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J e g y z ő k ö n y v 
 

Kőröstetétlen, 2020. március 10. 
 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának  
Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottsága 

 
rendkívüli nyilvános üléséről 



J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottsága 2020. 
március 10-én megtartott 8.50 órakor kezdődő rendkívüli nyilvános ülésén. 
 
Ülés helye: Községháza, Tanácskozó terem (2745 Kőröstetétlen, Kocséri út 4.) 
 
Jelen van: a Bizottság 4 tagjából 4 fő: Farkas Béláné elnök, Pásztor Roland bizottsági tag, Vágó Béla 
bizottsági tag, Angyal Tibor külsős bizottsági tag, továbbá Pásztor Imre polgármester és Szerdai Károly 
alpolgármester 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Sziváki Ibolya Ceglédi KÖH jegyzői megbízott 
 
Jegyzőkönyvvezető: Jávorszkiné Lászki Emese Ceglédi KÖH Szervezési Iroda ügyintéző 
 
Farkas Béláné elnök: Köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 4 tagú bizottságból 
4 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 személynek Vágó Béla bizottsági tagot javasolja.  
A Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság egyhangú, 4 igen szavazattal Vágó Béla bizottsági tagot választotta 
meg jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 
Hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a napirendet, melyet a Bizottság egyhangú, 4 igen szavazattal 
elfogadott: 
 
NYILVÁNOS ÜLÉS: 
 
1.)  Vis maior támogatásra pályázat benyújtása 

Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester  
Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző 
 

2.)  Önkormányzati tulajdonú gépjármű értékesítése 
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester  
Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző 

 
3.)  Egyebek 
 
1.)  Vis maior támogatásra pályázat benyújtása 

Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester  
Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző 

     (Előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete) 
 
Farkas Béláné elnök: A 2020. 02. 05-én tűz keletkezett a Kőröstetétlen, Kocséri út 4. szám alatti (hrsz: 5/1) 
önkormányzati tulajdonú épületben. A Polgármesteri Hivatal épülete melletti kazánházban. A tűz miatt az 
alábbi épületek fűtése jelenleg nem megoldott: óvoda, orvosi rendelő, művelődési ház, polgármesteri hivatal. 
A helyreállítás előzetesen becsült költségigénye bruttó 105.124.799 Ft. A költségek biztosítása céljából a vis 
maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011.(II. 15.) Korm. rendelet alapján 
pályázat benyújtására van lehetőség, a költségek finanszírozására.  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a károk helyreállítására vonatkozó 73.450.000 Ft-os vis maior 
igényét pályázat formájában nyújtsa be, és az ehhez szükséges 1.050.000 Ft mértékű saját forrást a 2020. évi 
költségvetés terhére, valamint a biztosító által fizetett kártérítés összegéből – ami 30.450.000 Ft - biztosítsa. 
Megkérdezi, hogy az 1. számú napirendi ponthoz van-e kérdés, hozzászólás.  
 
További hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Jogi- 
Gazdasági és Kulturális Bizottság egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
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16/2020. (III. 10.) számú határozata 
 

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

1. Vis maior támogatás címen pályázatot nyújtson be a Belügyminisztériumhoz.  
A káresemény megnevezése: önkormányzati épület helyreállítása,  
helye: 2745 Kőröstetétlen 5/1 hrsz. 

2. A káresemény forrásösszetétele, az alábbi legyen: 
Megnevezés 2020. év % 
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 1.050.000 Ft 1,00 
Biztosító kártérítése 30.450000 Ft 29,00 
Egyéb forrás  0 Ft 0 
Vis maior támogatási igény 73.500.000 Ft 70,00 
Források összesen 105.000.000 Ft 100,00 

 
3. A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 105.000.000 Ft legyen, 

melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.  
4. A testület nyilatkozzon arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a helyi önkormányzat 

tulajdonát képezi.  
5. A károsodott épület az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását szolgálja: 

Polgármesteri Hivatal 5/1 hrsz. épület az önkormányzat kötelező feladat- és hatásköreinek ellátását 
biztosítja. 

6. A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik. 
 

Biztosító Társaság megnevezése Generali Biztosító Zrt. 

Biztosítási szerződés száma 95454104096910600  
 

7. Az adott káreseményre biztosítási összeget igényeljen. 
8. Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira 

tekintettel történő helyreállítását. 
9. Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni. 
10.  A testület a saját forrás összegét, bruttó 1.050.000 Ft-ot, azaz egymillió forintot a 2020.évi 

költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 20.) számú költségvetési rendeletében biztosítsa. 
11. Kinyilvánítja, hogy az önkormányzat saját erejéből a vis maior esemény okozta helyzetet nem 

tudja megoldani. 
12.  A testület hatalmazza fel a polgármestert a pályázat benyújtására és az ezzel kapcsolatos 

nyilatkozatok megtételére. 
13. Utasítsa a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal             Felelős: Pásztor Imre polgármester 
 
  2.) Önkormányzati tulajdonú gépjármű értékesítése 

 Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester  
 Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete) 

 
Farkas Béláné elnök: Tavalyi év novemberében az önkormányzat vásárolt egy új gépjárművet. A vásárlásra 
azért volt szükség, mert a 2011-ben vásárolt, az önkormányzat tulajdonát képező Nissan Navara típusú, 2008 
gyártási évű gépjármű már műszakilag nem volt megfelelő. A Nissan gépjárművet a gépjármű 
kereskedelemmel is foglalkozó H.G.A. TREND Kft-nél felértékeltették, mely szerint a gépjármű 
kereskedelmi értéke 1.800.000 Ft+Áfa. Javaslom, hogy döntsünk arról, hogy értékesítjük az Nissan Navara 
típusú, LKU-908 forgalmi rendszámú gépjárművet 1.800.000 Ft+Áfa összegben. 
Megkérdezi, hogy az 2. számú napirendi ponthoz van-e kérdés, hozzászólás.  
 
Hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Jogi- Gazdasági 
és Kulturális Bizottság egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
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Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság 
17/2020. (III. 10.) számú határozata 

 
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében 
eljárva az alábbi határozatot hozza: 

1. Döntsön arról, hogy értékesíti a Kőröstetétlen Község Önkormányzatának tulajdonában lévő, 
LKU-908 frsz-ú, Nissan Navara típusú, 2008 gyártási évű, 2020 kg öntömegű, 2805 kg 
össztömegű, VSKCVND40U0314351 alvázszámú, 2488 cm3 hengerűrtartalmú gépjárművet. A 
gépjármű minimális vételára 1.800.000 Ft+Áfa. 

2. Hatalmazza fel a Polgármestert az értékesítéssel kapcsolatos feladatok végrehajtására. 
3. Utasítsa a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

Határidő: azonnal                     Felelős: Pásztor Imre polgármester 
 
3.) Egyebek 
 
Farkas Béláné elnök: Az Egyebek napirendi ponton belül megkérdezi, hogy van-e javaslat, kérdés, 
hozzászólás. 
Mivel javaslat nem érkezett, kérdés és hozzászólás nem hangzott el, így Farkas Béláné elnök a bizottsági 
ülést 09:00 órakor berekeszti. 

 
K. m. f. 

 
   ……………………………………     ………………………… 
        Farkas Béláné                                                                             Vágó Béla 
Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság                           bizottsági tag,  
              elnök          jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
 
Jegyzőkönyv hiteléül: 
 
…………………………. 
Jávorszkiné Lászki Emese 
     jegyzőkönyvvezető 
 
         


