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Kőröstetétlen, 2018. február 13. 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 
Jogi- Gazdasági és Kolturális Bizottsága 

nyilvános üléséről 



J egyz ő k ö nyv 

Készült: Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Jogi- Gazdasági és Kolturális Bizottsága 
2018. február 13-án megtartott nyilvános ülésén. 

Ülés helye: Községháza, Tanácskozó terem (2745 Kőröstetétlen, Kacséri út 4.) 

Jelen van: a Bizottság 3 tagjából 3 fő: Farkas Béláné elnök, Vágó Béla bizottsági tag, Angyal 
Tibor külsős bizottsági tag 

Tanácskozási joggal jelen van: Sziváki Ibolya Ceglédi KÖH jegyzői megbízott, Varga László 
Ceglédi KÖH pénzügyi ügyintéző 

Jegyzőkönyvvezető: Jávorszkiné Lászki Emese Ceglédi KÖH Szervezési Iroda ügyintéző. 

Farkas Béláné elnök: Köszönti a megjelenteket A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 3 tagú 
bizottságból 3 fő jelen van, a bizottság határozatképes. (A jelenléti ív a jegyzőkönyv melléklete.) 
Javasolja a meghívóban kiküldött napirendi pontok megtárgyalását Megkérdezi, hogy van-e a 
napirendhez további javaslat. 
Jegyzőkönyv-hitelesítő személyének Vágó Béla bizottsági tagot javasolja. A Jogi- Gazdasági és 
Kulturális Bizottság egyhangú, 3 igen szavazattal választotta meg jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

Hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a napirendet, melyet a Bizottság egyhangú, 3 Igen 
szavazattal elfogadott: 

NYIL V ÁNOS ÜLÉS: 

1.) Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjainak felülvizsgálata 
Szakmai előterjesztő: dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 

2.) Kőröstetétlen Község Önkormányzata középtávú tervezéséhez prognosztizált saját 
bevétel meghatározása 
Szakmai előterjesztő: dr. Kárpáti Lászlóné a Ceglédi KÖH Pénzügyi Iroda vezetője 
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 

3.) Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése -Rendelet 
Szakmai előterjesztő: 

Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 

4.) Az adóigazgatásban dolgozók anyagi érdekeltségéről szóló rendelet 
Szakmai előterjesztő: dr. Kárpáti Lászlóné a Ceglédi KÖH Pénzügyi Iroda vezetője 
Előterjesztő: dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

5.) Polgármester szabadság ütemtervének jóváhagyása 
Szakmai előterjesztő: dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 

6.) Hozzájárulás rendeletmódosításhoz és rendeletalkotáshoz 
Szakmai előterjesztő: dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
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7.) Egyebek 

l.) Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjainak felülvizsgálata 
Szakmai előterjesztő: dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 

Farkas Béláné elnök: Ismerteti az első napirendi pontot, amely az önkormányzat tulajdonában 
lévő lakások bérleti díjának felülvizsgálata. Ismerteti, hogy az önkormányzat a 2018-as évi 
költségvetési évben sem javasolja a bérleti díjak emelését, továbbra is a 2015. február 20-ai 
önkormányzati rendeletben szereplő bérleti díjak az irányadóak. 

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 Kolturális Bizottság 
5/2018. (Il. 13.) számú határozata 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Jogi- Gazdasági és Kolturális Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
1.) A költségelven megállapított bérleti díjairól szóló 3/2015. ( I I. 20.) rendeletének 2. § (l ) 

bekezdésében foglalt, az Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások költségelven 
megállapított bérleti díjait 

a) összkomfortos: 308.- Ft/m2/hó 
b) komfortos: 288.- Ft/m2/hó 
c) félkomfortos: 245.- Ft/m2/hó 
d) komfortos nélküli: 212.- Ft/m2/hó 
e) szükséglakás: 84.- Ft/m2/hó 

méctékben hagyja változatlanul . 
2.) Utasítsa a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal Felelős: Pásztor Imre polgármester 

2.) Kőröstetétlen Község Önkormányzata középtávú tervezéséhez prognosztizált saját 
bevétel meghatározása 
Szakmai előterjesztő: dr. Kárpáti Lászlóné a Ceglédi KÖH Pénzügyi Iroda vezetője 
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 

Farkas Béláné elnök: 2. napirendi pontban kifejti, hogy az államháztartási törvény alapján 
irányadó, hogy a helyi önkormányzatoknak meg kell határozni a költségvetési évet követő három 
évre várható saját bevételeit, valamint az esetlegesen felmerülő adósságok kifizetéseinek 
összege it. A saját összeg a 2019-2021-es években is 35.100.000 Ft/ évben lett meghatározva. 
Fizetési kötelezettséget mind a három évre O Ft-ban határoztak meg. 

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: 
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Jogi- Gazdasági és Kolturális Bizottság 
6/2018. (Il. 13.) számú határozata 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Jogi- Gazdasági és Kolturális Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
1.) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § alapján állapítsa meg az 

Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. 

1.1.) A prognosztizált saját bevételek összegei: 
a) 2019. évre 35.100.000 Ft 
b) 2020. évre 35.100.000 Ft 
c) 2021. évre 35.100.000 Ft 

1.2.) A fizetési kötelezettségek várható összegei: 
a) 2019. évre O Ft 
b) 2020. évre O Ft 
c) 2021. évre O Ft 

2.) Utasítsa a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 
Határidő: azonnal Felelős: Pásztor Imre polgármester 

3.) Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése -Rendelet 
Szakmai előterjesztő: 

Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 

Farkas Béláné elnök: Ismerteti a harmadik napi rendi pontot, amely az önkormányzat 2018-as évi 
költségvetése. Elmondja, hogy az 16-os melléklet képezi ennek leírását. Ismerteti, hogy a 
költségvetési rendeletben hiány nem tervezhető. A bevételek összege összesen 83.318.846 Ft. 
Ennek megbontásáról a leírás az l. számú mellékletben található. A feladatok finanszírozásához 
állami támogatást az önkormányzat nem kaphat, mert az egy főre jutó adó meghaladja a minimális 
keretösszeget Új adónemeket az önkormányzat nem vezetett be. A meglévő adók összege 
változatlan maradt. A feladatok kiadásainak fedezete az önkormányzat saját bevételeiből lesz 
finanszírozva. Felsorolja, hogy ebben az évben milyen fejlesztései<: lennének: jó volna a temető 
járdájának építésére 2 millió forintot, 2 db konténer vásárlására szintén 2 millió forintot, a 
Jászkarajenői úti járda építésére 3 millió forintot, valamint a Vízmű kerítés felújítására szintén 3 
millió forintot elkülöníteni. Ezeket az összegeket az általános tartalék terhére lenne. Megköszöni 
ezen részletes költségvetési táblázatok elkészítését. 

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás. 

Vágó Béla bizottsági tag: Elmondja, hogy nagyon szerenesés helyzetben van az önkormányzat 
költségvetésében. Javaslatot tesz pénzösszeg elkülönítésére az Árpád-kori emlékmű felújítására, 
valamint díszvilágítás kiépítésére. 

További hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az önkormányzat 2018-as ev1 
költségvetésének elfogadását és az arról szóló rendeletet, melyet a Jogi- Gazdasági és Kulturális 
Bizottság egyhangú, 3 igen szavazattal elfogadott. 

Jogi- Gazdasági és Kolturális Bizottság 
7/2018. (11.13.) számú határozata 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Jogi- Gazdasági és Kolturális Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
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1.) Fogadja el Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 2018. évi előterjesztett költségvetési 
rendelet-tervezetét 

2.) Utasítsa a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal Felelős: Pásztor Imre polgármester 

4.) Az adóigazgatásban dolgozók anyagi érdekeltségéről szóló rendelet 
Szakmai előterjesztő: dr. Kárpáti Lászlóné a Ceglédi KÖH Pénzügyi Iroda vezetője 
Előterjesztő: dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

Farkas Béláné elnök: Ismerteti a negyedik napi rendi pontot, amelyben kifejti, hogy Kőröstetétlen 
község adóügyi feladatait 2013. január l-je óta a Ceglédi Közös Hivatal pénzügyi iroda 
adócsoporgának dolgozói látják el. Munkájuk elismeréseként érdekeJtségi keret lett tavalyi évben 
is megállapítva. Az anyagi érdekeltség hatálya kiterjed mindazon adóügyi feladatot ellátó 
köztisztviselőkre, akiknek a munkaköri leírása tartalmazza a Kőröstetétlen község adóügyi 
feladatainak ellátását. Az érdekeltségi keret forrása a tárgy évi teljesített adóbevéteL E címen a 
fizetett összeg fejenként és naptári évenként nem haladhatja meg az érintett dolgozok egy havi 
illetményét. Az érdekeltségi keretből kell fizetni a munkáltatót terhelő járulékokat is. 

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás. 

További hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztett rendeletet, melyet a Jogi
Gazdasági és Kulturális Bizottság egyhangú, 3 igen szavazattal elfogadott. 

Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság 
8/2018. (11.13.) számú határozata 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
1.) Fogadja el Kőröstetétlen Község Önkormányzatának az adóigazgatásban dolgozók anyagi 

érdekeltségéről szóló rendelet-tervezetét 
2.) Utasítsa a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal Felelős: Pásztor Imre polgármester 

5.) Polgármester szabadság ütemtervének jóváhagyása 
Szakmai előterjesztő: dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 

Farkas Béláné elnök: Az 5. napi rendi pontban elmondja, hogy a polgármester részére a jegyzői 
nyilvántartás sze ri nt a 2018-as évre 155 nap szabadság szerepe l. Ennek ütemezését tartalmazza a 
határozati javaslat. 

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás. 

További hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot, 
melyeket a Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság egyhangú, 3 igen szavazattal elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
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Jogi- Gazdasági és Kolturális Bizottság 
9/2018. (ll. 13.) számú határozata 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Jogi- Gazdasági és Kolturális Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 20 l l. évi CXClX. 
törvény (Kttv.) 225/C. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva 
1.) Hagyja jóvá:Pásztor Imre polgármester szabadságának - a jegyző nyilvántartása szerint -

igénybevételét 2018-ben a következő ütemezéssei 

1.1.) március l.- 10. 8 nap 
1.2.) március 19. - 23 5 nap 
1.3.) április 9.- 27. 16 nap 
1.4.) május 7.- l l. 5 nap 
1.5.) május 22.-június 8. 14 nap 
1.6.) június 18.- július 13. 20 nap 
1.7.) július 23.- július 31. 7 nap 
1.8.) augusztus 6.- 10. 5 nap 
1.9.) augusztus 21.- szeptember 28. 29 nap 
1.10.) október 8. -19. l l  nap 
l. ll.) november 5.-december l. 22 nap 
1.12.) december 10.-31. 13 nap 

2.) Kérje fel a Jegyzőt a törvény szerinti nyilvántartások vezetésére. 
Határidő: folyamatos Felelős: dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

6.) Hozzájárulás rendeletmódosításhoz és rendeletalkotáshoz 
Szakmai előterjesztő: dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 

Farkas Béláné elnök: Ismerteti a 6. napi rendi pontot, amelyben két határozati javaslathoz kell a 
bizottságnak hozzájárulását adni. A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás által kiadott határozati 
javaslatról van szó. 

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás. 

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

Jogi- Gazdasági és Kolturális Bizottság 
10/2018. (ll. 13.) számú határozata 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Jogi- Gazdasági és Kolturális Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
l. Adja hozzájárulását a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § ( la) bekezdésére 

figyelemmel Cegléd Város Önkormányzatának a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás által 
biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az 
ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 1112014. (IV. 30.) önkormányzati 
rendeletének a jelen határozat mellékletét képező rendelettervezet szerinti módosításához. 

2. Utasítsa a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2018. február 28. Felelős: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
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Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság 
11/2018. (II. 13.) számú határozata 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
1.) Adja hozzájárulását a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (la) bekezdésére 

figyelemmel Cegléd Város Önkormányzatának a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás által 
biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, 
valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló önkormányzati rendeletének a 
jelen határozat mellékletét képező rendelettervezet szerinti megalkotásához. 

2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2018. február 28. Felelős: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

7.) Egyebek 

Tekintettel arra, hogy javaslat nem érkezett, kérdés és egyéb hozzászólás nem hangzott el, így 
Farkas Béláné elnök a bizottsági ülést 08:55 órakor berekeszti. 

r- b' l l 
... ;��.� . . . .  : . ��.q_,�� ........... . 

Farkas Béláné 
Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság 

elnöke 

Jegyzőkönyv hiteléül: 

.. �9:�9::g�i0( .�Q);:.){.( . ff0.�St 
Jávorszkiné Lászki Emese 

jegyzőkönyvvezető 

K. m. f. 

�V �l U" Vágó Béla 
bizottsági tag, 

jegyzőkönyv hitelesítő 
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JELENLÉTI ÍV 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Jogi- Gazdasági és Kolturális Bizottsága 
2018. február 13.-én (kedden) 08.30 órai kezdettel 

tartott nyilvános bizottsági ölésén 

l. Farkas Béláné elnök 

2. V ág ó Béla bizottsági tag 

3. Angyal Tibor bizottsági tag 

4. Pásztor Imre polgármester 

5. Szerdai Károly alpolgármester 

6. Pásztor Roland képviselő 

7. Sziváki Ibolya jegyzői megbizott 

Ceglédi KÖH 

8. Varga László pénzügyi ügyintéző 

Ceglédi KÖH Pénzügyi Iroda 

9. Földi László országgyűlési képviselő 

FIDESZ-KDNP 
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KÖZSÉGIÖNKORMÁNYZATPOLGÁRMESTERE 
27 45 KŐRÖSTETÉTLEN Kocséri út 4. 

Tel.: 53/368-005 Fax: 531568-501 

Ügyiratszám: C/1327/2018. 

MEGHÍVÓ 

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

2018. február 13-án, (kedd) 08:30 órai kezdettel, 
a Községháza Tanácskozó termében ülést tart, 

melyre tisztelettel meghívom! 

NYILVÁNOS ÜLÉS: 

1.) Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjainak felülvizsgálata 
Szakmai elöterjesztö: dr. Diósgyöri Gitta címzetes főjegyző 

Elöterjesztő: Pásztor Imre polgármester 

2.) Köröstetétlen Község Önkormányzata középtávú tervezéséhez prognosztizált saját 
meghatározása 
Szakmai elöterjesztö: dr. Kárpáti Lászlóné a Ceglédi KÖH Pénzügyi Iroda vezetője 

Elöterjesztő: Pásztor Imre polgármester 

3.) Köröstetétlen Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése -Rendelet 
Szakmai elöterjesztö: 

Elöterjesztő: Pásztor Imre polgármester 

4.) Az adóigazgatásban dolgozók anyagi érdekeltségéről szóló rendelet 
Szakmai előterjesztö: dr. Kárpáti Lászlóné a Ceglédi KÖH Pénzügyi Iroda vezetője 
Elöterjesztö: dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

5.) Polgármester szabadság ütemtervének jóváhagyása 
Szakmai előterjesztő: dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Elöterjesztő: Pásztor Imre polgármester 

6.) Hozzájárulás rendeletmódosításhoz és rendeletalkotáshoz 
Szakmai elöterjesztö: dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
Elöterjesztö: Pásztor Imre polgármester 

7.) Egyebek 

Kőröstetétlen, 2018. február 9. 
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