
J e g y z ı k ö n y v 
 
Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2012. március 20-án megtartott 
ülésérıl. 
 
Jelen vannak: Lovász Tibor polgármester, Váradi József alpolgármester, Agócs Miklós, 
Bartalos Jánosné, Harsányi Erzsébet, Dr. Zsótér Gyöngyi  képviselı. 
 
Távolmaradását nem jelentette be: Dr. Mága Titusz képviselı 
 
Tanácskozási joggal meghívottként megjelent: Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyzı, Mága 
László Roma Nemzetiségi Önkormányzat 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 napirendként megtárgyalni a jegyzı helyettesítését, valamint a lakossági ivóvíz- és 
szennyvíz szolgáltatás támogatására pályázat benyújtását. 
 
A napirendre vonatkozó javaslatot a képviselıtestület elfogadja és egyhangúlagos szavazással 
az alábbi napirendeket tárgyalja meg. 
 
1./ Jegyzı helyettesítése (szóbeli) 
     Elıadó: Lovász Tibor polgármester 
2./ Lakossági ivóvíz-szolgáltatás támogatására pályázat benyújtása (szóbeli) 
     Elıadó: Lovász Tibor polgármester 
3./ Lakossági szennyvíz-szolgáltatás támogatására pályázat benyújtása (szóbeli) 
     Elıadó: Lovász Tibor polgármester 
 
 
1./ N a p i r e n d i      p o n t      megtárgyalása: 
 
Lovász Tibor: Annak érdekében, hogy a jegyzı eseti akadályoztatása esetén a 
képviselıtestület mőködésében ne legyen fennakadás, javasolja, hogy döntsenek Bózsóné 
dr.Pravda Erzsébet jegyzı és dr.Varga Zoltán körjegyzı kölcsönös helyettesítésérıl. Az errıl 
szóló döntést meg kell hozni Nagykörő, Csataszög és Hunyadfalva képviselıtestületeinek is. 
Ezt egyeztette az érintett polgármesterekkel. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, a képviselıtestület egyhangúla- 
gos szavazással az alábbi határozatot hozza: 
 
11/2012./III.20./ Kt. számú       h a t á r o z a t : 
 
 Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete (6052 Kıtelek, Szabadság út 1.) 
 a közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 2011. évi CXCIX. tv. 251. §-ában biztosított 
 jogkörében eljárva hozzájárul ahhoz, hogy Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet (szül.: 
 Kistormás, 1953.12.08., an.: Majzik Julianna) 5065 Nagykörő, Hısök tere 6. ) jegyzı 
 Nagykörő, Csataszög, Hunyadfalva Önkormányzatoknál (5065 Nagykörő, Május 1. út 
 1.) a körjegyzı akadályoztatása esetén a körjegyzıi feladatokat ellássa. 
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 Megbízza a polgármestert a helyettesítésre vonatkozó megállapodás megkötésével. 
 
 Errıl: 
        1./ Nagykörő, Csataszög, Hunyadfalva Önkormányzat, 
        2./ Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyzı 
 
          -    é r t e s ü l .    – 
 
2-3./ N a p i r e n d i      p o n t      megtárgyalása: 
 
Lovász Tibor: A korábbi évekhez hasonlóan ez évben is lesz lehetıség a szennyvízkezelés és 
vízmő üzemeltetés költségeihez pályázat benyújtására. A szennyvízkezeléshez a Hunyadfalvi 
Regionális Szennyvíztisztító nyújthat be pályázatot, a vízmő üzemeltetéshez pedig minden 
településen a szolgáltató. Két határozat meghozatala szükséges. Az egyik arra vonatkozik, 
hogy az önkormányzat egyetért a szennyvízkezelés támogatására vonatkozó pályázat 
benyújtásával és arra felhatalmazza a Hunyadfalvi Regionális Szennyvíztisztítót. A másik 
határozat szerint pályázni fog a vízmő üzemeltetésének költségeire, és a pályázat 
elkészítésével megbízza a vízmő üzemeltetését végzı kıteleki Gazdasági Ellátó Szervezetet. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, a képviselıtestület egyhangú- 
lagos szavazással az alábbi határozatokat hozza: 
 
12/2012./III.20./ Kt. számú      h a t á r o z a t : 
 

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete dönt arról, hogy a lakossági ivóvíz 
szolgáltatás támogatására pályázatot nyújt be. 
 
Errıl: 
       1./ A képviselıtestület valamennyi tagja 

 
          -    é r t e s ü l .    – 
 
13/2012./III.20./ Kt. számú      h a t á r o z a t : 
 
 Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete támogatási igényt nyújt be a  
 lakossági szennyvíz szolgáltatás támogatására a mellékelt táblázatok szerinti tartalom- 
 mal. 
 Gesztorként megbízza Csataszög község önkormányzatát. 
 
 Errıl: 
        1./ Csataszög Községi Önkormányzat 
 
          -    é r t e s ü l .    - 
 
Egyéb kérdések 
 
Lovász Tibor polgármester az alábbiakról tájékoztatja a képviselıtestületet: 
 

- Felmerült az iskola egyházi kezelésbe adása. Ezt Nagykörő kezdeményezte elıször, ez 
ügyben egyeztetett a nagykörői polgármesterrel, majd az egri érsekséggel. Két hét 
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gondolkodási idıt kértek. adatokat kértek az iskoláról, a gyermekanyagról. 
Negatívuma az átadásnak az lenne, hogy a pedagógusok nem közalkalmazottak 
lennének, pozitívuma, hogy javulna a gyermekek erkölcsössége, a rend, a fegyelem. 

 
Bartalos Jánosné: a gyermekanyag ettıl nem fog megváltozni. Igaz-e, hogy a  
pedagógusoknak fel kell vállalni a hitoktatást? 

 
 Lovász Tibor: egy pap nem tudja megoldani, de nem a pedagógusoknak kell ezt  

felvállalni, majd az egyház megoldja. 
 
 Bartalos Jánosné: Nagykörőben a szülık már tudnak errıl, itt meg senki nem tud  

semmit. 
 
 Lovász Tibor: Most kezdte a tárgyalásokat, az iskola fennmaradása a tét. Ha eldıl,  

hogy átveszi az egyház, helyben is megkezdi az egyeztetést. 
 
 Váradi József: a szülık majd mérlegelik hogy elfogadják-e az egyházi iskolát, vagy  

elviszik a gyerekeket. 
 
 Mága László: A március 1-én tartott ülés idıpontjában ez már tudott volt-e. 
 
 Lovász Tibor: Hallomása volt róla. 
 
 Mága László: Nagykörőben döntenek el mindent, majd kereszt lesz a falon, 8 óra  

elıtti kötelezı mise, pedig más lehetıség is lenne. 
 
 Lovász Tibor: Még nem dılt el semmi, meg kell várni az egyház döntését. 
 

- Március 15-én a Tőzoltóegyesület közgyőlést tartott. Az új szabályozás szerint 
hivatásos tőzoltó nem lehet egyesületi elnök, ezért Szabó János lemondott az elnöki 
tisztségrıl. Helyette Kézai Zsoltot választották meg. 

- Seres Szebasztián levelet írt neki, azt kérte, hogy a lakásbérlet kerüljön át a 
nagymamája nevére, és fizetni akar. Az a véleménye, hogy a nem fizetık lakását, 
beleértve a Zóna Iroda által bérelt lakásokat is ki kell üríteni, és zárat cserélni rajtuk. A 
kiürítéshez rendıri segítséget fog kérni, és leltár készül az elszállított ingóságokról. 

- Az elszaporodott vaslopások ügyében a rendırség fokozott fellépést tanúsít, a 
felvásárlókkal szemben több esetben tettek intézkedést. 

- Pénteken lesz a SZ.E.M. mozgalom elindítása, bízik benne, hogy lesz érdeklıdés a 
lakosság részérıl. 

 
 
Több elıterjesztés, bejelentés nincs, Lovász Tibor polgármester az ülést berekeszti. 
 

Kmf. 
 
 

 
 

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


