
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2745 Kőröstetétlen, Kocséri út 4. 

Jegyz ő k ö nyv 

Kőröstetétlen Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

2018. január 30.-ai 
nyilvános testületi üléséről 



H a t á r o z a t o k: 

- l /2018. (1. 30.) Ök. határozat 

MUT ATÓ 

Beszámoló Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 20 l 7. IV. negyedévi 
Pénzügyi helyzetéről 

2/2018. (I. 30.) Ök. határozat 
Beszámoló a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal201 7. évi működéséről 

3/2018. (1. 30.) Ök. határozat 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló rendelet 
módosítása 

4/2018. (1. 30.) Ök. határozat 
Beszámoló a le nem járt határidejű határozatok végrehajtásáról 

R e n d e l e t e k: 

112018. (11.2.) Ök. rendelet 
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 
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Jegyzők önyv 

Készült: Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. január 30-án megtartott, 
09:00 órakor kezdődő nyilvános ülésén. 

Ülés helye: Községháza, Tanácskozó terem (2 745 Kőröstetétlen, Kocséri út 4.) 

Jelen vannak: Pásztor Imre polgármester, Szerdai Károly alpolgármester, Farkas Béláné képviselő, 
Pásztor Roland képviselő, Angyal Tibor külsős bizottsági tag. 

Tanácskozási joggal jelen van: Sziváki Ibolya Ceglédi KÖH jegyzői megbízott 

Jegyzőkönyvvezető: Vadász-Mészáros Eszter Ceglédi KÖH Szervezési Iroda ügyintéző. 

Pásztor Imre polgármester: Üdvözli a megjelenteket A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az 5 
tagú testületből 4 fő jelen van, a testület határozatképes. Javasolja a meghívóban kiküldött napirendi 
pontok megtárgyalását, és megkérdezi, hogy van-e a napirendhez további javaslat. Mivel más javaslat 
nem hangzott el, így szavazásra bocsátja az ülés napirendjét. A képviselő-testület egyhangú, 4 igen 
szavazattal elfogadta az ülés napirendjét. 
A jelenléti ív a jegyzőkönyv melléklete. 

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 

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

4.) Beszámoló a le nem járt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Szakmai előterjesztő: Sziváki Ibolya vezető-főtanácsos 

5.) Egyebek 

1.) BeszámolóKőröstetétlen Község Önkormányzatának 2017. IV. negyedévi 
Pénzügyi helyzetéről 

Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
Szakmai előterjesztő: Dr. Kárpáti Lászlóné irodavezető 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv l. melléklete) 

Pásztor Imre polgármester: Ismerteti az első napirendi pontot, amely a Község 2017-es évi utolsó 
negyedévének pénzügyi alakulása. Megemlíti, hogy nagyon jó évet zárt az önkormányzat, mint azt a 
mellékelt beszámoló is mutatja. Valamint megköszöni a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatala 
pénzügyi dolgozóinak munkáját. Megkérdezi, hogy a napirendi pontot a bizottság tárgyalta-e. 

3 



Farkas Béláné képviselő: Elmondja, hogy a napirendi pontot megtárgyalták, valamint tájékoztatja a 
Képviselő-testületet, hogy a Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság egyhangúlag javasolja a 
testületnek az előterjesztett határozati javaslat elfogadását. 

További kérdés és egyéb hozzászólás hiányában az előterjesztett határozati javaslatot a Képviselő
testület egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

112018. (1. 30.) Ök. határozat 

Kőröstetétlen Község Képviselő-testülete 

1.) Elfogadja a 2017. IV. negyedévi pénzügyi helyzetéről készített beszámolót. 

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

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

Pásztor Imre polgármester: A következő napirendi pont a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
előző, 2017-es évi működése. Elmondja, hogy a mellékelt beszámoló részletes képet mutat a Hivatal 
munkájáról. Megkérdezi, hogy a Bizottság ezt a napirendi pontot tárgyalta és elfogadta-e? 

Farkas Béláné képviselő: Igen, megtárgyaltuk ezt a napirendi pontot is megköszöni ő is a Hivatal 
dolgozóiak egész éves munkáját. Valamint tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Jogi- Gazdasági 
és Kulturális Bizottság egyhangúlag javasolja a testületnek az előterjesztett határozati javaslat 
elfogadását. 

Pásztor Imre polgármester: Köszönöm szépen. Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, 
hozzászólás. 

További kérdés és egyéb hozzászólás hiányában az előteJjesztert határozati javaslatot a Képviselő
testület egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

2/2018. (1. 30.) Ök. határozat 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

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

2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal Felelős: dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

3.) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló rendelet 
módosítása 
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete) 
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Pásztor Imre polgármester: Ismerteti a 3. napirendi pontot. Elmondja, hogy a Pest Megyei 
Kormányhivatal 2017. október elején hatósági ellenőrzést tartott gyermekjóléti szolgáltatást 
ellátó intézményeknéL Az ellenőrzés során vizsgálták települési önkormányzatok e tárgykör 
szabályozását tartalmazó önkormányzati rendeleteit is. Ismerteti, hogy az ellenőrzés során 
számos hiányosságet találtak, amely eredményeként megállapították, hogy a most használt 
épület nem megfelelő. A továbbiakban a gyermekjóléti szolgálat ügyfélszolgálatának az 
önkormányzat a községházán ad helyet. Ezen okból kell a rendeletet módosítani. 
Megkérdezi, hogy a Bizottság ezt a napirendi pontot tárgyalta és elfogadta-e? 

Farkas Béláné képviselő: Elmondja, hogy a napirendi pontot megtárgyalták. Tájékoztatja a Képviselő
testületet, hogy a Jogi- Gazdasági és Kolturális Bizottság egyhangúlag javasolja a testületnek az 
előterjesztett határozati javaslat elfogadását. 

Pásztor Imre polgármester: Köszönöm szépen. Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, 
hozzászólás. 

További hozzászólás hiányában az előterjesztett rendelettervezetet a Képviselő-testület egyhangú, 
4 igen szavazattal elfogadta és megalkotta Kőröstetétlen Község Önkormányzat 1/2018. (II. 2.) 
önkormányzati rendeletét, amely a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátásokról szól. (A rendelet a jegyzőkönyv 3/a melléklete. ) 

További kérdés és egyéb hozzászólás hiányában az előterjesztett határozati javaslatot a Képviselő
testület egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

3/2018. (1. 30.) Ök. határozat 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.) Kijelöli a Községháza (2745 Kőröstetétlen, Kacséri út 4.) járási ügysegédnek is helyt adó 
irodahelyiségét a Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálata által biztosított gyermekjóléti szolgáltatás ellátására. 

2.) Felkéri a polgármestert az irodahelyiség használatának egyeztetésére annak érdekében, 
hogy az érintett intézmények egymás tevékenységét ne akadályozzák. 

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

4.) Beszámoló a le nem járt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Szakmai előterjesztő: Sziváki Ibolya vezető-főtanácsos 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete) 

Pásztor Imre polgármester: Ismerteti a 4. napirendi pontot. Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e 
kérdés, hozzászólás. 

További hozzászólás hiányában az előterjesztett határozatokat a Képviselő-testület egyhangúlag 4 igen 
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatokat hozta: 

4/2018. (1. 30.) Ök. határozat 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete -
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1.) Elfogadja Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013 . január 29-ei 
ülése óta hozott- de még nem teljesített- határozatokról szóló beszámolót . 

2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 

5.) Egyebek 

Felelős: Pásztor Imre polgármester 

Pásztor Imre polgármester: Megemlíteni, hogy február 3-án, szombaton kerül megrendezésre a 
Tetétleni Disznótoros, melyre ezúton is szeretné meghívni az összes jelenlévőt is. 

Megköszöni a jelenlévők megjelenését. 
Tekintettel arra, hogy egyéb észrevétel nem érkezett, kérdés és egyéb hozzászólás nem hangzott 
el, így Pásztor Imre polgármester a testületi ülést 09:20 órakor berekeszti. 

Dr . Dió sgyőr i Gitta 
címzetes főjegyző 

nevében és megbízásából 
eljáró 

- ll \ � 

l)Yl11 \Jol� 
SZ iv á ki Ibolya jegyz.:.,} megbízott 

K.m.f. 

' r 
"'·�-.. ... ��:_ ........ �-�· 
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JELENLÉTI ÍV 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2018. január 30.-án (kedden) 09.00 órai kezdettel 

tartott nyilvános testületi ölésén 

l. Farkas Béláné elnök 
.-,.c...J:... ·i...... '� > ( 

••••••• -: •••••• !<.-l> ........... ..".t.:.'i.�<.t. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

2. V á gó Béla bizottsági tag 

3. Angyal Tibor bizottsági tag 

4. Pásztor Imre polgármester 

5. Szerdai Károly alpolgármester 

····!······ ......• . r·······y·······································••oo• 

IAJ-G�u . .'--c_J_ 
·································-r·it···�········;,;r·························· 

.. 9.�.� ...... �.\ ........................ . 
· · · · · · · ·�· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· 

6. Pásztor Roland képviselő 

7. Sziváki Ibolya jegyzői megbízott 

Ceglédi KÖH 

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

Ceglédi KÖH 



KÖZSÉGIÖNKORMÁNYZATPOLGÁRMESTERE 
27 45 KŐRÖSTETÉTLEN Kocséri út 4. 

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

Ügyiratszám: C/1327/2018. 

MEGHÍVÓ 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2018. január 30-én, kedden, 9:00 órai kezdettel, 

a Községháza (Kőröstetétlen, Kacséri út 4.) Tanácskozó termében ülést tart, 
melyre tisztelettel meghívom 

NYILVÁNOS ÜLÉS: 

l .) Beszámoló Kőröstetétlen 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 M 
Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

4.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Szakmai előterjesztő: Sziváki Ibolya vezető-főtanácsos 

5.) Egyebek 

Kőröstetétlen, 2018. január 24. 

Tájékoztató anyag: 

E 

a Képviselő-testület 2017. november 28-án, december 12-én és 14-én meghozott határozatai 

lll 


