
J e g y z ı k ö n y v 
 
Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. október 11-én megtartott 
ülésérıl. 
 
Jelen vannak: Lovász Tibor polgármester, Váradi József alpolgármester, Agócs Miklós, 
Bartalos Jánosné, Harsányi Erzsébet  képviselı. 
 
Távolmaradását bejelentette: Dr. Zsótér Gyöngyi képviselı. 
 
Távolmaradását nem jelentette be: Dr. Mága Titusz képviselı. 
 
Tanácskozási joggal meghívottként megjelent: Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet körjegyzı, Dr. 
Lengyel Györgyi kormány megbízott. 
  
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. 
 
A napirend elıtt köszönti az ülésen megjelent Dr.Lengyel Györgyit, a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottját és átadja a szót. 
 
Dr.Lengyel Györgyi tájékoztatást adott a Kormányhivatal megalakulásáról, tevékenységérıl, 
a további elképzelésekrıl 
 
Lovász Tibor polgármester javasolja a meghívón feltüntetett napirendeken túl megtárgyalni az 
ÖNHIKI pályázat benyújtását, valamint zárt ülésen megtárgyalni a körzeti megbízott bérlakás 
pályázatát. 
 
A napirendre vonatkozó javaslatot a képviselıtestület egyhangúlag elfogadja és az alábbi 
napirendeket tárgyalja meg: 
 
1./ Kıtelek Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Alapító Okirata (írásbeli) 
     Elıadó: Lovász Tibor polgármester 
2./ Jegyzıi állásra pályázat kiírása (írásbeli) 
     Elıadó: Lovász Tibor polgármester 
3./ ÖNHIKI pályázat benyújtása (írásbeli) 
     Elıadó: Bózsóné Dr. körjegyzı  
4./ Egyéb kérdések 
 
Zárt ülés: 
 
1./ Duró József bérlakás pályázatának elbírálása (írásbeli) 
     Elıadó: Lovász Tibor polgármester 
 
1./ N a p i r e n d i        p o n t       megtárgyalása: 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, a képviselıtestület egyhangú- 
lagos szavazással az alábbi határozatot hozza: 
 
 



  

 
56/2011./X.11./ Kt. számú      h a t á r o z a t : 
 
 Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a melléklet szerint elfogadja a 
 Kıtelek Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Alapító Okiratát. 
 

Errıl: 
        1./ A képviselıtestület valamennyi tagja 
 
          -    é r t e s ü l .    – 
 
 
2./ N a p i r e n d i     p o n t      megtárgyalása: 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, a képviselıtestület egyhangú- 
lagos szavazással az alábbi határozatot hozza: 
 
57/2011./X.11./ Kt. számú      h a  t á r o z a t : 
 

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a köztisztviselık jogállásáról szóló  
1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Kıtelek  
Községi önkormányzat Polgármesteri Hivatala jegyzı munkakör betöltésére. 

 
A közszolgálati jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közszolgálati jogviszony 

 
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 köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései  



  

az irányadóak 
 

Pályázati feltételek:  
- magyar állampolgárság 
- cselekvıképesség 
- büntetlen elıélet 
- fıiskola, igazgatásszervezıi vagy állam és jogtudományi doktori képesítéssel 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 
mentesítéssel  

- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 
- legalább 2 év jegyzıi munkakörben eltöltött 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 
- jegyzıi munkakör betöltésének 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. január 1. 

 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. november 15. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lovász Tibor polgármester  
nyújt a 06-56/494-002-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: 2011. november 30. 

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

  
 Errıl: 
        1./ A képviselıtestület valamennyi tagja 
 
          -    é r t e s ü l .    - 
3./ N a p i r e n d i      p o n t      megtárgyalása: 
 
(A napirendre vonatkozó határozati javaslatot a képviselık az ülés megkezdése elıtt kézhez 
kapták.) 
 
Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet: Tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy lehetıség van ismét 
az ÖNHIKI pályázat benyújtására. Sági István országgyőlési képviselı javasolta a pályázat 



  

beadását. Felhívta az Államkincstárat, mivel elsı körben ık vizsgálják meg a pályázatokat. A 
kérdés az volt, hogy az Államkincstár tovább terjeszti-e, mivel a képviselık által ismert okok 
miatt nem tud az önkormányzat elszámolni az elızı támogatás összegével. Azt a tájékoztatást 
adták, hogy a Gazdasági Minisztérium állásfoglalása szerint újból pályázhatnak azok az 
önkormányzatok, akiktıl részben vagy egészben leinkasszálták a támogatás összegét. Ha 
ismét kap az önkormányzat támogatást, ahhoz már senki nem nyúlhat. 
 
 
58/2011./X.11./ Kt. számú      h a t á r o z a t : 
  
 az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok 2011. évi  

támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 
 

1. Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a Magyar Köztársaság 2011. 
évi  költségvetésérıl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. 
pontja alapján  támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévı  önkormányzatok támogatására. 

 
2. Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete az önhibájukon kívül 

hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti 
törvény alapján a következı nyilatkozatot teszi: 

 
 

 
I. Kıtelek település lakosságszáma 1.000 fı feletti. 
 
II.  Kıtelek önkormányzata 2011. évben új helyi adót nem vezetett be a 

már meglévı iparőzési adó és idegenforgalmi adó mellett. 
 
III.  Kıtelek önkormányzata 2011. évi módosított költségvetési rendeletét 

124.438 eFt mőködési célú hiánnyal fogadta el. 
 

IV.  Kıtelek önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem 
haladja meg az Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves 
kötelezettségvállalás felsı határát. 

 
V. Kıtelek önkormányzata az Ötv. szabályai szerint könyvvizsgálatra 

kötelezett. Az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a könyvvizsgáló 
elfogadta. 

 
 Errıl: 
        1./ Magyar Államkincstár, 
        2./ Gazdálkodási csoport 
 
         -    é r t e s ü l .    – 
 
 
 
 
 



  

Egyéb kérdések: 
 
Lovász Tibor  
 

- tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy az önkormányzat 15 millió forint támogatást 
kapott az iskola alsó tagozatának mőködtetéséhez. Ezt a gesztor önkormányzat, tehát 
Nagykörő fogja megkapni azzal, hogy azt a kıteleki iskola alsó tagozatának bér- és 
dologi kiadásaira kell fordítani, elszámolási kötelezettséggel 

- tájékoztatja  a képviselıtestületet, hogy a felkért könyvvizsgáló elkészítette az iskola 
mőködési költségeinek elszámolását, a végösszeg még nem ismert, de azt biztosan 
lehet tudni, hogy Nagykörő kevesebb pénzt adott át, mint amit a nagykörői 
intézményekre rá kellett költeni ebben az évben. 

 
 
A képviselıtestület a továbbiakban zárt ülésen folytatja munkáját. 
 
 

Kmf. 
 
 
 

/: Lovász Tibor :/      /: Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet :/ 
  polgármester               körjegyzı  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

J e g y z ı k ö n y v 
 
 
Készült: Kıtelek és Hunyadfalva Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2011. október 
11-én megtartott együttes ülésérıl. 
 
Jelen vannak: Lovász Tibor kıteleki, Vékonyné Házi Eszter hunyadfalvai polgármester, 
Váradi József kıteleki alpolgármester, Fülöp Ágnes hunyadfalvi alpolgármester, Agócs 
Miklós, Bartalos Jánosné, Harsányi Erzsébet kıteleki, György Lajos hunyadalvai képviselı. 
 
Távolmaradását nem jelentette be: Dr. Mága Titusz kıteleki, Ikladi Gáborné hunyadfalvi 
képviselı. 
 
Távolmaradását bejelentette: Dr. Zsótér Gyöngyi kıteleki és Makai József hunyadfalvai 
képviselı. 
 
Tanácskozási joggal meghívottként megjelent: Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet körjegyzı. 
 
Lovász Tibor polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
7 kıteleki képviselı közül 5 és az 5 hunyadfalvai képviselı közül 3 jelen van, az ülést 
határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja. 
 
Javasolja a meghívón feltüntetett napirend megtárgyalását. 
 
A napirendre vonatkozó javaslattal a képviselıtestület egyetért, és egyhangúlagos szavazással 
az alábbi napirendet tárgyalja meg: 
 
1./ Elıterjesztés Kıtelek-Hunyadfalva Körjegyzıség megszüntetésére (írásbeli) 
     Elıadó: Bózsóné Dr. körjegyzı  
2./ Elıterjesztés a körjegyzı munkaviszonyának megszüntetésére (írásbeli) 
     Elıadó: Vékonyné H. E. és Lovász Tibor polgármester 
 
1./ N a p i r e n d i      p o n t      megtárgyalása: 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, a képviselıtestületek egyhangú- 
lagos szavazással az alábbi határozatot hozzák: 
 
4/2011./X.11./ számú együttes      h a t á r o z a t : 
 
 Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete és Hunyadfalva Községi  

Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1992. évi LXV.  
törvény 9. § (4) bekezdése és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény  
96. § (1) bekezdése alapján Kıtelek-Hunyadfalva Körjegyzıség megszüntetésérıl a  
következık szerint rendelkezik: 

 
1. A megszüntetett intézmény neve:  Kıtelek-Hunyadfalva Körjegyzıség 

 
2. A megszüntetett intézmény azonosítói: PIR-azonosító száma: 413745 

       Adószáma: 1-5413745-2-16 
       TEÁOR: 8411 



  

       Gazd.formakód: 322 
       Megyekód: 16 
 

3. Megszüntetı szervek neve, címe:  Kıtelek Községi Önkormányzat 
       Képviselıtestülete 
       5062 Kıtelek, Szabadság út 1. 
       Hunyadfalva Községi Önkormányzat 
       Képviselıtestülete 
       5063 Hunyadfalva, Árpád út 12. 
 

4. Felügyeleti szervek neve, címe:  Kıtelek Községi Önkormányzat 
       Képviselıtestülete 
       5062 Kıtelek, Szabadság út 1. 
       Hunyadfalva Községi Önkormányzat 
       Képviselıtestülete 
       5063 Hunyadfalva, Árpád út 12. 
 

5. Megszüntetett intézmény székhelye: 5062 Kıtelek, Szabadság út 1. 
 

6. Jogutódlás:     A megszüntetett intézmény általános  
jogutódja: 

       Kıtelek Községi Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatala. 

 
7. Az intézmény megszőnésének idıpontja: 2011. december 31. 

 
  
  
 
2./ N a p i r e n d i      p o n t      megtárgyalása: 
 
Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet körjegyzı nyilatkozik, hogy nem kéri a napirendi pont zárt 
ülésen történı megtárgyalását. 
 
Agócs Miklós: Hunyadfalva akarta a Körjegyzıség megszüntetését? 
 
Vékonyné Házi Eszter: Igen 
 
Agócs Miklós: Miért kell megosztani a felmerülı költségeket, ha Hunyadfalva nem akart 
volna kiválni, ez a költség nem merül fel. 
 
Harsányi Erzsébet: Megindokolja a polgármester asszony, hogy miért válnak ki? 
 
Vékonyné Házi Eszter: Még egyszer nem mondja el az indokait. 
 
Váradi József: Mi van akkor, ha Kıtelek nem szavazza meg a felmerült költség 
lakosságarányos kifizetését? 
 
Vékonyné Házi Eszter: Csak a lakosságarányos költséget hajlandó fizetni. 
 



  

 
Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet: Kıtelek ez esetben csak bírósági úton tudja érvényesíteni az 
igényét. 
 
Váradi József: A testület nem tudott Hunyadfalva problémáiról. 
 
Vékonyné Házi Eszter: Polgármester úr tudott róla, csak sosem volt ideje arra, hogy ezeket 
megbeszéljék. 
 
Váradi József: Együttes üléseken sosem jelezték, hogy probléma lenne. 
 
Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet: A munkaviszonyát mindenképpen meg kell szüntetni, a 
költségekrıl lehet külön dönteni. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nincs, a hunyadfalvi képviselık 
egyhangú, a kıteleki képviselık egy tartózkodással az alábbi határozatot hozzák: 
 
 
4/2011./X.11./ együttes       h a t á r o z a t : 
 
 Kıtelek és Hunyadfalva Községi Önkormányzatok Képviselıtestületei a helyi  

Önkormányzatokról szóló 1990. évi LV. Törvény 10. § (1) bekezdés b.) pontjában,  
valamint a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 15. § (2)  
bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet  
körjegyzı munkaviszonyát – az érintett beleegyezésével – közös megegyezéssel 2011.  
december 31-i hatállyal megszüntetik. 
 
A képviselıtestületek a Ktv. 49/N. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás  
alapján Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet körjegyzı részére 2.000.000 Ft (kettı-millió  
forint) jutalmat állapítanak meg, melyet Kıtelek-Hunyadfalva Körjegyzıség leg-  
késıbb 2011. december 31-ig fizet ki. 
 
Errıl: 
       1./ Lovász Tibor polgármester, 
       2./ Vékonyné Házi Eszter polgármester, 
       3./ Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet körjegyzı,  
       4./ Gazdálkodási csoport 

 
          -    é r t e s ü l .    - 
 
Lovász Tibor polgármester szavazásra teszi fel a kérdést: Ki ért egyet azzal, hogy a körjegyzı 
munkaviszonyának megszüntetésével felmerült költség a két település között 
lakosságarányosan legyen megosztva. 
 
Hunyadfalva Községi Önkormányzat Képviselıtestülete egyhangúlagos szavazással az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 
32/2011./X.11./ Kt. számú      h a t á r o z a t : 
 



  

Hunyadfalva Községi Önkormányzat Képviselıtestülete úgy dönt, hogy Bózsóné  
dr.Pravda Erzsébet munkaviszonyának megszüntetésével felmerült költségeket  
Kıtelek és Hunyadfalva Községi Önkormányzatok lakosságarányosan viseljék. 

 
 Errıl: 
                    1./ A képviselıtestület valamennyi tagja 
          -    é r t e s ü l .  – 
 
A kıteleki képviselık a javaslatot egyhangúlag elutasítják, és ugyancsak egyhangú 
szavazással az alábbi határozatot hozzák: 
 
60/2011./X.11./ Kt. számú       h a t á r o z a t : 
 

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete úgy dönt, hogy Bózsóné dr.Pravda  
Erzsébet körjegyzı munkaviszonyának megszüntetésével felmerült költségekhez nem  
járul hozzá, azokat teljes összegben Hunyadfalva Községi Önkormányzatnak kell  
viselnie. 
 
Errıl: 
       1./ A képviselıtestület valamennyi tagja 

 
          -    é r t e s ü l .    - 
 
Több elıterjesztés, bejelentés nincs, Lovász Tibor polgármester az együttes ülést berekeszti, a 
kıteleki képviselıtestület tovább folytatja munkáját. 
 
 
 

kmf. 
 
 
 
 

/: Lovász Tibor :/       /: Vékonyné Házi Eszter :/ 
   polgármester         polgármester 
 
 
 
 
 

/: Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet :/ 
körjegyzı  

 
 


