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Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikke (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53.§ /1/ 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következıket rendeli el: 
 
 

1. Általános rendelkezések 
 

1. § 
 
A képviselı-testület és szervei számára a jogszabályban foglalt feladat- és hatásköri, 
szervezeti és mőködési elıírásokat a jelen SzMSz-ben foglaltak figyelembevételével kell 
alkalmazni. 
2. § 
 
 Az önkormányzat hivatalos elnevezése:  Kıtelek Községi Önkormányzat 
 Az önkormányzat székhelye:     5062 Kıtelek, Szabadság út 1. szám 
 Mőködési területe: Kıtelek község közigazgatási területe 
 A képviselı-testület hivatalának neve:    Nagykörői Közös Önkormányzati Hivatal 
 
 
3.§ 
 
Az önkormányzat a helyi kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról külön 
rendeletet alkot.    
 
 

2. Kıtelek Községi Önkormányzat 
Képviselıtestületének feladata, hatásköre 

 

4. § 
 
(1)     Az önkormányzat kötelezı feladataira a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
törvény (a továbbiakban: Mötv.) rendelkezései irányadóak. 
 
(2)  Az önkormányzat önként vállalhatja közfeladat ellátását abban az esetben, ha 

a.)  ellátása nem sérti más települések érdekeit, 
b.) nem tartozik más szervek kizárólagos feladat- és hatáskörébe, 
c.) megvalósítása nem veszélyezteti a kötelezı  feladat- és hatáskörök ellátását, 
d.) az ellátásához a szükséges feltételek fennállnak. 
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(3) A feladatok önkéntes vállalása elıtt minden esetben elıkészítı eljárást kell lefolytatni, 
melynek keretében a jegyzı véleményét ki kell kérni. 

    Jelentısebb költségkihatással járó feladatellátás vállalása elıtt létrehozható ideiglenes 
bizottság, igénybe vehetı külsı szakértık közremőködése. 

 

(4)  Az elıkészítı eljárás lefolytatásáról a polgármester gondoskodik. A közfeladat önkéntes 
felvállalását tartalmazó javaslat akkor terjeszthetı a képviselı-testület elé, ha 
tartalmazza a megvalósításához szükséges költségvetési forrásokat. 

 

(5) Az önként vállalt feladatok tekintetében az éves költségvetésben, a gazdálkodást  
      meghatározó pénzügyi tervben - a fedezet biztosításával egyidejőleg - kell állást foglalni. 
 
 

5. § 
 

(1) A hatáskör átruházásának szabályaira, a képviselı-testület kizárólagos hatáskörére a 
Mötv. 41.§ (4)-(5) bekezdései és a 42.§ rendelkezései irányadóak. 

 
 
 

 

3. A képviselı-testület összehívása, mőködése 
 

6. § 
 

(1) A képviselı-testület tagjainak száma: 7 fı. 
 

(2) A képviselı-testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést, valamint közmeghallgatást tart. 
 

(3)  Az alakuló ülésre a Mötv. rendelkezései irányadóak.  
 

(4) A képviselı-testület munkaterv szerint tartja üléseit. 
 
 

(5)  A testületi ülés meghívóját és az elıterjesztéseket a képviselıknek, a tanácskozási joggal 
meghívottaknak olyan idıpontban kell megküldeni, hogy azt az ülést megelızı 5. napig 
megkapják. 

      A nyílt testületi ülés teljes anyagát a Közzétételi Szabályzatban foglaltaknak megfelelıen     
     kell közzétenni. 
 

(6)  Sürgıs, halasztást nem tőrı esetben a meghívó az ülés elıtt 24 órával is kiküldhetı, és 
bármilyen értesítési mód igénybe vehetı. El lehet tekinteni az írásbeliségtıl is, a 
sürgısség okát azonban mindenképpen közölni kell. Amennyiben az ülés összehívását a 
képviselık egynegyede, vagy bizottság indítványozza, azt a polgármester 8 napon belül 
köteles összehívni.  

 

(7)  A közmeghallgatást igénylı napirendeket tárgyaló ülések idıpontját, helyét legalább 10 
nappal a közmeghallgatás elıtt közzé kell tenni. 

 

(8)  A képviselı-testület üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni: 
  

-  a jegyzıt,  
- a helyi párt- és civil szervezetek vezetıit, 
- a napirend elıterjesztıjét, 
- akit a polgármester megjelöl. 
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4. Munkaterv 
 

7. § 
 

 (1) A képviselı-testület mőködésének alapja az éves munkaterv. 
 

(2)  A munkaterv tervezetét - a polgármester irányításával - a jegyzı állítja össze, a 
polgármester terjeszti jóváhagyásra a képviselı-testület elé. 

 

(3)  A munkaterv fıbb tartalmi elemei: 
 

-  a képviselı-testületi ülések tervezett idıpontjai, napirendjei, 
- közmeghallgatás idıpontja, napirendje, 
-  az elıkészítésben résztvevık megjelölése, 
-  a napirend elıterjesztıjének megjelölése, 
-  az elıterjesztések elkészítésének határidıi, 
-  a meghívottak felsorolása. 
 

 
5. A képviselı-testület ülése, az ülésvezetés szabályai 

 

8. § 
 

(1) A zárt ülés elrendelésére Mötv. rendelkezései irányadóak. 
 

(2)  A képviselı-testület ülését a polgármester vezeti. 
A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejő betöltetlensége, illetıleg tartós 
akadályoztatásuk esetén a képviselı-testület összehívása és vezetése az Ügyrendi 
Bizottság elnökének feladata. 

 

(3)  A polgármester a testületi ülés vezetése során: 
 

a.) megállapítja, hogy a képviselı-testület ülésének összehívása az SzMSz-ben foglaltak 
szerint történt,  

b.) megállapítja az ülés határozatképességét, 
c.)  elıterjeszti az ülés napirendjét, 
d.) tájékoztatást ad az elızı képviselı-testületi ülésen elhangzott bejelentések nyomán tett 

intézkedésekrıl, 
e.)  tájékoztatást ad az átruházott hatáskörben hozott döntéseirıl. 

 

(4)  A képviselı-testület a napirendrıl vita nélkül határoz. 
 
 

6. Az elıterjesztés 
 
 

9. § 
 

(1) Elıterjesztésnek minısül a napirendre felvett rendelet- és határozat-tervezet, beszámoló és 
tájékoztató. 

 

(2) A testületi ülésre az elıterjesztést fıszabályként írásban kell benyújtani. A határozati 
javaslatot akkor is írásban kell benyújtani, ha az elıterjesztésre szóban kerül sor. 
Indokolt esetben a polgármester engedélyezheti az írásban foglalt elıterjesztésnek és 
határozati javaslatnak az ülésen történı kiosztását. 
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(3)  Írásos elıterjesztést kell készíteni: 
-  az át nem ruházható hatáskörbe tartozó, 
-  a PTK-ból eredı jogügyletekkel kapcsolatos ügyek tárgyalására. 

 
 

(4) Az elıterjesztések formai és tartalmi követelményei, a határozati javaslat: 
 

a.) Az elıterjesztés felépítése: 
-  a tárgy pontos meghatározása, 
- az elıkészítésben résztvevık /bizottságok, személyek/ megnevezése, 
-  annak megjelölése, hogy a képviselı-testület vagy szervei, illetve jogelıdje 

foglalkozott-e korábban az elıterjesztés tárgykörével, ha igen, milyen határozatot 
hozott és milyen eredménnyel történt annak végrehajtása, 

-  az eltérı vélemények megjelölése és annak indokai, 
-  mindazon körülmények, összefüggések és tényszerő információk feltüntetése, 

melyek indokolják a meghozandó döntést, 
 

 

b.)  Az elıterjesztés megállapításain alapuló feladat-meghatározást tartalmazó határozati 
javaslat, amelynek: 
-  szervesen kapcsolódnia kell az elıterjesztés megállapításaihoz, 
- törvényesnek, célszerőnek, szakszerőnek és végrehajthatónak kell lennie, konkrétan 

meg kell határozni a végrehajtás objektív és szubjektív feltételeit, 
-  ha a döntésnek vagy a végrehajtásnak több módja is lehetséges, tartalmaznia kell az 

alternatívákat, 
-  rendezni kell az ugyanabban a tárgykörben korábban hozott és hatályos határozat 

sorsát (részben vagy egészben történı hatályon kívül helyezése, esetleges 
módosítása, kiegészítése), 

- meg kell jelölni a végrehajtásért felelıs személyt. Több felelıs esetén fel kell 
tüntetni a feladatok végrehajtásának koordinálásáért felelıs személyt, 

-  meg kell jelölni a végrehajtási határidıt. A határidıt általában évre, hóra, napra kell 
meghatározni, szükség esetén részhatáridıt lehet alkalmazni. Eltérı végrehajtási 
határidık esetén pontonként, egyébként a határozati javaslat végén kell a 
végrehajtási határidıt felelısökkel együtt feltüntetni. 

 

Amennyiben a határozati javaslatban foglalt feladat végrehajtása értelemszerően folyamatos 
vagy azonnali tevékenységet igényel, a végrehajtás határidejére a "folyamatos", illetve 
"azonnal" megjelölést kell alkalmazni.  
 
 

7. A tanácskozás rendje, szavazás 
 

10.§ 
 

(1)  A polgármester a napirendek sorrendjében minden elıterjesztés felett külön-külön nyit 
vitát, amelynek során: 
a.) a napirend elıadója a vita elıtt a napirendet szóban kiegészíti, 
b.) az elıadóhoz a képviselı-testület tagjai, a tanácskozási joggal résztvevık kérdéseket 

tesznek fel, amelyre az elıadó köteles választ adni. 
 

(2)  A hozzászólásokra a jelentkezés sorrendjében kerül sor. 
 
(3)  Az elıterjesztı a javaslatot, illetve a települési képviselı a módosító javaslatát a vita 

bezárásáig megváltoztathatja, és a szavazás megkezdéséig azt bármikor vissza is vonhatja. 
 

(4) A vita lezárására a képviselı-testület bármely tagja tehet javaslatot. A javaslatról a 
képviselı-testület vita nélkül határoz. A vita lezárása után a napirend elıadója válaszol a 
hozzászólásokra. 
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(5)  A vita lezárása után a határozathozatal elıtt a jegyzınek szót kell adni, ha a javaslatok 
törvényességét illetıen észrevételt kíván tenni. 

 

(6)  A napirend elıadója illetve bármelyik képviselı a szavazás megkezdéséig javasolhatja a 
téma napirendrıl történı levételét. A javaslatról a képviselı-testület vita nélkül, egyszerő 
többséggel alakszerő határozat nélkül határoz. 

 

11. § 
 

(1)  A polgármester az elıterjesztésben szereplı és a vitában elhangzott határozati javaslatokat 
egyenként bocsátja szavazásra. Elıször a módosító javaslatokról dönt a képviselı-testület 
- az elhangzás sorrendjében -, majd az eredeti határozati javaslatról. 

 

(2)  A testület - a szavazati arányok rögzítésével - alakszerő határozat nélkül dönt: 
      

a.) a feladat-meghatározást nem tartalmazó elıterjesztések elfogadásáról,   

c.) döntés elnapolásáról 
d.) a téma napirendrıl történı levételérıl. 

 
(3) A képviselı-testület név szerinti szavazást rendel el, ha: 

a.)  azt bármelyik képviselı indítványozza, 
c.)  azt a polgármester kéri, 
d.)  a település jogi státuszát érintı ügyeknél. 

 

Ügyrendi kérdésben név szerinti szavazást tartani nem lehet. 
 

(4) A név szerinti szavazás lebonyolítása úgy történik, hogy a jegyzı felolvassa a tagok 
nevét, s a jelenlévı tagok a nevük felolvasásakor "igen"-nel vagy " nem " –mel 
szavaznak. 

 

(5)  A név szerinti szavazásra vonatkozó hitelesített névsort a jegyzıkönyvhöz kell csatolni. 
 

(6) A szavazatok összeszámlálásáról a polgármester gondoskodik. Ha a szavazás eredménye 
felıl kétség merül fel, vagy azt valamelyik települési képviselı kéri, a polgármester a 
szavazást köteles megismételni. 

 

12. § 
 

(1)  A képviselı-testület határozatait külön-külön - a naptári év elejétıl kezdıdıen – 
folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni a következık szerint: 

          ......./20.... /........hó ....... nap /  számú határozat. 
Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat tartalmi elemeire értelemszerően a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
foglalt rendelkezések az irányadók. 

 

(2) A testületi határozatokról a közös önkormányzati hivatal betőrendes és határidıs 
nyilvántartást vezet. 

 

(3) A határozatokat a jegyzıkönyv elkészítését követı 3 napon belül el kell küldeni  
a végrehajtásért felelıs személyeknek és szerveknek.  

 

(3) A határozatok végrehajtásával kapcsolatos elıterjesztéseket, jelentéseket a jegyzı – a 
végrehajtásért felelısök közremőködésével - készíti elı és terjeszti a képviselı-testület 
elé. 
 

 
 

8. A tanácskozás rendjének fenntartása 
 

13. § 
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(1)  A tanácskozás rendjének fenntartásáról a polgármester gondoskodik. Ennek során: 
 

a.) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltért a tárgyalt témától vagy sértı              
kifejezéseket használ. Ismételt figyelmeztetést követıen megvonja tıle a szót, 

 

b.)  rendre utasítja azt a személyt, aki a képviselı-testület tagjához, illetve a képviselı-
testület üléséhez méltatlan magatartást tanúsít, 

 

c.) tartós rendzavarás, állandó lárma vagy a vita folyamatos rendjét ellehetetlenítı 
esemény következtében a polgármester - ha ismételt figyelmeztetései sem járnak 
eredménnyel - felfüggeszti az ülést. 

 

(2)  A nyilvános ülésen megjelent állampolgárok a számukra kijelölt helyet foglalják el.         
A tanácskozás rendjének megzavarása esetén a polgármester rendre utasíthatja a 
rendzavarót, ismétlıdı rendzavarás esetén pedig az érintettet a terem elhagyására is 
kötelezheti. 

 

(3)  A polgármesternek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat 
visszautasítani, velük vitába szállni nem lehet. 

 

 
9. A jegyzıkönyv 

 

14.§ 
 

(1)  A képviselı-testület dönthet szószerinti jegyzıkönyv készítésérıl. 
 

(2) A nyílt testületi ülésrıl 3 példányban, a zárt testületi ülésrıl 2 példányban kell 
jegyzıkönyvet készíteni. 

 
 

(3) A képviselı-testület ülésérıl készített jegyzıkönyvhöz csatolni kell a meghívót és a 
mellékleteit, az elfogadott rendeleteket, a jelenléti ívet. A képviselı kérelmére az írásban 
is benyújtott hozzászólást mellékelni kell a jegyzıkönyvhöz. 

 

(4) A jegyzıkönyv tartalmazza a Mötv. 52.§ (1) bekezdésében meghatározottakat. 

 

(5)  A képviselı-testületi ülés jegyzıkönyvét a polgármester és a jegyzı írja alá.   
  
(6)  A választópolgárok – a zárt ülés kivételével – az ülés jegyzıkönyvét a közös 

önkormányzati hivatalban és a könyvtárban tekinthetik meg.  
 

 
10.  Az önkormányzati rendeletalkotás 

 

 
 

15. § 
 

(1)  Önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezhetik: 
 

  - a települési képviselık, 
- az önkormányzati bizottságok elnökei, 
- a polgármester, az alpolgármester, a jegyzı, 
- a település társadalmi, érdekképviseleti és civil szervezeteinek vezetıi, 
- önkormányzati társulás tagjai. 

 

(2)  A rendelet-tervezet elıkészítése: 

a.) képviselı-testület - a lakosság szélesebb körét érintı rendeletek elıkészítésénél - 
elveket, szempontokat állapít meg. 

 
b.)  a tervezetet a jegyzı készíti el. Az elıkészítésbe bevonja a tárgy szerint illetékes 

önkormányzati bizottságot, ideiglenes bizottságot, szükség szerint külsı szakértıt. 
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(3)  A tervezet véleményezése: 
 

a.) Az önkormányzati rendeletek elıkészítése során széleskörő elemzésbıl kell kiindulni. 
 

Az elemzés forrásai: 
 

- a szabályozandó tárgy szerint érintett szervek, szakemberek véleménye, 
- a lakossági közvélemény kutatás. 
 

b.) A tervezetet megvitatás céljából az érintett bizottság elé kell terjeszteni. A bizottság 
ülésére szükség szerint más, külsı szakembereket is meg lehet hívni. 

 

c.) A polgármester - a jegyzı véleményének meghallgatása után - egyes rendelet-
tervezeteket - az érdemi vita elıtt - közmeghallgatásra bocsát. 

 

(4) Az önkormányzati rendelet-tervezet képviselı-testület elé terjesztése: 
  

a.)  a jegyzı az elıkészítést és véleményezést követıen a rendelet-tervezetet indokolással 
együtt a képviselı-testület elé terjeszti. Egyidejőleg tájékoztatja a testületet az 
elıkészítés és véleményeztetés során felvetett, de a tervezetben nem szereplı 
kisebbségi javaslatokról is, utalva a mellızés indokaira, 

 

b.) a rendelet hiteles, végleges szövegét a jegyzı szerkeszti meg. Az önkormányzati 
rendeletet a polgármester és a jegyzı írja alá, 

 

c.)  az önkormányzati rendeletek szerkesztésére és jelölésére a jogalkotásról szóló 2010. 
évi CXXX. törvény rendelkezései irányadóak. 

 

16. § 
 

(1) Az önkormányzati rendeletet a hivatal hirdetıtábláján való kifüggesztéssel kell kihirdetni. 
 

(2)  A jegyzı gondoskodik arról, hogy az érintett szervek és személyek tudomást szerezzenek 
az ıket érintı rendeletekrıl. 

 

17. § 
 

(1) Az önkormányzati rendeletek végrehajtására kötelezettek - a polgármester indítványára - 
tájékoztatást adnak a végrehajtás helyzetérıl és a fontosabb tapasztalatokról. 

 

(2) A jegyzı 2 évenként köteles gondoskodni a hatályos önkormányzati rendeletek 
felülvizsgálatáról. Ennek eredményérıl elıterjesztést készít, s azt a képviselı-testület elé 
terjeszti. 

 

(3) A hatályos önkormányzati rendeletek jegyzékét az 1. számú függelék tartalmazza. 
 

 
11. A települési képviselı 

 

18. § 
 
 

(1)   A települési képviselık jogaira és kötelezettségeire a Mötv. rendelkezései irányadóak. 
 
 

(2) A képviselık névsorát és lakcímét a 2. számú függelék tartalmazza. 
 

 
 
 
 
 
 

12. A képviselı-testület bizottságai 
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19. § 
 
 
 

(1)  A képviselı-testület a következı bizottságokat hozza létre: 
- Szociális Bizottság 5 tagú 
- Ügyrendi Bizottság 3 tagú 

 
 

(2)  A képviselı-testület által szükségesnek tartott esetben, meghatározott feladat ellátására 
ideiglenes bizottságot hoz létre. Az ideiglenes bizottság megbízatása feladatának 
elvégzéséig, illetıleg az errıl szóló jelentésnek a képviselı-testület által történı 
elfogadásáig tart. 

 

(4) A bizottságok megnevezését, tagjainak névsorát a 3. számú függelék, az egyes 
bizottságok által ellátandó részletes feladatok jegyzékét az 1. számú melléklet 
tartalmazza. 
 

 

A bizottságok mőködésének fıbb szabályai 
 

20. § 
 

(1) A képviselı-testület munkatervében határozza meg azokat az elıterjesztéseket, amelyeket 
bizottság nyújt be, illetve azokat, amelyek csak a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be 
a képviselı-testülethez. 

 

(2) A bizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti. 
 

(3)  A bizottságot az elnök köteles összehívni: 
 

a.) a képviselı-testület döntése alapján, 
b.) a polgármester indítványára. 

 

(4)  Bármely képviselı javaslatot tehet valamely - a bizottság feladatkörébe tartozó – ügy 
megtárgyalására. A bizottság elnöke az indítványt a bizottság legközelebbi ülése elé 
terjeszti, melyre köteles meghívni az indítványozó képviselıt. 

 
 

(5) A bizottság zárt ülést tart a hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben. 
 
 

(6) A bizottság ülésérıl jegyzıkönyvet kell készíteni, amely az elhangzott hozzászólások 
rövid ismertetését, a hozott döntést, valamint - külön indítványra – a kisebbségi 
véleményeket tartalmazza. A jegyzıkönyvet a bizottság elnöke írja alá.  

 

(7) A bizottság a tevékenységérıl kétévenként beszámol a képviselı-testületnek. 
 
 

13. Polgármester 
 

21. § 
 

(1)  A polgármester megbízatását fıállásban látja el. 
 

(2) A polgármester feladataira, jogosítványaira a Mötv. rendelkezési irányadóak. 
 
(3) A polgármester saját hatáskörében az önkormányzat vagyonát vagy tulajdonát érintı 

ügyekben a Képviselı-testület jóváhagyása nélkül nem dönthet. A polgármester a 
költségvetési évben, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárig köthet szerzıdéseket, vállalhat 
kötelezettségeket, írhat alá megállapodásokat. Az általa kötött szerzıdésekrıl a soron 
következı testületi ülésen a képviselıket tájékoztatni köteles. 

 

 
14. Alpolgármester 
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22. § 
 

(1) Az alpolgármester feladataira, jogosítványaira a Mötv. rendelkezési irányadóak. 
 
 

(2) Az alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el feladatait. 
 

15. Jegyzı 
23. § 
 
A jegyzı kinevezésére, feladataira, a  jegyzınek a jogszabálysértı döntések, mőködés 

jelzésére irányuló kötelezettségeire a Mötv. rendelkezési irányadóak. 

 
 

16. Közös önkormányzati hivatal 
 
24. § 
 

(1) Nagykörői Közös Önkormányzati Hivatal néven Kıtelek, Hunyadfalva, Csataszög és 
Nagykörő önkormányzatai közös önkormányzati hivatalt mőködtetnek az 
önkormányzatok mőködésével, valamint a közigazgatási hatósági ügyek döntésre való 
elıkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, 

 

(2) A közös önkormányzati hivatal önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, az 
önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve, egyidejőleg önkormányzati 
igazgatási szervezet. A közös önkormányzati hivatal mőködéséhez szükséges 
elıirányzatokat, mőködési, fenntartási költségeket Kıtelek, Hunyadfalva, Csataszög és 
Nagykörő községi önkormányzatai éves költségvetésükben határozzák meg. 

 
 

(3)  A  közös önkormányzati hivatal ügyrendjét a 2. számú melléklete rögzíti. 
 

17. Közmeghallgatás, falugyőlés 
 

25. § 
 
 

(1)  A közmeghallgatás helyérıl, idejérıl az ismertetésre vagy tárgyalásra kerülı 
tárgykörökrıl a hirdetıtáblán kell tájékoztatást adni a rendezvény elıtt legalább 10 
nappal. 

 

(2) A közmeghallgatást a polgármester vezeti, melyrıl jegyzıkönyv készül. Tartalmára,   
készítésére a képviselı-testület jegyzıkönyvére irányadó szabályok érvényesek. 

 

 
26. § 
 

(1)  A polgármester elıre meghatározott közérdekő tárgykörben, illetıleg a jelentısebb 
döntések elıkészítése érdekében - az állampolgárok és a társadalmi szervezıdések 
közvetlen tájékoztatása céljából - falugyőlést hívhat össze. 

 

(2) A falugyőlés fontosabb szabályai: 
 

a.) a győlés helyérıl, idejérıl, az ismertetésre vagy tárgyalásra kerülı tárgykörökrıl a 
hirdetıtáblán kell tájékoztatást adni a rendezvény elıtt legalább öt nappal, 

 

b.) a győlést a polgármester vezeti, melyre meg kell hívni a képviselıket, a jegyzıt, 
 

c.)  a győlésrıl jegyzıkönyv készül, melynek vezetésérıl a jegyzı gondoskodik. 
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18. Az önkormányzat gazdálkodásának ellenırzése 

 

27. § 
 
 

(1)  A képviselı-testület gazdálkodásának ellenırzésérıl belsı ellenırzés útján gondoskodik, 
melyet szerzıdés alapján erre szakosodott vállalkozó vagy gazdasági társaság lát el. 

 

(2)  A közös önkormányzati hivatalnál a jegyzı gondoskodik a folyamatba épített elızetes és 
utólagos vezetıi ellenırzésrıl. 

 
 

19. Záró rendelkezések 
 

28. § 
 
 
 

(1)  A Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2013. február 1. napján lép hatályba. 
 
(2) Az SZMSZ hatályba lépésével egyidejőleg hatályát vesztik az önkormányzat Szervezeti és 

Mőködési Szabályzatáról szóló 6/2011. (IV.28.) számú rendelet. 
 
 
Kıtelek, 2013.január 21. 
 
 
 
 
 
Lovász Tibor                           Dr. Varga Zoltán 
polgármester                 jegyzı 
 
 
 
A rendeletet 2013. január….-én az önkormányzat hirdetıtábláján történı kifüggesztéssel 
kihirdettem. 
 
 
  
 

 
 
 
    Dr. Varga Zoltán 

              jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

1. számú melléklet 
 

I. 
A bizottságok általános feladatai 

 
 
1. A bizottságok – feladatkörükben – elıkészítik a testület elé kerülı döntéseket, szervezik 

és ellenırzik a döntések végrehajtását. A képviselı-testület éves munkatervében határozza 
meg azokat az elıterjesztéseket, amelyeket a bizottság nyújt be, illetve azokat, amelyek a 
bizottság állásfoglalásával nyújthatók be. 

 
2. Folyamatosan feldolgozzák – a jegyzı tájékoztatása alapján – a mőködési körükbe tartozó 

jogszabályokat, önkormányzati rendeleteket és határozatokat. 
 
3. Részt vesznek a korábbi testületi döntések (rendeletek és határozatok) felülvizsgálatában; 

indítványozhatják azok módosítását, hatályon kívül helyezését. 
 
4. Munkájukról meghatározott módon, de legalább kétévenként beszámolnak a képviselı-     
      testületnek. 
 
 

II. 
A bizottságok sajátos feladatai 

 
    Ügyrendi Bizottság 
 
1. Közremőködik a Szervezeti és Mőködési Szabályzat, az önkormányzati rendeletek 

kidolgozásában, végrehajtásuk ellenırzésében; javaslatot tesz azok módosítására. 
 
2. Részt vesz a közös önkormányzati hivatal szervezeti tagozódásának, mőködési rendjének                    

(munkarendjének ) kidolgozásában. 
 
3.  Véleményezi a képviselı-testület hatáskör gyakorlása átruházására irányuló elıterjesztést, 

valamint a munkatervben megjelölt egyedi elıterjesztéseket. 
 
4.  Elvégzi a titkos szavazás lebonyolításával kapcsolatos feladatokat. 
 
5.  Ellenırzi a közös önkormányzati hivatalnak a képviselı-testülethez és a bizottságok 

tevékenységéhez kapcsolódó munkáját. 
 
6.  Véleményezi az önkormányzati intézmények alapítására, tevékenységük módosítására, 

megszüntetésükre irányuló tervezeteket, valamint a vezetıi megbízásokra tett javaslatot. 
 
7.  Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a képviselı-testület megbízza. 
 
8.   Vizsgálja és ellátja a polgármester és az önkormányzati képviselık vagyonnyilatkozatával 
      kapcsolatos teendıket és vizsgálja a képviselıi összeférhetetlenséget. 
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Egészségügyi és Szociális Bizottság 
 

1.  Figyelemmel kíséri a település területén az oktatási, közmővelıdési, sport, egészségügyi 
és szociális ellátottság helyzetét, véleményezi a testület ilyen tárgyú elıterjesztéseit. 

 

2.  Elemzi a munkanélküliségbıl, a foglalkoztatási feszültségekbıl eredı szociális gondokat, 
javaslatot dolgoz ki a megoldásukat segítı eszközrendszerre. 

 

3.  Figyelemmel kíséri a halmozottan hátrányos helyzető lakossági csoportok helyzetét, 
különös tekintettel a gyermek és ifjúságvédelmi feladatokra. 

 

4.  A mindenkor hatályos jogszabályok (törvény, kormányrendelet, miniszteri rendelet, 
önkormányzati rendelet) alapján átruházott hatáskörben dönt a szociális rendeletben 
meghatározott kérdésekben.  

 
 

5.  Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a képviselı-testület megbízza. 
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2. számú melléklet 
 

A Nagykörői Közös Önkormányzati Hivatal 
Ü G Y R E N D J E 

 
I. 

 
A közös önkormányzati hivatal jogállása 

 
1./ Megnevezése: Nagykörői Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: közös 
önkormányzati hivatal) 
2./ Székhelye:         5065 Nagykörő, Május 1. u. 1. 
     Kirendeltségek: 5062 Kıtelek, Szabadság út 1.  
          5053 Hunyadfalva, Árpád u. 12. 
          5064 Csataszög, Szebb élet u. 42. 
3./ A közös önkormányzati hivatal Kıtelek, Hunyadfalva, Csataszög és Nagykörő 
képviselıtestületei által létrehozott egységes önkormányzati szerv, amely a jegyzı 
vezetésével látja el feladatát. 
3.1. A közös önkormányzati hivatal jogi személy, a saját költségvetési elıirányzata körében 
önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv. 
3.2. A közös önkormányzati hivatal vezetıje: a jegyzı. 
4./ A közös önkormányzati hivatal tevékenységi köre: 

a.) a képviselıtestületek, a bizottságok és a polgármesterek munkájának segítése, 
szervezése, koordinálása, 

b.) a döntési hatáskörébe tartozó ügyek elıkészítése, végrehajtása, ellenırzése, 
c.) a jegyzı hatáskörébe tartozó ügyek elıkészítése, végrehajtása, ellenırzése, 
d.) a képviselıtestületek vagy a polgármesterek által meghatározott egyéb feladatok 

végrehajtása. 
 

II. 
 

A közös önkormányzati hivatal szervezeti felépítése 
 
1./ A közös önkormányzati hivatal az alábbi létszámmal látja el faladatait: 
- 1 fı jegyzı 
Székhelyén: 4 fı pénzügyi elıadó, 3 fı igazgatási elıadó. 
A kıtelki kirendeltségen:3 fı pénzügyi elıadó,2 fı igazgatási elıadó. 
A csataszögi kirendeltségen:1 fı igazgatási elıadó. 

 
III. 

 
A közös önkormányzati hivatal irányítása 

 
1./ A székhely település polgármestere a képviselıtestületek döntései szerint a saját 
önkormányzati jogkörében irányítja a közös önkormányzati hivatalt. 
 
2./ A polgármestert távollétében az alpolgármester, a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban 
     meghatározottak szerint helyettesíti. 
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IV. 

 
A közös önkormányzati hivatal vezetése 

 
1./ A közös önkormányzati hivatalt a jegyzı vezeti, vezetıi jogkörében eljárva: 
 

- gondoskodik a közös önkormányzati hivatal munkájának megszervezésérıl, amelynek 
során közvetlenül utasítja a közös önkormányzati hivatal dolgozóit, 

- biztosítja a közös önkormányzati hivatal feladatai ellátásához szükséges személyi 
feltételeket, 

- meghatározza a feladatok végrehajtásának idejét, módját, ütemét, 
- a közös önkormányzati hivatal költségvetésével gazdálkodva biztosítja a mőködéshez 

szükséges szakmai és tárgyi feltételeket, 
- gondoskodik a köztisztviselıi állomány továbbképzésérıl, 
- gyakorolja a munkáltatói jogokat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselıi 

tekintetében, 
- gondoskodik a közszolgálati nyilvántartás vezetésérıl, a személyes adatok védelmérıl, 
- a testületi munka hatékonysága érdekében együttmőködik a bizottságok elnökeivel. 

 
1.1. A jegyzı távollétében vagy akadályoztatása esetén a kiadmányozási jogot az azzal 

esetileg megbízott köztisztviselı gyakorolja. 
 
2./ Az érintett ügyintézık a testületi munka hatékonysága érdekében együttmőködnek a 
bizottsági elnökökkel, részt vesznek a képviselıtestület és az illetékes bizottságok ülésén és 
gondoskodnak a hozzájuk tartozó bizottságok adminisztrációs ügyeinek ellátásáról. 
 
3./ A közös önkormányzati hivatal minden köztisztviselıje vagyonnyilatkozat tételére 
kötelezett. 
 

V. 
 

A közös önkormányzati hivatal mőködése 
 
1.1. A közös önkormányzati hivatal munkarendje: 
 

Hétfı:   7,30 órától 16 óráig 
Kedd:   7,30 órától 16 óráig 
Szerda:   7,30 órától 16 óráig 
Csütörtök:  7,30 órától 16 óráig 
Péntek:   7,30 órától 13 óráig 

 
1.2. Az ügyfélfogadás rendje: hétfıtıl csütörtökig 08.00-tól 15.00-ig, pénteken 08.00-tól 

12.00-ig van ügyfélfogadás, 12.00-tól 13.00-ig az ügyfélfogadás szünetel. Hunyadfalván, 
munkanapokon a polgármester 8.00-tól 11.00-ig tart ügyfélfogadást. 
 

2./ A helyettesítés rendje: 
     A közös önkormányzati hivatal dolgozói a munkaköri leírásukban foglaltak szerint 
helyettesítik egymást. 
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3./ Az ügyiratkezelés és a kiadmányozás rendje: 
 
3.1. A közös önkormányzati hivatal ügyiratkezelését az Iratkezelési Szabályzat szabályozza. 
 
3.2. A Kiadmányozás rendje: 
 

a.) fıszabályként a hatáskörüknek megfelelıen a kiadmányozási jogot a polgármesterek 
és a jegyzı gyakorolják, 

b.) kiadmányozási jog illeti meg az ügyintézıket: 
- hivatalon belüli intézkedés során, 
- az anyakönyvvezetıt saját hatáskörében. 

 
4./ A bélyegzı használata: 
 
4.1. A közös önkormányzati hivatal a következı feliratú bélyegzıket használja: 
 

Az Önkormányzatok és szervei  hivatalos  bélyegzıi 
 
             Leírás                                                                    Lenyomata      
 
A Nagykörői Közös Önkormányzati Hivatalban használt pecsétek: 
 
1. Az Önkormányzat kör alakú pecsétjén  
    középen a Magyarország címere     
     van, a köríven pedig a következı felirat: 
      „Nagykörő Községi Önkormányzat” 
 
2. Az Önkormányzat hosszú pecsétje az  
 alábbi felirattal: 
 „Nagykörő Községi Önkormányzat 
 5065 Nagykörő Május 1 út 1.”  
 
3.  A polgármester hivatalos  
     kör alakú pecsétjén középen a Magyarország   
    címere van, a köríven  
 pedig a következı felirat: 
      „Polgármester Nagykörő” 
  
       
4.  A Nagykörői Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos  
     kör alakú pecsétjén középen a Magyarország   
    címere van, a köríven  
 pedig a következı felirat: 
     „Nagykörői Közös Önkormányzati Hivatal  
      5065 Nagykörő Május 1 út 1.” 
 
 
5. A Nagykörői Közös Önkormányzati Hivatal  hosszú pecsétje az  
 alábbi felirattal: 
       „Nagykörői Közös Önkormányzati Hivatal  
        5065 Nagykörő Május 1 út 1.” 
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6.  A Nagykörői Közös Önkormányzati Hivatal  
     hivatalában használt egyéb hivatalos bélyegzık: 
 
      Kör  alakú bélyegzı, közepén Nagykörő címerével,  
      a köríven az alábbi felirattal: 
      „NAGYKÖRŐ KÖZSÉG PECSÉTJE”  
 

Az anyakönyvvezetı által használt hivatalos  
 kör alakú bélyegzı, közepén a Magyarország 
címerével, a köríven az alábbi  

 felirattal: 
      „Anyakönyvvezetı Nagykörő„ 
 
      Az anyakönyvvezetı által használt hivatalos  

 kör alakú bélyegzı, közepén a Magyarország 
címerével, a köríven az alábbi  

 felirattal: 
      „Anyakönyvvezetı Hunyadfalva„ 
 
 
A kıtelki kirendeltségen használt pecsétek: 
 
1. Az Önkormányzat kör alakú pecsétjén  
    középen a Magyarország címere     
     van, a köríven pedig a következı felirat: 
      Községi Önkormányzat Kıtelek 
   Jász-Nagykun-Szolnok megye 
 
2. Az Önkormányzat hosszú pecsétje az  
 alábbi felírattal: 
 Községi Önkormányzat 
 5062 Kıtelek, Szabadság u. 1. 
 
3.  A polgármester hivatalos  
     kör alakú pecsétjén középen a Magyarország   
    címere van, a köríven  
 pedig a következı felirat: 
 
 Kıtelek Község Polgármestere 
     
4.  A kıtelki kirendeltség hivatalos  
     kör alakú pecsétjén középen a Magyarország   
    címere van, a köríven  
 pedig a következı felirat: 
      Nagykörői Közös Önkormányzati Hivatal  
      Kıteleki Kirendeltsége 
5. A kıtelki kirendeltség hosszú pecsétje az  
 alábbi felírattal: 
 
 
    Nagykörői Közös Önkormányzati Hivatal  
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    Kıteleki Kirendeltsége 
   5062 Kıtelek, Szabadság u. 1. 
 
6.  A kıtelki kirendeltségen használt egyéb hivatalos bélyegzık: 
 

Az anyakönyvvezetı által használt hivatalos  
 kör alakú bélyegzı, közepén a Magyarország  
      címerével, a köríven az alábbi  

 felirattal: 
      Anyakönyvvezetı Kıtelek 
 
A csataszögi kirendeltségen használt pecsétek: 
 
1. Az Önkormányzat kör alakú pecsétjén  
    középen a Magyarország címere     
     van, a köríven pedig a következı felirat: 
      „Községi Önkormányzat Csataszög „ 
 
 1.1. Az Önkormányzat kör alakú pecsétjén középen  
        a település címere van a köríven pedig a következı felirat:  
       Jász-Nagykun-Szolnok Megye  
       Csataszög Községi Önkormányzat  
 
2. Az Önkormányzat hosszú pecsétje az  
 alábbi felirattal: 
 Községi Önkormányzat 
 5064 Csataszög, Szebb Élet út 42. 
      Tel/Fax: 56/499-593 
      Adószám: 15413941-2-16 
 
3.  A polgármester hivatalos  
     kör alakú pecsétjén középen  
      Magyarország  címere van, a köríven  
      pedig a következı felirat: 
 
 Polgármester Csataszög 
       
4.  A csataszögi kirendeltség hivatalos  
     kör alakú pecsétjén középen a Magyarország   
    címere van, a köríven pedig a következı felirat: 
     Nagykörői Közös Önkormányzati Hivatal  
     Csataszögi  Kirendeltsége 
 
5. A csataszögi kirendeltség hosszú pecsétje az  
 alábbi felirattal: 
 
    Nagykörői Közös Önkormányzati Hivatal  
    Csataszögi Kirendeltsége 
    5064 Csataszög Szebb Élet út 42., 
 
 
A hunyadfalvi kirendeltségen használt pecsétek: 
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1. Az Önkormányzat kör alakú pecsétjén  
    középen a Magyarország címere     
     van, a köríven pedig a következı felirat: 
      „Községi Önkormányzat Hunyadfalva” 
    
 
2. Az Önkormányzat hosszú pecsétje az  
 alábbi felirattal: 
 „Községi Önkormányzat 
 5063 Hunyadfalva Árpád út 12.” 
 
3.  A polgármester hivatalos  
     kör alakú pecsétjén középen a Magyarország   
    címere van, a köríven  
 pedig a következı felirat: 
 „Hunyadfalva Község Polgármestere” 
       
4.  A hunyadfalvai  kirendeltség hivatalos  
     kör alakú pecsétjén középen a Magyarország   
    címere van, a köríven  
 pedig a következı felirat: 
      „Nagykörői Közös Önkormányzati Hivatal  
       Hunyadfalvai  Kirendeltsége” 
 
4.2. A használatra az ügyintézınek kiadott bélyegzıkrıl Nagykörőben Szántainé Kiss Andrea 
köztisztviselı, Kıtelken Czakóné Katona Mária köztisztviselı nyilvántartást vezet. A 
nyilvántartó a bélyegzık meglétét évenként ellenırizni kötelesek. 
 
4.3. A használatra átvett bélyegzık jogszerő használatáért a bélyegzıt kezelı ügyintézı 
anyagi, fegyelmi és büntetıjogi felelısséggel tartozik. 
       A bélyegzıért felelıs a használatra történı átvételkor a bélyegzılenyomat mellett a  
       következı szövegő nyilatkozatot írja alá: 
       „Alulírott a mai napon az alábbi lenyomatú bélyegzıt használatra és megırzésre  
       átvettem. Gondoskodom arról, hogy a bélyegzı illetéktelennek kezébe ne kerüljön. 
       A bélyegzıt csak a hivatal céljaira, rendeltetésének megfelelıen használom.” 
 
4.4. Ha a bélyegzıfelelıs a rábízott bélyegzıt elveszti, errıl a jegyzınek azonnal köteles 
       írásban jelentést tenni. A jegyzı köteles az elvesztés körülményeit és a dolgozó  
       felelısségét megvizsgálni. A jegyzı a felelısség megállapításától függetlenül haladék- 
       lanul intézkedik a bélyegzı érvénytelenítésérıl. 
 
4.5. Az elhasználódott, megrongálódott vagy feleslegessé vált bélyegzıt a nyilvántartást 
vezetı ügyintézınek vissza kell adni, aki selejtezési eljárást (levéltárnak átadás vagy 
megsemmisítés) elvégzi és az errıl készült jegyzıkönyvet a nyilvántartás mellékleteként 
megırzi. 
 
4.6. Ha megszőnik a bélyegzıt kezelı munkaviszonya, a bélyegzı visszaadását az átvevınek 
       nyilatkozaton igazolni kell. 
 
 

 



 19 

 1. számú függelék 
 

Kıtelki hatályos önkormányzati rendeletek 
 
 
 

1. 1991. évi 6.sz. „Kıtelek községért” kitüntetés 
 

2. 2/1994./II.24./ - választási kampányt szolgáló hirdetmények 
 

3. 5/1995./VIII.8./ - munkáltatói kölcsön 
 

4.   1/1995./XI.28./ együttes rendelet – a köztisztviselık közszolgálati jogviszonya 
 

4. 10/1997./XII.15. – a települési szilárd hulladék kezelése 
 

5. 7/2000./VII.25./ - temetı fenntartása és temetkezési szolgáltatások – mód.: 
11/2011,/XII.22./ 

 

6. 10/2000./XI.28./ - idegenforgalmi adó 

7. 11/2000./XI.28./ - önkormányzati jelképek 

8. 7/2001./VII.30./ - közmővelıdésrıl szóló rendelet 
 
9. 9/2001./IX.11./ - közterületek használata 

10. 10/2001./IX.11./ - helyi környezet védelme 
 

11. 1/2001./X.24./ együttes rendelet – köztisztviselıket megilletı szociális, jóléti és 

egészségügyi juttatások 

12. 7/2002./VII.9./ - önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl – mód: 

10/2012./VII.31./  

13. 10/2003./XII.16./ - iparőzési adó 

14. 2/2004./II.10./ - az önkormányzat vagyona és a vagyongazdálkodás szabályai – mód.: 
6/2012./IV.27./, 9/2012./V.22./, 13/2012.X.16./, 15/2012.XII.18./ 

 

15. 3/2004./II.10./ - az önkormányzati képviselık tiszteletdíja  
 
16. 6/2004./III.16./ - gyermekvédelem helyi szabályozása 
 
 

17. 9/2004./IV.30./ - népszavazás, népi kezdeményezés 
 

18. 14/2004./IV.30./ - ivóvízért és közüzemi csatornamő használatért fizetendı díjak 

19. 20/2004./IX.15./ - talajterhelési díj helyi szabályozása 
 

20. 7/2005./VI.8./ - Kıtelek község hulladékgazdálkodási terve 
 

21. 11/2005./X.25./ - elektronikus ügyintézés 
 
22. 3/2007./II.13./ - elıvásárlási joggal megszerzett ingatlan hasznosítása 
 
23. 1/2008./I.24./ - helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatása 
 
24. 5/2008./III.28./ - mezııri szolgálat 
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25. 7/2008./IV.30./ - szociális ellátások – mód. 4/2010./II.16./, 8/2011./V.31./, 
10/2011./IX.14./, 3/2012./III.30./ 

 
26. 7/2009./IV.17./ - sportról szóló rendelet 
 
27. 13/2009./IX.10./ - belsı piaci szolgáltatások 
 
28. 15/2009./XII.2./ - helyi építési szabályzat 
 
29. 6/2010./V.1./ - 2009. évi költségvetés végrehajtása 
 
30. 3/2011./II.15./ - 2011. évi költségvetés, pénzügyi terv – mód. 5/2011.IV.28./ 
 
31. 6/2011./IV.28./ - SzMSz 
 
32. 7/2011./IV.12./ - anyakönyvi események enged. 
 
33. 9/2011./VIII.25./ - az önkorm. 2011.07.07-2011.12.31. idıszaki válságköltségvetése 
 
34. 1/2012. – 2012.01.01-2012.12.31. idıszaki válságköltségvetés 
 
35. 2/2012./III.30./ - szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezése 
 
36. 4/2012./IV.5./ - intézményi étkeztetés nyersanyagköltségének és az intézményi térítési díj 

megállapítása 
 
37. 5/2012./IV.24./ - 2011. évi költségvetés végrehajtása 
 
38. 7/2012./IV.27./ - nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő nemzeti vagyonként 

forgalomképtelen vagyon törzsvagyonnak minısítése – mód. 15/2012./XII.18./ 
 
39. 12/2012./IX.25./ - állattartással kapcsolatos önkormányzati rendelkezések hatályon kívül 

helyezése 
 
40. 14/2012./XII.18./ - 8/2012./V.22./ önkormányzati rendelet – tiltott, kirívóan 

közösségellenes magatartásokról, valamint azok szankcionálásáról szóló – hatályon kívül 
helyezése 

 
 
A hatályos önkormányzati rendeletek a polgármesteri hivatalban külön nyilvántartásban is 
megtalálhatók. 
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2. számú függelék 
 
 

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestületének 
névsora és lakcíme 

 
 
1. Lovász Tibor polgármester   5062 Kıtelek, Rákóczi út 22. 
 
2. Váradi József alpolgámrester   5062 Kıtelek, Mária út 1. 
 
3. Agócs Miklós képviselı    5062 Kıtelek, Szabadság út 31/a. 
 
4. Berényi Lajosné képviselı    5062 Kıtelek, Munkácsy út 2. 
 
5. Harsányi Erzsébet képviselı   5062 Kıtelek, Szabadság út 31. 
 
6. Dr. Mága Titusz képviselı    5062 Kıtelek, Vörösmarty út 10. 
 
7. Dr. Zsótér Gyöngyi képviselı   5062 Kıtelek, Kiss János út 10. 
 

3. számú függelék 
 
 

A Kıtelki képviselıtestület állandó bizottságai 
 

I.  A bizottságok megnevezése, tagjaik névsora 
 
 
Ügyrendi Bizottság 
 

1. Agócs Miklós bizottsági elnök   5062 Kıtelek, Szabadság út 31/a. 
 
2. Harsányi Erzsébet bizottsági tag   5062 Kıtelek, Szabadság út 31. 
 
3. Dr. Mága Titusz bizottsági tag   5062 Kıtelek, Vörösmarty út 10. 
 
 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 
 

1. Dr. Zsótér Gyöngyi bizottsági elnök  5062 Kıtelek, Kiss János út 10. 

2. Agócs Miklós bizottsági tag   5062 Kıtelek, Szabadság út 31/a. 

3./ Berényi Lajosné bizottsági tag   5062 Kıtelek, Munkácsy út 2. 

4. Bozsikné Juhász Andrea bizottsági tag  5062 Kıtelek, Ságvári út 2. 

5. Keı Józsefné bizottsági tag    5062 Kıtelek, Szabadság út 45. 

 


