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Kőröstetétlen, 2018. január 30. 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 
Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottsága 

nyilvános üléséről 



J egyz ő k ö nyv 

Készült: Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Jogi- Gazdasági és Kolturális Bizottsága 
2018. január 30.-án megtartott nyilvános ülésén. 

Ülés helye: Községháza, Tanácskozó t erem (2745 Kőröst et ét l en, Kacséri út 4. ) 

Jel en van: a Bizot t ság 3 t agjából 2 fő: Farkas Bél áné elnök, Angyal Tibor külsős bizot t sági t ag 

Tanácskozási joggal jelen van: Sziváki Ibol ya Cegl édi KÖH jegyző i megbízot t 

Jegyzőkönyvvezet ő: Jávorszkiné Lászki Emese Cegl édi KÖH Szervezési Iroda ügyint éző. 

Farkas Bél áné elnök: Köszönt i a megjel ent eket A jel enl ét i ív alapján megáll apítja, hogy a 3 t agú 
bizot t ságból 2 fő jel en van, a bizottság határozatképes. (A jelenléti ív a jegyzőkönyv melléklete.) 

Javasolja a meghívóban kikül döt t napirendi pont ok megt árgyalását Megkérdezi, hogy van- e a 
napirendhez t ovábbi javaslat . 

Jegyzőkönyv- hit elesít ő személ yének Farkas Béláné képvisel őt javasolja. A Jogi- Gazdasági és 
Kult urális Bizot t ság egyhangú, 2 igen szavazat t al választ ot t a  megjegyzőkönyv- hit el esít őnek. 

Hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a napirendet , melyet a Bizot t ság egyhangú, 2 igen 
szavazat t al elfogadot t :  

NYILVÁNOS ÜLÉS: 

1.) Beszámoló Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 2017. IV. negyedévi 
Pénzügyi helyzetéről 
Előt erjeszt ő: Pászt or Imre polgármest er 
Szakmai előt erjeszt ő: Dr. Kárpát i Lászlóné irodavezet ő 

2.) Beszámoló a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal201 7. évi működéséről 
Előt erjeszt ő: Dr. Diósgyőri Git t a  címzet es főjegyző 

3.) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló rendelet 
módosítása 
Előt erjeszt ő: Pászt or Imre polgármest er 
Szakmai előt erjeszt ő: Dr. Diósgyőri Git t a  címzet es főjegyző 

4.) Egyebek 
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1.) Beszámoló Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 2017. IV. negyedévi 
Pénzügyi helyzetéről 
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
Szakmai előterjesztő: Dr. Kárpáti Lászlóné irodavezető 

Farkas Béláné elnök: Ismerteti az első napirendi pontot, amely az Önkormányzat 2017. évi IV. 
negyedévi pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló. Elmondja, hogy nagyon jó évet zárt az 

Önkormányzat. Miszerint az önkormányzatnak nincs 20 17. XII. 3 1-én nincs nyilvántartott 
tartozása. Az Önkormányzat összbevétele: 74. 94 7. 41 O Ft volt. A legnagyobb arányú befizetés, 
az iparűzési adóból származik. Részletesen kifejti az önkormányzati számlára érkezett 
támogatásokat. Összegzi a beszámolót. Megköszöni a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
munkáját. 

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás. 

További hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot, melyet 
a Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság egyhangú, 2 igen szavazattal elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 

Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság 
112018. (1. 30.) számú határozata 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. ) Fogadja el a 2017. IV. negyedévi pénzügyi helyzetéről készített beszámolót. 

2. ) Utasítsa a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket 
értesítse. 

Határidő: azonnal Felelős: Pásztor Imre polgármester 

2.) Beszámoló a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi működéséről 
Előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

Farkas Béláné elnök: 2. napirendi pont a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal működéséről 
szóló beszámoló. Megköszöni 2017. évi részletes tevékenységről szóló beszámolót, amelyet 
szervezeti egységenként foglalták össze. 

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás. 

További hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot, melyet 
a Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság egyhangú, 3 igen szavazattal elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 

Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság 
2/2018. (1. 30.) számú határozata 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) Fogadja el a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi működésről szóló 
beszámolóját. 

2.) Utasítsa a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal Felelős: dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
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3.) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló rendelet 
módosítása 
Előt erjeszt ő: Pászt or Imre polgármest er 
Szakmai előt erjeszt ő: Dr. Diósgyőri Git t a  címzet es főjegyző 

Farkas Béláné elnök: Ismertet i a harmadik napi rendi pont ot , amely a gyermekjólét i 
alapellát ásokról szóló rendelet módosít ása. 

Sziváki Ibolya jegyzői megbízot t :  Elmondja, hogy a Pest Megyei Kormányhivat al ellenőrzést 
végzet t ,  melynek során Kőröst et ét lenen is a gyermekjólét i szolgálat nak helyet adó épület et . 

Azonban az nem felelt meg az előírásoknak. Ennek okaként az Önkormányzat Járási irodája ad 
helyet a t ovábbiakban a gyermekjólét i szaigálat munkájához. 

Farkas Béláné elnök: Megköszöni a részlet es t ájékozt at ót .  
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás. 

További hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztett hat ározat i javaslatot, melyet a 
J og i- Gazdasági és Kult urális Bizot tság egyhangú, 2 igen szavazat t al elfogadott és az alábbi 
hat ározat ot hozt a: 

Jogi- Gazdasági és Kolturális Bizottság 
3/2018. (1.30.) számú határozata 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Jogi- Gazdasági és Kolturális Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

1.) Fogadja el Kőröst et ét len Község Önkormányzat ának a személyes gondoskodást nyújt ó 
gyermekjólét i alapellát ásokról szóló rendelet - t ervezet ét 

2.) Ut asít sa a Ceglédi Közös Önkormányzat i Hivatalt a szükséges int ézkedések megt ét elére. 
Határidő: azonnal Felelős: Pászt or Imre polgármest er 

További hozzászólás hiányában szavazásra bocsát ja az előt erjeszt et t hat ározat i javaslat ot , 
melyeket a Jogi-Gazdasági és Kult urális Bizot t ság egyhangú, 2 igen szavazat t al elfogadot t és az 
alábbi hat ározat ot hozt a: 

Jogi- Gazdasági és Kolturális Bizottság 
4/2018. (1. 30.) számú határozata 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

l.) Jelölje ki a Községháza (2745 Kőröst et ét len, Kacséri út 4.) járási ügysegédnek is helyt adó 
irodahelyiségét a Ceglédi Kist érségi Szociális Szolgált at ó és Gyermekjólét i Központ 
Család- és Gyermekjólét i Szolgálat a ált al bizt osít ot t gyermekjólét i szolgált at ás ellát ására. 

2.) Kérje fel a polgármest ert az irodahelyiség használat ának egyezt et ésére annak érdekében, 
hogy az érint et t int ézmények egymás t evékenységét ne akadályozzák. 

3.) Ut asít sa a Ceglédi Közös Önkormányzat i Hivat alt a szükséges int ézkedések megt ét elére. 
Hat áridő: azonnal Felelős: Pászt or Imre polgármest er 

4.) Egyebek 
Farkas Béláné elnök: Egyebek napirenden belül van-e kérdés, hozzászólás. 
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Tekintettel arra, hogy javaslat nem érkezett, kérdés és egyéb hozzászólás nem hangzott el, így 
Farkas Béláné elnök a bizottsági ülést 08: 5 5  órakor berekeszti. 

,-- . { l 
.. 't .� . .. �.��� ................. . 

Farkas Béláné 
Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság 

elnök 

Jegyzőkönyv hiteléül: 

. J�umsr. � f (ll.J8.��14 . .fm ese 

Jávorszkiné Lászki Emese 
jegyzőkönyvvezető 

K. m. f. 

l! .r t� .. ; ..... � · ................... . 
Vágó Béla 
bizottsági tag, 

jegyzőkönyv hitelesítő 
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JELENLÉTI ÍV 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottsága 
2018. január 30.-án (kedden) 08.30 órai kezdettel 

tartott nyilvános bizottsági ülésén 

l. Farkas Béláné elnök ...... :i . .. . ... �3.�1!�-:-.{ ........................................... . 

2. V ág ó Béla bizottsági tag 

3. Angyal Tibor bizottsági tag / b-
-� ................................................ . 

4. Pásztor Imre polgármester 

5. Szerdai Károly alpolgármester 

6. Pásztor Roland képviselő 

7. Sziváki Ibolya jegyzői megbízott /' .................... � .. � ..................... . 
Ceglédi KÖH 

8. Dr. Kárpáti Lászlóné pénzügyi irodavezető ..... .... ................................. ............. . .. .. 

Ceglédi KÖH 
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KÖZSÉGIÖNKORMÁNYZATPOLGÁRMESTERE 
27 45 KŐRÖSTETÉTLEN Ko cséri út 4. 

Tel.: 531368-005 Fax: 53!568-501 

Ügyiratszám: C/1327/2018. 

MEGHÍVÓ 

Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
Jogi, Gazdasági és Kolturális Bizottsága 

2018. január 30-án, (kedd) 08:30 órai kezdettel, 
a Községháza Tanácskozó termében ülést tart, 

melyre tisztelettel meghívom! 

NYILVÁNOS ÜLÉS: 

1.) BeszámolóKőröstetétlen Község Önkormányzatának 2017. IV. negyedévi 
Pénzügyi helyzetéről 
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
Szakmai előterjesztő: Dr. Kárpáti Lászlóné irodavezető 

2.) Beszámoló a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal201 7. évi működéséről 
Előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

E 

E 

3 .) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

4.) Egyebek 

Kőröstetétlen, 2018. január 24. 

lll 

Farkas Béláné sk. 
elnök 


