1./ rendelet hatályon kívül 
helyezésérıl. 
 
Egyéb kérdések: 
 
Bartalos Jánosné: A temetınél és a Vásártéren nagyon sok a szemét, szeretné, ha az 
önkormányzat intézkedne az eltakarításáról. 
Dr. Mága Titusz: Hol tart az adósságrendezés? 
 
Lovász Tibor: A szemételtakarításáról már intézkedett, ezzel kapcsolatban feljelentést is 
tettek.  
Az adósságrendezéssel kapcsolatban elmondja, hogy a bankok megtámadták az eljárást, 
Bíróság dönt majd abban, hogy mi marad Kıtelken és mi kerül adósságrendezés alá. 
 
Több elıterjesztés, bejelentés nincs, Lovász Tibor polgármester az ülést berekeszti. 

 
 

Kmf. 
 
 

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


