
J e g y z ı k ö n y v 
 
Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 10-én 
megtartott soron kívüli ülésérıl. 
 
Jelen vannak: Lovász Tibor polgármester, Agócs Miklós, Bartalos Jánosné, Harsányi 
Erzsébet képviselı. 
 
Távolmaradását bejelentette: Váradi József alpolgármester, 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 
a 7 képviselı közül 4 jelen van, az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja. 
 
Javasolja a meghívón feltüntetett napirendek megtárgyalását. 
 
A napirendre vonatkozó javaslatot a képviselı-testület egyhangúlag elfogadja és az alábbi 
napirendeket tárgyalja meg: 
 
1./ Az önkormányzat 2012. évi pénzügyi tervének I. félévi végrehajtása (írásbeli) 
     Elıadó: Lovász Tibor polgármester 
2./ Szándéknyilatkozat közös önkormányzati hivatal létrehozására (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: 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban Bartalos Jánosné, Mága László 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 4 igen 
szavazattal elfogadja az önkormányzat 2012. évi pénzügyi tervének I. félévi végrehajtásáról 
szóló tájékoztatót. 
 
2./ N a p i r e n d i      p o n t      megtárgyalása: 
 
Lovász Tibor polgármester tájékoztatja a képviselı-testület, hogy Pollák Tibor tiszasülyi 
polgármester urat meghívták a megbeszélésre, de más elfoglaltsága miatt lemondta a 
részvételt. Ezután csak megkereste és úgy nyilatkozott, hogy jó lenne Kıtelekkel közös 
hivatalt létrehozni. 
 
Dr. Varga Zoltán jegyzı tájékoztatja a képviselıket, hogy Lázár János országgyőlési 
képviselı törvénymódosítási javaslatot nyújtott be a Parlamentben, hogy csak azonos 
választási körzetben lévı települések hozhassanak létre közös önkormányzatalt hivatalt.  
Tiszasüly viszont másik választó kerületben van. 
 
Kıteleknél ez sajnos kényszerhelyzetet jelent, mert egyedül nem viheti a hivatalt. 
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Nagykörő kedvezıbb helyzetben van, mert nem is kellene közös hivatal, a létszám a három 
település létszáma meghaladja a 2000 fıt. 
A közös hivatal létrehozásának az lenne az elınye, hogy a nagyobb csoport nagyobb eséllyel 
pályázathatna, nagyobb lenne a támogatás összege. 
 
Bartalos Jánosné: A közös önkormányzati hivatal létrehozásával csökken-e a létszám, lehet-
e már tudni, hogy hány dolgozó marad? 
 
Dr. Varga Zoltán:  Ezt még konkrétan, pontosan nem lehet tudni, december végéig el kell 
dönteni. 
 
Lovász Tibor: A dolgozók idegesek, stresszesek a biztonság miatt, annyi létszámot tartunk 
meg, amennyit a finanszírozás fedezni fog. 
 
Mága László: A szándéknyilatkozat elfogadása nagy horderejő döntés. Lehet, hogy a hiányzó 
három képviselı nem meri vállalni a döntéséért a felelısséget. 
 
Bartalos Jánosné: Nem mindegy, hogy mi választunk, vagy a Kormányhivatal jelöl ki 
valakit. 
 
Agócs Miklós: Nincs választási lehetıség, meg kell szavazni a szándéknyilatozatot. 
 
Mága László: Nem akar sem a jegyzıvel, sem a polgármesterrel szembeszállni, de nem érti, 
hogy miért nem akar Tiszasüllyel közös önkormányzati hivatalt létrehozni. Véleménye szerint 
Tóth Ildikó lehet az akadály. 
Agócs Miklós képviselı az üléseken soha nem kérdez. 
 
Lovász Tibor: İ Pollák Tibor polgármester úrnak is megmondta, hogy nem tud Tóth 
Ildikóval együttdolgozni, mivel a jegyzı asszony feljelentéssel fenyegette a Dr. Böhmer Péter 
ügyével kapcsolatban. 
 
Dr. Varga Zoltán:  Tiszasüly Besenyszöggel mőködtette az iskolát is, ott is gondok voltak. 
Ez mondható el az ivóvízminıség-javító programmal kapcsolatban. Tiszasüly kihúzta magát a 
fizetés alól, a többi településre hárította a fizetési kötelezettséget azzal a kijelentéssel, hogy ık 
majd utólag fizetnek. 
A közös önkormányzati hivatal létrehozása Nagykörővel lenne kézenfekvı. 
 
Mága László: Több évre visszamenıleg el lehet mondani, hogy testület sem kérdezni, sem 
hozzászólni nem lehetett. Most már igen. 
Még nincs eldöntve, hogy ki, melyik településsel fog össze közös önkormányzati hivatal 
létrehozásával. Sajnálatosnak tartja, hogy a vízmő üzemeltetéssel kapcsolatban nem kérdeztek 
meg senkit, biztos lett volna más alternatíva. 
 
Dr. Varga Zoltán:  Emlékezteti Mága Urat, hogy a vízmővel kapcsolatban elnapolták az elsı 
döntést, utána jártak a lehetıségeknek, de ennél a Holdingnál van lehetıség arra, hogy 
valamennyi pénzt a település visszakapjon. 
 
Agócs Miklós: A közös önkormányzati hivatallal kapcsolatos döntést is vitatni fogják, az 
ellenzék úgy is megkritizálja a testület döntését. 
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Bartalos Jánosné: Véleménye szerint el kellene napolni a közös hivatallal kapcsolatos 
döntést. Ne négy képviselı döntse el, hogy hová csatlakozunk, vegyen részt a döntésben a 
most hiányzó három képviselı is. Vállalják a képviselıséggel járó felelısséget. 
 
Dr. Varga Zoltán:  El lehet napolni a döntést, de ha sokáig halogatják a döntést, elképzelhetı, 
hogy a Kormányhivatal jelöl ki települést a közös hivatal létrehozására. 
 
Lovász Tibor polgármester szavazásra teszi fel Bartalos Jánosné képviselı javaslatát. 
 
A képviselıtestület Bartalos Jánosné képviselı javaslatával egyetért, és 4 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozza: 
 
39/2012./IX.10./ Kt. számú      h a t á r o z a t : 
 
 Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete elnapolja a közös önkormányzati 
 hivatal létrehozásával kapcsolatos döntést. 
 
 Határozat értesül: 
 1./ Képviselı-testület valamennyi tagja. 
 
 
Egyéb kérdések: 
 
Lovász Tibor polgármester tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy a Polgárırség vezetıje, 
Bozsó József lemondott tisztségérıl.  
A polgárırök ıt javasolták, hogy vállalja el ezt a feladatot. Több véleményt is kikért, többek 
között a Megyei Polgárırségét is. Azt a választ kapta, hogy nincs akadálya a tisztség 
betöltésének.  
2012. szeptember 8-én volt a Polgárırség tisztújító ülése, ahol ıt választották meg a 
Polgárırség vezetıjének. 
Szeptember 22-én toborzót tartanak, remélik, hogy lesznek jelentkezık. 
 
Mága László: A 2008. április 4-én mőködésképtelenné vált Kisebbségi Önkormányzatot az 
Adóhivatal 111 eFt-ra büntette. Ezt a büntetést a jelenlegi önkormányzatnak kell kifizetni. Ha 
az adósság a Nemzetiségi Önkormányzaté, akkor a vagyon is.  
Nem tudja, hogy a mőködésképtelenséget jelentették-e az Államkincstárnak. 
 
Dr. Varga Zoltán:  A Kisebbségi Önkormányzat 2008. április 4-én megszőnt. A vagyon-
megırzési felelısség az önkormányzat kötelezettsége. A támogatás idıarányos részére 
jogosultak, csak az idıarányos részt lehet elkölteni, ami meg is történt. 
A vagyontárgyakkal az elızı elnök, Burai Flórián elszámolt, leadta Tóth Ildikónak.  
A diszkófényt Dr. Böhmer Péter, az akkori polgármester átvitte a Vendéglıbe, a keverıpult 
pedig Mága Szabolcsnál van. 
 
Mága László: 2010-ig 794 eFt volt az éves támogatás, ezt 2010-tıl 204 eFt-ra csökkentették.  
Kéri, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat irodájára szereljenek fel zárat, mert mindenki 
bemegy. 
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Dr. Varga Zoltán:  A törvény nem írja elı, hogy irodát kell biztosítani, csak azt, hogy 
helyiséget az ülésekre. Kéri a döntés elnapolását, a következı ülésre pontos számadatokat kér 
a pénzügytıl. 
 
Több elıterjesztés, bejelentés nincs, a képviselı-testület a továbbiakban zárt ülésen folytatja 
munkáját. 
 

 
 

kmf. 
 
 
 
 

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


