
J e g y z ı k ö n y v 
 
Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2012. március 29-én megtartott 
ülésérıl. 
 
Jelen vannak: Lovász Tibor polgármester, Váradi József alpolgármester, Agócs Miklós, 
Bartalos Jánosné, Harsányi Erzsébet, Dr. Mága Titusz képviselı. 
 
Tanácskozási joggal meghívottként megjelent: Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyzı. 
 
Meghívottként megjelent: Dr.Varga Zoltán körjegyzı 
 
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. 
Tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy zárt ülést tartanak. 
 
Bemutatja Dr. Varga Zoltán körjegyzıt, aki helyettesíteni fogja a Kıtelek Községi 
Önkormányzat jegyzıjét. 
 
Napirendként javasolja megtárgyalni Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyzı munkaviszonyának 
azonnali megszüntetését. Megingott a jegyzıasszonyban a bizalma. A kinevezésekor 
megszabott próbaidı március 31-én jár le, ezért kéri most a munkaviszonyának azonnali 
megszüntetését. Már egy ideje tervezte a felmondást. 
 
Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet: Meg kell szavaztatni a testülettel, hogy tárgyalni kívánja-e 
ezt a napirendet. 
 
Lovász Tibor szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatát, melyet a 
képviselıtestület egyhangúlag elfogad. 
 
Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet: Az érintettet nyilatkoztatni kell, hogy kívánja-e zárt ülés 
tartását. 
 
Lovász Tibor: Nyilatkoztatja Bózsóné dr. Pravda Erzsébet jegyzıt, kívánja-e zárt ülés 
tartását. 
 
Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyzı nyilatkozik, hogy nem kéri zárt ülést tartását. 
  
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. 
 
Dr. Mága Titusz: Mióta tervezi a munkaviszony megszüntetését? 
 
Lovász Tibor: Már régen. 
 
Dr. Mága Titusz: Érveket kér ellene és mellett, 10 perc alatt nem tud dönteni. 
 
Lovász Tibor: Nem tud vele együtt dolgozni, nem bízik a jegyzıben. 
 
Dr. Mága Titusz: Kéri ennek megindokolását. 
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Lovász Tibor: Próbaidı alatt indoklás nélkül is fel lehet mondani. 
 
Váradi József: Miért akarja elküldeni, milyen konfliktus volt a polgármester úr és a 
jegyzıasszony között? 
 
Lovász Tibor: Tudtom nélküli kifizetések. 2010-ben is volt ilyen eset, és ebben az évben  
szintén. 
 
Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet: 2010-ben minden dolgozó kapott 10.000 Ft-ot karácsonyra a 
Körjegyzıség év végi pénzmaradványából. Erre nem kért engedélyt, mivel a Körjegyzıség 
önállóan gazdálkodó. Az ez évi kifizetéseket a képviselıtestület elé vitte, a kifizetéseket a 
testület nem tiltotta meg. Ha a testület úgy dönt, hogy nem lehet kifizetni, ezt nem tette volna 
meg. 
 
Bartalos Jánosné: A belsı ellenırzésrıl megvan-e már a vizsgálat eredménye? Etikusnak 
tartja-e, hogy a korhatár alatti ellátás igénybevétele elıtt pár hónnappal mondatja fel a jegyzı 
munkaviszonyát? 
Lovász Tibor: Az elmaradt juttatások kifizetésére nem volt meg a teljes összeg, a 
munkáltatói járulékot csak részben fedezte. 
 
Dr. Mága Titusz: Mi a fı indok? 
 
Bartalos Jánosné: Etikus ez így, most mondta el, hogy decemberben nyugdíjba megy? 
 
Váradi József: Tehát nem a szakmai, vezetıi alkalmatlanság, hanem a bizalom hiánya miatt 
döntött a polgármester úr a munkaviszony azonnal megszüntetésére vonatkozó javaslatról. 
 
Dr. Mága Titusz képviselı javasolja, hogy a polgármester úr rendeljen el szünetet és a 
képviselı társaival vonuljanak el ezt megbeszélni. 
 
Lovász Tibor polgármester, Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyzı és jegyzıkönyv-vezetı 
elhagyja az ülést termet. 
 
A megbeszélés után Lovász Tibor polgármester szavazásra teszi fel Bózsóné Dr. Pravda 
Erzsébet jegyzı azonnali hatállyal történı munkaviszony megszüntetését. 
 
A képviselıtestület négy igen és két nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
14/2012./III.29./ Kt. számú      h a t á r o z a t : 
 

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselıtestülete 2012. március 29-i hatállyal 
indoklás nélkül megszünteti.Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet jegyzı munkaviszonyát. 
 
Errıl: 
       1./ Bózsóné Dr. Pravda Erzsébet 5065 Nagykörő, Hısök tere 6., 
       2./ Gazdálkodási csoport 

 
          -    é r t e s ü l .    –  
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Bózsóné dr.Pravda Erzsébet jegyzı tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy a döntés ellen 
Munkaügyi Bírósághoz kíván fordulni. 
 
 
Több kérdés, elıterjesztés nincs, Lovász Tibor polgármester az ülést berekeszti. 
 
 

Kmf. 
 
 

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

 
 

 
 
 
 


