
J e g y z ı k ö n y v 
 

 
Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. április 23-án megtartott 
ülésérıl. 
 
Jelen vannak: Lovász Tibor polgármester, Váradi József alpolgármester, Agócs Miklós, 
Bartalos Jánosné, Harsányi Erzsébet, Dr. Zsótér Gyöngyi  képviselı. 
 
Távolmaradását bejelentette:. Mága Titusz képviselı. 
 
Tanácskozási joggal meghívottként megjelent: Dr. Varga Zoltán mb. jegyzı, Handó 
Mónika pénzügyi csoportvezetı. 
  
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 a meghívón feltüntetett napirendek megtárgyalását azzal a változtatással, hogy a 
polgármester beszámolója legyen az 5. napirend. 
 
A napirendre vonatkozó javaslatot a képviselı-testület elfogadja és egyhangúlagos 
szavazással az alábbi napirendeket tárgyalja meg. 
 
1./ Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtása (írásbeli) 
     Elıadó: Lovász Tibor polgármester 
2./ A Szolnoki  Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja 
     2011. évi feladat ellátásáról szóló beszámolója (írásbeli) 
     Elıadó: Csapó Pálné igazgató 
3./ Beszámoló a belsı ellenırzésrıl (írásbeli) 
     Elıadó: Lovász Tibor polgármester 
4./ Jegyzıi állásra pályázat kiírása (írásbeli) 
     Elıadó: Dr. Varga Zoltán mb. jegyzı 
5./ Beszámoló a két ülés közötti eseményekrıl (szóbeli) 
     Elıadó: Lovász Tibor polgármester 
 
1./ N a p i r e n d i      p o n t      megtárgyalása: 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban Dr. Zsótér Gyöngyi tett fel kérdést, melyre a választ Handó 
Mónika megadta. 
 
Lovász Tibor: A költségvetés végrehajtása már tény, ezen változtatni vagy módosítani nem 
lehet. Az adósságrendezés után derül majd ki, hogy milyen vagyona marad az 
önkormányzatnak. A kiadásokat minimálisra csökkentettük, létszám leépítés is volt. 
A helyi adók behajtására nagy hangsúlyt helyezünk, mivel ez az önkormányzat bevétele. 
Az is csak az adósságrendezés után derül ki, hogy a mőködtetést meg tudjuk-e oldani. 
 
Dr. Varga Zoltán:  Kimondottan a kötelezı feladatokra kapnak az önkormányzatok pénzt. A 
lakosságot már nem lehet tovább terhelni, így a pályázati lehetıségek maradnak, ezzel kell 
pótolni az anyagi eszközöket. 
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Dr. Zsótér Gyöngyi: Az adósságrendezés után lesz lehetıség pályázni? 
 
Lovász Tibor: Ha tudunk az önerıhöz fedezetet biztosítani, akkor igen. 
 
Bartalos Jánosné: Azért tart itt az önkormányzat, mert az elızı években túlvállalta magát a 
pályázatokkal. 
 
Dr. Varga Zoltán:  Ez így nem igaz, itt rossz gazdálkodás volt alapvetı ok. A környezı 
települések is pályáztak, de Kıtelek nagyon elmaradt hozzájuk képest. 
Egy nagy beruházás volt – az iskola –, de azzal nem tud elszámolni az önkormányzat. 
Vannak 100 %-osan támogatott pályázatok, és vannak olyan pályázatírók, akik nem kérnek 
elıre honoráriumot, hanem a jutalékukat beépítik a pályázati anyagba. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nincs, a képviselı-testület 
egyhangúlagos szavazással, a melléklet szerint megalkotja 5/2012./IV.24./ rendeletét az 
önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról. 
 
2./ N a p i r e n d i      p o n t      megtárgyalása: 
 
Lovász Tibor polgármester tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy Csapó Pálné más 
elfogaltsága miatt nem tudott az ülésre eljönni. Ismeri az igazgatónıt, a beszámolót precíznek, 
pontosnak és alaposnak tartja. Az önkormányzatnak nincs fizetési kötelezettsége a központtal 
szemben, de elképzelhetı, hogy a jelzırendszer után majd fizetni kell. 
Ebben az évben meg kellene oldani az Idısek Klubja akadálymentesítését, de erre anyagi 
lehetısége most nincs az önkormányzatnak. Határidı hosszabbítást kell kérni. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban Váradi József, Dr. Zsótér Gyöngyi tett fel kérdést, melyre a 
választ Lovász Tibor polgármester és Dr. Varga Zoltán jegyzı megadta. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nincs, a képviselı-testület 
egyhangúlagos szavazással az alábbi határozatot hozza: 
 
17/2012./IV.23./ Kt. számú      h a t á r o z a t : 
 

Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a melléklet szerint elfogadja a 
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja  
2011. évi feladatellátásáról szóló szakmai beszámolót. 
 
Errıl: 
       1./ Csapó Pálné igazgató 
 
          -    é r t e s ü l .    – 

 
3./ N a p i r e n d i      p o n t      megtárgyalása: 
 
Lovász Tibor polgármester tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy egy táblázat még kimaradt 
a belsıellenırzési beszámoló mellékletei közül, ezt a képviselık az ülés megkezdése elıtt 
kézhez kapták.  
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Dr. Varga Zoltán:  A belsı ellenırzéseket a Kistérségi Iroda végzi, az idei ellenırzést 
elvégezték, minden rendben volt, a GESZ-nél sem volt probléma. 
Egy-egy témát kiválasztanak az önkormányzatnál, a hivatalnál. Ezek az ellenırzések 
folyamatosak. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban Bartalos Jánosné és Dr. Zsótér Gyöngyi tett fel kérdést, 
melyre a választ Lovász Tibor polgármester megadta. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nincs, a képviselı-testület 
egyhangúlagos szavazással az alábbi határozatot hozza: 
 
18/2012./IV.23./ Kt. számú      h a t á r o z a t : 
 
 Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a melléklet szerint elfogadja a  
 polgármester  beszámolóját a belsı ellenırzésrıl. 

 
Errıl: 

        1./ Kistérségi Iroda 
 
          -    é r t e s ü l .    – 
 
4./ N a p i r e n d i      p o n t      megtárgyalása: 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban Agócs Miklós, Dr. Zsótér Gyöngyi képviselı tett fel kérdést, 
melyre a választ Dr. Varga Zoltán jegyzı és Lovász Tibor polgármester megadta. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nincs, a képviselı-testület 
egyhangúlagos szavazással az alábbi határozatot hozza: 
 
19/2012./IV.23./ 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.) 

 
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  
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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. augusztus 1. 

 
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. 
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A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 31. 
 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.kotelek.hu 
 
Errıl: 
       1./ A képviselı-testület valamennyi tagja 
 
         -    é r t e s ü l .    – 

 
5./ N a p i r e n d i      p o n t      megtárgyalása: 
 
Lovász Tibor polgármester beszámolójában az alábbiakról tájékoztatja a képviselı-testületet: 
 

- 2012. március 21-én szabadságon volt. 
- 2012. május 2-án helyszíni szemlét tart a KÖFE a Tüzép-telepen, hogy kié az 

építési hulladék. 
- Feljelentették a KÖTIVIZIG-nél az éjjeli járırszolgálatot ellátó dolgozók ügyében. 

Ezt sajnos meg kell szüntetni, majd a SZEM járırözik éjszaka. Ez kevesebb 
embert jelent, így a feljelentı elérte célját. 

- A NEFAG 31 fıt vesz fel közfoglalkoztatásra, busszal szállítják ıket. 4 hónapig 
tart a munka, napi 8 órában. 

- A NEFAG engedélyezte a fagyőjtést, ezt is a közmunkások végzik.  
- A bérlakásoknál húsvét után gázcsöveket loptak el. Ebben az a felháborító, hogy 

lakott lakásokról van, a tulajdonos csak azt vette észre, hogy reggel nem tudja 
meggyújtani a gázt. Összesen 13 lakásról lopták el a csövet. Rendırségi 
feljelentést tett, kutyával is próbálkoztak, de csak a fıútig jutott el.  A 
rendırkapitányság fokozott rendıri jelenlétet biztosít a településen. 

- Az önkormányzat vagyon felértékelése megtörtént, de még számszerő adatok 
nincsenek. A pénzügyi gondnok kéri az ingó vagyont is, mit akarunk és kell 
megtartani, illetve mit adunk oda adósságrendezésre. Csak az alapellátáshoz 
szükséges ingóságokat tarthatjuk meg. 

 
A beszámolóval kapcsolatban Váradi József, Dr. Zsótér Gyöngyi tett fel kérdést, melyre a 
választ Lovász Tibor polgármester és Dr. Varga Zoltán jegyzı megadta. 
 
Több elıterjesztés bejelentés nincs, Lovász Tibor polgármester az ülés berekeszti. 
 
 

Kmf. 
 
 

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


