
J e g y z ı k ö n y v 
 
Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. június 28-án megtartott 
soron kívüli 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. 
 
A napirend fontosságára való tekintettel, az ülés összehívása szóban történt. 
  
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 megtárgyalni a Törökszentmiklós Térségi Víz-Csatornamő Kft-vel kötendı 
üzemeltetési szerzıdés-tervezetet, a DTH Kft-vel kötendı bérleti-üzemeltetési szerzıdés-
tervezetet, valamint a jegyzıi állásra beérkezett pályázatot. 
 
A napirendre vonatkozó javaslatot a képviselı-testület egyhangúlag elfogadja és az alábbi 
napirendeket tárgyalja meg: 
 
1./ Törökszentmiklós Térségi Víz-Csatornamő Kft-vel kötendı üzemeltetési szerzıdés  
     jóváhagyása (írásbeli) 
     Elıadó: Lovász Tibor polgármester 
2./ Bérleti-üzemeltetési szerzıdés kötése a DTH Kft-vel 
     Elıadó: Lovász Tibor polgármester 
3./ Jegyzıi állásra beérkezett pályázat megtárgyalása (szóbeli) 
     Elıadó: Lovász Tibor polgármester 
4./ Egyéb kérdések 
 
1-2./ N a p i r e n d i      p o n t      megtárgyalása: 
 
Dr. Varga Zoltán:  A Törökszentmiklós Térségi Víz-Csatornamő Kft-vel az üzemeltetési 
szerzıdés határozatlan idıre szól, a bérlı bérleti díjat fizet, melyet külön számlán kezelünk, és 
karbantartásra kell fordítani. A dolgozókat átveszik, de ott fognak dolgozni, mint eddig.  
A DT Holding Kft. 2013. január 1-tıl átveszi az üzemeltetést, velük bérleti-üzemeltetési 
szerzıdést fogunk kötni. A társult önkormányzatok tulajdonosok lesznek. 49 % az 
önkormányzatok tulajdonrésze, 51 % pedig a DT Holding Kft tulajdonrésze. A törzstıke 
lakosság arányos, a nyereség elosztása a törzstıke arányában történik. 
A szükséges anyagok beszerzését az intézi, aki olcsóbban tudja a beszerzéseket lebonyolítani. 
 
Lovász Tibor: Minden önkormányzat negyedéves elszámolást kap.  
A raktárkészletet átveszik, itt csak minimális készlet marad. 
Az önkormányzat dönt a víz- és szennyvízdíj mértékérıl. 
 
Dr. Varga Zoltán:  Egyenlıre a vízdíj marad, de jövıre az Energiahivatal dönt ennek a 
mértékrıl. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban Bartalos Jánosné, Agócs Miklós 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 öt igen 
szavazattal az alábbi határozatokat hozza: 
 
34/2012./VI.28./ Kt. számú      h a t á r o z a t : 
 
 Kıtelek Községi Önkormányzat képviselı-testülete a víziközmő-szolgáltatásról szóló  

2011. évi CCIX. törvény alapjhán az új víziközmő-szolgáltatási környezethez való  
alkalmazkodás céljából 
 
1.) a melléklet szerinti tartalommal üzemeltetési szerzıdés köt a 

Törökszentmiklós Térségi Víz-Csatornamő Kft-vel, 
2.) az 1. pont szerinti üzemeltetési szerzıdés hatályba lépésével egyidejőleg az 

önkormányzat és a Gazdasági Ellátó Szervezet közötti üzemeltetési 
szerzıdést felmondja, 

3.) felhatalmazza Lovász Tibor polgármestert, hogy az új üzemeltetési 
szerzıdés kézjegyével lássa el. 

Határidı: 2012. június 27. 
Felelıs: Lovász Tibor polgármester 
 
A határozatról értesül: 
1./ Törökszentmiklós Térségi Víz-Csatornamő Kft., 
2./ Irattár 

 
 
35/2012./VI.28./ Kt. számú      h a t á r o z a t : 
 
 Kıtelek Községi Önkormányzat képviselı-testülete a víziközmő-szolgáltatásról szóló  

2011. évi CCIX. törvény alapján az új víziközmő-szolgáltatási környezethez való  
alkalmazkodás céljából 
 
1.) a melléklet szerinti tartalommal bérleti-üzemeltetési szerzıdés köt a Duna-Tisza 

menti Önkormányzati Közmő Üzemeltetı Szolgáltató Holding Kft-vel, 
2.) felhatalmazza Lovász Tibor polgármestert, hogy az új üzemeltetési szerzıdés 

kézjegyével lássa el. 
Határidı: 2012. június 30. 
Felelıs: Lovász Tibor polgármester 
 
A határozatról értesül: 
1./ DT Holding Kft., 
2./ Irattár 

 
3./ N a p i r e n d i      p o n t      megtárgyalása: 
 
Lovász Tibor: Kell-e zárt ülés elrendelni? 
 



 3 

Dr. Varga Zoltán:  A pályázó írásban felhatalmazta a testületet a pályázatának nyílt ülésen 
tárgyalására. 
 
Lovász Tibor polgármester tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy 2012. június 22-én érkezett 
egy pályázat a jegyzıi állásra. Ezt a levelet a Jegyzı Úr csak június 25-én kapta kézhez. 
 
Ismerteti a pályázó adatait. 
Dr. Tanács Péter Zsoltnak hívják, 1970-ben született. 1991-1995 között az ELTE 
Bölcsészettudományi Kar Angol és Történelem Szakán, 1994-1997-ben az Államigazgatási 
Egyetem Igazgatásszerzı Szakán, 1998-2004-ben az ELTE Állam és Jogtudományi Karán 
szerzett végzettséget. 
Utolsó munkahelye Tök község Polgármesteri Hivatala, ahol jegyzı volt, de 2011-ben  
megszőntették a munkaviszonyát.  
Telefonon kért az ottani polgármestertıl információt. Nem javasolja a kinevezését. 
 
Dr. Varga Zoltán:  2013-tól a 2000 fı alatti településeken nem lesznek hivatalok. 
Közös önkormányzati hivatalt kell létrehozni. Abban az esetben, ha nem sikerült csatlakozni 
másik településsel, a Kormányhivatal fog kijelölni egy másik települést. A jegyzıknek 
megszőnik a munkaviszonya. 
 
Harsányi Erzsébet: Erre az idıre felesleges egy teljes állású jegyzıt alkalmazni, pár 
hónapról van szó, véleménye szerint elég a helyettesítı jegyzı is. 
 
Lovász Tibor: Nem ismerjük a pályázót, ı sem ismeri a települést. Ha nem fogadjuk el a 
pályázatot, új pályázatot kell kiírni. Javasolja az elızı kiírásban foglalt tartalommal 
közzétenni a pályázatot. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, több hozzászólás nincs, a képviselı-testület öt igen 
szavazattal az alábbi határozatokat hozza: 
 
36/2012./VI.28./ Kt. számú      h a t á r o z a t : 
 
 Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete Dr. Tanács Péter Zsoltnak a  

jegyzıi állás betöltésére benyújtott pályázatát megtárgyalta, azt elutasította. 
 
Határozatról értesül: 
1./ Dr. Tanács Péter Zsolt, 
2./ Lovász Tibor polgármester. 

 
37/2012./VI.28./ KT. számú      h a t á r o z a t : 
 

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a közszolgálati tisztviselıkrıl  
szóló 2011. évi CXCIX. Tv. 45. § (1) bekezdése és a 147. § (5) bekezdése alapján  
pályázatot hirdet Kıtelek Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala jegyzıi 
munkakör betöltésére. 

 
A közszolgálati jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közszolgálati jogviszony  
(a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 85. § (1)  
bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal  2012. 12. 31-én megszőnik.) 
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Foglalkoztatás idıtartama: teljes munkaidı 
 

A vezetıi megbízás idıtartama: a vezetıi megbízás határozatlan idıre szól, 
 

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5062 Kıtelek, Szabadság út 1. 
 

Ellátandó feladatok: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. §- 
ában foglaltak 

 
A munkakörhöz tartozó fıbb tevékenységi körök: vezeti a képviselıtestület  
hivatalát: 
- gondoskodik az önkormányzat mőködésével kapcsolatos feladatok ellátásról 
- a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét 
- gyakorolja a munkáltatói jogokat a képviselıtestület hivatalának köztisztviselıi 

tekintetében 
- döntésre elıkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket 
- tanácskozási joggal részt vesz a képviselıtestület és bizottságai ülésén 
- dönt a hatáskörébe utalt ügyekben 
- végzi az önkormányzattal szemben indított adósságrendezési eljárás lefolytatását 

 
Az irányítása alá tartozó szervezeti egység megnevezése: Kıtelek Községi  
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

 
Jogállás, illetmény, juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a  
juttatásokra a közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 2011. évi CXCIX. Tv. rendelkezései  
az irányadóak 

 
Pályázati feltételek:  
- magyar állampolgárság 
- cselekvıképesség 
- büntetlen elıélet 
- igazgatásszervezıi vagy állam és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles 

közigazgatási menedzser szakképesítés, és jogi vagy közigazgatási szakvizsga, 
vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által teljes körően 
közigazgatási jellegőnek minısített tudományos fokozat alapján adott mentesítés, 

- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 
- legalább 2 év közigazgatási gyakorlat 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- részletes, fényképes szakmai önéletrajz 
- végzettséget igazoló okiratok egyszerő fénymásolata 
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy megkérésének 

igazolása 
- Közszolgálati gyakorlat igazolása 
- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagát az elbírálásban 

részt vevık megismerhetik, valamint arról, hogy hozzájárul-e a pályázat nyílt 
ülésen történı elbírálásához 

 
A munkakör betölthetıségének idıpontja: 2012. október 1. 
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A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet által  
mőködtetett pályázati adatbázisban való megjelenéstıl számított 30 napon belül. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lovász Tibor polgármester  
nyújt a 06-56/496-002-es telefonszámon. 

 
A pályázat benyújtásának módja: postai úton a pályázatnak Kıtelek Községi  
Önkormányzat polgármesterének címére történı megküldésével (5062 Kıtelek,  
Szabadság út 1.). A borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplı  
azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: jegyzı. 

 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 31. 

 
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.kotelek.hu 

  
 Határozatról értesül: 

1./ Lovász Tibor polgármester, 
2./ Irattár. 

 
Egyéb kérdések: 
 
Lovász Tibor polgármester bemutatja az1944-ben a megszálló orosz csapatok által, a Gulágra 
kényszermunkára elhurcolt kıteleki lakosok emlékmő látványtervét. A tervezés folyamatban 
van. 
 
Bartalos Jánosné: Mikor lesz az iskolában a tisztasági meszelés? 
Kéri, hogy a festık a falfestményekre vigyázzanak. Sajnos 8-9 éve nem volt az alsó tagozatos 
rész festve. Tanévnyitóra rendbe kellene tenni. 
 
Lovász Tibor: Van festı végzettségő közcélú munkásunk, azzal meg lehet oldani a tisztasági 
meszelést.  
 
Több elıterjesztés, bejelentés nincs, Lovász Tibor polgármester az ülést berekeszti. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

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


