
J e g y z ı k ö n y v 
 
Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. június 25-én megtartott 
rendkívüli ülésérıl. 
 
Jelen vannak: Lovász Tibor polgármester, Agócs Miklós, Bartalos Jánosné, Harsányi 
Erzsébet, Dr. Mága Titusz és Dr. Zsótér Gyöngyi képviselı. 
 
Távolmaradását bejelentette: Váradi József alpolgármester. 
 
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 
a 7 képviselı közül 6 jelen van, az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja. 
 
Javasolja a meghívón feltüntetett napirendi pontokon túl megtárgyalni – második 
napirendként – a Törökszentmiklós Térségi Víz-Csatornamő Kft-vel kötendı üzemeltetési 
szerzıdés-tervezetet. 
 
A napirendre vonatkozó javaslatot a képviselı-testület egyhangúlag elfogadja és az alábbi 
napirendeket tárgyalja meg: 
 
1./ Tájékoztató a közbiztonság helyzetérıl (szóbeli) 
     Elıadó: Módos Róbert r.ftzls. mb. ırsparancsnok 
2./ Törökszentmiklós Térségi Víz-Csatornamő Kft-hez való csatlakozás (írásbeli) 
     Elıadó: Lovász Tibor polgármester 
3./ Körös-Tisza Menti Hulladék-rekultivációs Önkormányzati Társulás társulási megállapodás 
     módosítása (írásbeli) 
     Elıadó: Lovász Tibor polgármester 
4./ Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokról (írásbeli) 
     Elıadó: dr. Varga Zoltán mb. jegyzı 
5./ Testületi határozat számának kijavítása (írásbeli) 
     Elıadó: dr. Varga Zoltán mb. jegyzı 
6./ Egyéb kérdések 
 
1./ N a p i r e n d i      p o n t      megtárgyalása: 
 
Módos Róbert: 2011. évben növekedett a bőncselekmények szám, a tiszasülyi Rendırırs 
tagjai is sok idıt töltenek Kıtelken. Jellemzı a vagyonelleni bőncselekmény, a betöréses 
lopás.  
Megköszöni a szolnoki Közrendvédelmi Osztály segítségét.  
Mőködik a településen a bőnmegelızési program. 
Sajnos sokan vannak, akik csak kritizálnak, de nem segítenek. 
Köszöni a testületnek a 2011-ben nyújtott támogatást, reméli, hogy a 2012-ben is segíti az 
önkormányzat a munkájukat. 
 
Czinege László: Megköszöni az önkormányzat támogatását, segítségét. 
Elmondja, hogy az I. félévben ugyan nem csökkent a bőncselekmények száma, de nem is 
emelkedett. 
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A település fokozottan veszélyeztetettnek számít, ezért heti három alkalommal jönnek ki a 
szolnoki rendırök razziázni.  
Ki kell vonni a bőnözı elemeket a közéletbıl. 
Ígéretet tesz arra, hogy ezután is többször ki fognak jönni Kıtelekre. 
 
Lovász Tibor: Több bőncselekménnyel kapcsolatban még folynak a vizsgálatok. 
Télen sok a lopás, betörés, ez a nagyfokú munkanélküliségére vezethetı vissza. Ellopták a 
bérlakásoknál a gázcsöveket, betörtek a parókiára, és még lehetne sorolni. 
A körzeti megbízottal és a Tiszasülyi Rendırssel jó a kapcsolat, bármi történik jelzéssel élnek. 
Az emberek nem közömbösek, odafigyelnek egymásra, tavasztól a SZEM mozgalom is 
mőködik. 
Ennek köszönhetı, hogy a legutóbbi betörés elkövetıit elfogták. 
Sajnos kevés az aktív polgárır. Szombaton lesz közgyőlésük. 
Egy körzeti megbízott van a településen, ı egyedül kevés az éjszakai járırözéshez. 
 
Agócs Miklós: Köszöni a körzeti megbízott munkáját, melyet az iskolások körében tartott 
felvilágosításoknál, oktatásoknál tanúsított.  
 
Mága László: Van egy pár gazember a faluban, de miattuk az egész cigányság bőnhıdik, hol 
ott ık is azt szeretnék, ha elfognák és megbüntetnék az elkövetıket.  
 
Dr. Zsótér Gyöngyi: Az utóbbi 6-8 évben vannak gondok, addig nem volt ennyi betörés, 
lopás.  
 
Módos Róbert: A bevándorlás miatt van a több baj, sok a településre beköltözött kétes elem.  
 
A napirendi ponttal kapcsolat Bartalos Jánosné, Dr. Mága Titusz, Dr. Zsótér Gyöngyi tett fel 
kérdést, melyre a választ Módos Róbert ftzls., Czinege László kapitányság-vezetı és Dr. 
Varga Zoltán jegyzı a választ megadta. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nincs, a képviselı-testület 6 igen 
szavazattal elfogadta a közbiztonság helyzetérıl szóló tájékoztatót. 
 
2./ N a p i r e n d i      p o n t      megtárgyalása: 
 
Lovász Tibor: Sok még a hiányosság, kéri, hogy a képviselık mondják el véleményüket. 
 
Dr. Varga Zoltán:  Minden eszközt, felszerelést átadunk, bérleti díjat fizet a Kft., melyet 
külön számlára utalnak, de errıl pénzt nem lehet felvenni, ebbıl csak Törökszentmiklósnak 
lesz haszna. A vízdíjat az önkormányzat állapítja meg, ha kevesebbet fogad el, mint az 
üzemeltetı, akkor hozzá kell tenni, ha többet állapít meg, az sem lesz az önkormányzaté, 
hanem a külön számlára megy. Ebbıl az önkormányzat nem profitál. 
Azért akart az önkormányzat társulni, hogy a dolgozók személyébe, a vízdíj mértékébe legyen 
beleszólása, de ebben a szerzıdésben errıl nincs szó. 
A polgármesterek többször beszélgetek a tartalmáról, de leírva más van.  
Javasolja, hogy most ne döntsön a testület, a héten még tartani kellene egy ülést, addig 
egyeztetnek Törökszentmiklóssal. Módosítási javaslattal kell élni. 
Jövıre az önkormányzatok állami támogatása a kétharmada lesz az ideinek, csak a helyi adók 
maradnak bevételként. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban Dr. Mága Titusz, Bartalos Jánosné, Mága László tett fel 
kérdést, melyre a választ Lovász Tibor polgármester és Dr. Varga Zoltán jegyzı megadta. 
 
Lovász Tibor polgármester szavazásra teszi fel az elnapolásra vonatkozó javaslatot, melyet a 
képviselı-testület hat igen szavazattal elfogad. 
 
 
3./ N a p i r e n d i      p o n t      megtárgyalása: 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, a képviselı-testület hat igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 
30/2012./VI.25./ Kt. számú      h a t á r o z a t : 
 
 Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a Körös- 

Tisza Menti Hulladék-rekultivációs Önkormányzati Társulás társulási megállapodása  
az alábbiak szerint változzon: 
1.) A Társulás tagjai sorából Cserkeszılı Község Önkormányzata törlésre kerül. 
2.) A társulási megállapodás 1. fejezetében szereplı „A Társulás költségvetési 

felügyeletét Öcsöd Nagyközség Önkormányzatának képviselı-testülete látja el” 
szöveg helyére „A Társulás költségvetési felügyeletét a Társulási Tanács látja el” 
szöveg kerül. 

3.) A társulási megállapodás III. fejezetében szereplı „A Társulás gazdálkodási, 
pénzügyi-gazdasági feladatait külsı vállalkozás látja el, jelen társulási 
megállapodásban rögzítettek, továbbá az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 
292/2009./XII.12./ kormányrendeletben foglaltak szerinti megállapodás alapján” 
szöveg helyére „A Társulás gazdálkodási, pénzügyi-gazdálkodási feladatait Öcsöd 
Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el, jelen társulási 
megállapodásban rögzítettek, továbbá az államháztartásról szóló2011. évi CXCV. 
törvényben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
rendelkezı 368/2011./XII.31./ kormányrendeletben foglaltak szerinti megállapodás 
alapján” szöveg kerül. 

4.) A Társulás megállapodás III. fejezetében szereplı „A Társulás adminisztrációs 
nyilvántartásait Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat végzi, melynek költségeit a 
társulási tagok lakosságarányosan vállalják önerıként” szöveg helyére „A társulás 
adminisztrációs nyilvántartásait Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala végzi, melynek költségeit a társulási tagok egyenlı arányban vállalják 
önerıként” szövegrész kerül. 

5.) A Társulási megállapodás VIII/1.2 pontjában szereplı „A Társulási Tanács üléseit 
össze kell hívni törvényességi ellenırzési jogkörében eljárva az illetékes, 
hatáskörrel rendelkezı közigazgatási hivatal kezdeményezésére” szöveg helyére 
„A Társulási Tanács üléseit össze kell hívni törvényességi ellenırzési jogkörében 
eljárva az illetékes, hatáskörrel rendelkezı kormányhivatal kezdeményezésére” 
szöveg kerül. 

6.) A Társulási megállapodás VIII/1.2 pontjában szereplı „A jegyzıkönyvet az ülést 
követı 15 napon belül az elnök megküldi a székhelye szerinti illetékes, hatáskörrel 
rendelkezı közigazgatási hivatal vezetıjének” szöveg helyére „A jegyzıkönyvet 
az ülést követı 15 napon belül az elnök megküldi a társulás székhelye szerinti 
illetékes, hatáskörrel rendelkezı kormányhivatal vezetıjének” szöveg kerül. 
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7.) A Társulási megállapodás VIII/2. c.) pontjában szereplı „Megyei Közigazgatási 
Hivatal” szöveg helyére a „Megyei Kormányhivatal” szöveg kerül. 

8.) A Társulási megállapodás IX. fejezetében szereplı „A Társulás pénzügyi, 
gazdasági feladatait külsı vállalkozás látja el” szöveg helyére a „A Társulás 
pénzügyi, gazdasági feladatait Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala látja el” szöveg kerül. 

9.) A Társulási megállapodás IX. fejezetében szereplı „Ámr.” szöveg helyére „Ávr.” 
szöveg kerül. „A Társulás elemi költségvetése Öcsöd Nagyközség 
Önkormányzatának költségvetésébe épül be” szöveg törlésre kerül, helyére „A 
társulás költségvetését költségvetési határozatban állapítja meg” szöveg kerül. 

10.) A Társulási megállapodás IX.1.a.) pontjában szereplı „lakosságszám-
arányosan” szöveg helyére az „egyenlı arányban” szöveg kerül. 

11.) A Társulási megállapodás IX.3. pontjában szereplı „18 tanönkormányzat és 19 
db szilárd hulladéklerakó” szöveg helyére a „17 tagönkormányzat és 17 db 
hulladéklerakó” szöveg kerül. 

12.) A Társulási megállapodás XII. pontjában szereplı „Közigazgatási Hivatal” 
szöveg helyére a „Kormányhivatal” szöveg kerül. 

13.) A Társulási megállapodás XII. pontjában szereplı „államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény” helyére az „államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény” szöveg kerül. 

14.) A Társulási megállapodás XV. Pontjában szereplı „Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Bíróság” szöveg helyére a „Szolnoki Törvényszék” szöveg kerül. 

15.) A Társulási megállapodás XV. Pontjában szereplı „államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény” szöveg helyére az „államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény” szöveg kerül. 

 
Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
módosított társulási megállapodás aláírására. 
Felelıs: Lovász Tibor polgármester 
Határidı: 2012. június 30. 
 
Határozatról értesül: 
1./ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat, 
2./ Lovász Tibor polgármester, 
3./ Irattár 
 

4./ N a p i r e n d i      p o n t      megtárgyalása: 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban Bartalos Jánosné tett fel kérdést, melyre a választ Lovász 
Tibor és Dr. Varga Zoltán megadta. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nincs, a képviselı-testület hat igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 
31/2012./VI.25./ Kt. számú      h a t á r o z a t : 
 
 Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete – figyelemmel a gyermek  
 védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított 1997. évi XXXI.tv. 
 96. § (6) bekezdésében foglaltakra – a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok  
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 2011. évi ellátásáról készített jelentés elfogadja. 
 
 Határozatról értesül: 
        1./ JNkSz. Megyei Kormányhivatal, Szociális és Gyámhivatala 
        2./ Dr. Varga Zoltán mb. jegyzı, 
        3./ Irattár 
 
5./ N a p i r e n d i      p o n t       megtárgyalása: 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, a képviselı-testület egyhangú- 
lagos szavazással az alábbi határozatot hozza: 
 
32/2012./VI.25./ Kt. számú      h a t á r o z a t : 
 
 Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a 27/2012./VI.4./ Kt. számú  

határozat számát – számozási hiba miatt – 29/2012./VI.4./ Kt. számúra módosítja. 
 
Határozatról értesül: 
1./ Dr. Varga Zoltán mb. jegyzı, 
2./ Irattár. 

 
Egyéb kérdések: 
 
Lovász Tibor polgármester az alábbiakról tájékoztatja a képviselı-testületet: 
 

• A jegyzıi állásra pályázat nem érkezett. Új pályázatot kell kiírni. 
• Javasolja a Tisztelt Képviselı-testületnek, hogy az önkormányzat ne adjon lehetıséget 

a közérdekő munkavégzésre küldött szabálysértést elkövetıknek. Nagyon sok gond 
van velük, sok esetben munkavégzés után betörések, lopások fordulnak elı, amit ezek 
a személyek követnek el. 

• Június 21-én a Katasztrófavédelmi Igazgatóság ellenırzést tartott a településen, ahol a 
veszélyes fákat nézték meg. December 31-ig kell a veszélyes fákat kivágni. 

• Agócs Miklós intézmény-vezetı 2012. június 30-val lemondott tisztségérıl, 
egészségügyi állapotára való tekintettel. 

• A Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet munkaügyi perében megtörtént az elsı tárgyalás, ahol 
a felperest hallgatták meg, a következı tárgyalás szeptember 27-én lesz. 

 
Bartalos Jánosné: Nem tudja, hogy a Közösségi Házban nyári foglalkoztatás vagy nyári 
tábor mőködik-e, esetleg nyári napközi? A pedagógusok részt vesznek-e benne? 
A Jókai úton még mindig ott voltak a lemetszett rózsaágak, nem hordták el, neki kellett a 
tőzrakó helyen elégetni. 
A játszótérnél nagyon sok a felhalmozott szemét, avar, szárazfő. 
Adott be az önkormányzat ÖNHIKI-re pályázatot? 
 
Dr. Varga Zoltán:  Programokkal egybekötött nyári gyermekétkeztetés, melyre az 
önkormányzat pályázott és nyert, a hátrányos helyzető gyermekek részére szervezték. Ez 
Nagykörőben 6-8 éve sikeresen mőködik, bízik benne, hogy az itteni szülık és gyermekek 
is igénybe veszik. 
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Lovász Tibor: Az önkormányzat addig nem adhat be pályázatot ÖNHIKI-re, míg az 
elızıvel el nem számol. 

 
 
Több elıterjesztés, bejelentés nincs, a képviselı-testület a továbbiakban zárt ülésen folytatja 
munkáját. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

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

 
 

 
 
 
 


