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J e g y z ő k ö n y v 
 

Kőröstetétlen, 2020. június 23. 
 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának  
Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottsága 

 
nyilvános üléséről 



J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottsága 2020. 
június 23-án megtartott 8.30 órakor kezdődő 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 bizottsági tag 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Sziváki Ibolya Ceglédi KÖH jegyzői megbízott, Gyenge Ilona Ceglédi 
KÖH Pénzügyi Iroda pénzügyi ügyintéző 
 
Jegyzőkönyvvezető: Schmidt Mónika Ceglédi KÖH Szervezési Iroda testületi 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.) Kőröstetétlen Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelet módosítása- 
     Rendelet 

Szakmai előterjesztő: Bimbóné Polenyik Anikó irodavezető  
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 

 
2.) I. Kőröstetétlen Község Önkormányzata 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló - Rendelet  
     II. Beszámoló az Önkormányzatnál működtetett belső kontroll rendszerről 
     Szakmai előterjesztő: Bimbóné Polenyik Anikó irodavezető  

Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
 
3.) 2019. évi maradvány elszámolása 
     Szakmai előterjesztő: Bimbóné Polenyik Anikó irodavezető  

Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
 
4.) Beszámoló Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 2020. I. negyedévi pénzügyi helyzetéről   

Szakmai előterjesztő: Bimbóné Polenyik Anikó irodavezető 
 Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
 
5.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása  
     Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester         
 Szakmai előterjesztő: dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző  
 
6.) A Képviselő-testület 2020. II. félévi munkaterve  
 Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester  
 Szakmai előterjesztő: dr. Diósgyőri Gitta jegyző 
  
7.) DAKÖV Kft. pénzügyi beszámolója        
     Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
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8.) 3/2015. (II. 20.) Ök. rendelet módosítása- Rendelet    
     Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
     Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző   
 
9.) Árpád emlékmű felújítása   
     Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester  
   
10.) Polgármesteri beszámoló  
       Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
       Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
  
11.)  Egyebek 
  
 
1.) Kőröstetétlen Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelet módosítása 

Szakmai előterjesztő: Bimbóné Polenyik Anikó irodavezető  
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 

     (Előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete) 

 
Farkas Béláné elnök: Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a mai bizottsági ülésünkön.  
Az első napirend a 2019. évi költségvetési rendelet módosítása, előirányzat átcsoportosítások.  
Ezt tulajdonképpen mindannyian megkapták tételesen az előterjesztésben, amit tisztelettel 
megköszönünk, mert nagyon érthető és világos. Az előirányzat átcsoportosításoknak a rendeletbeli 
módosításai azért szükségesek, mert az időbeli csúszások miatt a könyveléshez kell az előirányzatokat 
igazítani. 
Megkérdezi, hogy az 1. számú napirendi ponthoz van-e kérdés, hozzászólás.  
Hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Jogi- Gazdasági és 
Kulturális Bizottság egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

 
Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság 

18/2020. (VI.23.) számú határozata 
 

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

1.)    Fogadja el Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 
1/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítását. 

2.)    Utasítsa a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a rendeletről az érintetteket értesítse. 
        Határidő: azonnal           Felelős: Pásztor Imre polgármester 
 
 
2.)  I. Kőröstetétlen Község Önkormányzata 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló   

Szakmai előterjesztő: Bimbóné Polenyik Anikó irodavezető  
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 

    (Előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete) 

 
Farkas Béláné elnök: A 2. napirendi pontunk a 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló, azaz a 
zárszámadás. A zárszámadás során minden kiadásról és bevételről el kell számolni. A képviselőtestület 
elé úgy kellett az előterjesztést megtenni, hogy legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap 
utolsó napjáig, azaz jelen esetben 2020. 05.31-ig ez hatályba is lépjen. A vészhelyzetre való tekintettel 
a jogszabályi rendelkezés változott, így a vészhelyzet megszűnését követő 30 napon belül kell a 
képviselőtestületnek elfogadni az előző évi elszámolást. 
A Magyar Államkincstár 2020. 04. 28-án ezt pénzügyileg jóváhagyta. 
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A bevételeknél így a 2019. évi költségvetési mérleg az 1. számú melléklet szerint, összességében 
mutatja, hogy az önkormányzatunk ismételten eredményes évet zárt és a korrigált költségvetési egyenleg 
plusz 171 611 903 Ft maradványt is mutat, amely azt jelenti, hogy a 2019 évre elszámolt költségvetési 
bevételek ezzel az összeggel haladják meg a költségvetési kiadásokat. Ami itt még kiemelkedő, hogy az 
önkormányzat feladatainak megvalósításához nem tervezett fejlesztési célú hitelfelvételt és a feladatait 
saját forrásból a finanszírozási bevételekből, az előző évi pénzmaradványból, és a pénzkészlet 
igénybevételével tudta biztosítani. 
Településünk üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatására az iparűzési adóerő képesség 
alapján 2019 évre sem kapott az önkormányzatunk támogatást, csak a könyvtár és a közművelődési 
feladatok ellátására kaptunk 1 800 000 Ft-ot. Az adóbevételek, azon belül is az iparűzési adó határozza 
meg az önkormányzat működéséhez szükséges bevételi forrást. A kiváló és időbeli pályázati 
beadásoknak köszönhetően a Magyar Falu Program pályázati támogatás keretében, ötöt elnyert az 
önkormányzatunk, így a Művelődési ház felújítás, az orvosi eszközök beszerzése, temető fejlesztés, 
óvoda udvar, járdaépítés-felújítás, továbbá a Kossuth és a Széchenyi útnak a felújítása és a globus csere 
ami vis maior támogatással valósult meg. 
 Kiadásoknál, mint már említettem, hitelfelvétel nélkül biztosította az önkormányzatunk a kötelező 
feladataira a pályázati önerőhöz szükséges fedezetet a pénzmaradvány bevonásával, tartalék képzéssel 
és annak igénybevételével. Az önkormányzatunk vagyonmérlege jelentős mértékben nőtt, ezt látható a 
19. számú mellékletben. 2019.12.31-i pénzkészlet forintszámla egyenleg 170 195 207 Ft, a pénztár 
53 290 Ft tehát összességében 170 248 497 Ft. 
Itt szeretném megköszönni ezt a részletes zárszámadási beszámolót  és a hozzá kapcsolódó 1- 19- 
ig  táblázatokat és azt, hogy nagyon érthetően  van megírva. 
Megkérdezi, hogy a 2. számú napirendi ponthoz van-e kérdés, hozzászólás. 
 
Gyenge Ilona:Annyi hozzáfűznivalóm van, hogy a vezetői nyilatkozatot,  ami ennek a zárszámadásnak 
a végén van, egy helyen módosítani kellett. A ceglédi ÁSZ ellenőrzés során derült ki, hogy ez a 
formátum jó, de egy helyen ki kellett venni belőle mert ez a FEUVE már nem létezik, ez a második 
oldalon az integrált kockázatkezelési rendszernél található. 
 
Szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Jogi- Gazdasági és Kulturális 
Bizottság egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság 
19/2020. (VI.23.) számú határozata 

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

1.)    Fogadja el Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 2019. évi gazdálkodásáról szóló   
        beszámoló 5/2020. (VI.26)  önkormányzati rendelet javaslatot. 
2.)    Utasítsa a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a rendeletről az érintetteket értesítse. 
        Határidő: azonnal           Felelős: Pásztor Imre polgármester 
 

 
II. Beszámoló az Önkormányzatnál működtetett belső kontroll rendszerről 
 
Farkas Béláné elnök: A második napirendi pont II. része, a beszámoló az Önkormányzatnál működtetett 
belső kontroll rendszerről. 
Megkérdezi, hogy a napirendi pont II. részéhez van-e kérdés, hozzászólás. 
 
Hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 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 
20/2020. (VI.23.) számú határozata 

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

1.) Fogadja el a Kőröstetétlen Község Önkormányzata költségvetési szerveinél működtetett belső 
kontrollrendszerről készített 2019. évi beszámolót. 

2.) Fogadja el az előterjesztéshez csatolt Intézményvezetői nyilatkozatot. 
3.) Utasítsa a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 
Határidő: azonnal        Felelős: Dr. Diósgyőri Gitta  
              címzetes főjegyző 

 
3.) 2019. évi maradvány elszámolása 
 Szakmai előterjesztő: Bimbóné Polenyik Anikó irodavezető  

Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
     (Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete) 
 
Farkas Béláné elnök: Harmadik napirendi pont a 2019. évi maradvány elszámolása. 
Ezt, ahogy már azt az előző évben is említettem a 2019. évi beszámoló elkészítésekor kell megállapítani 
a kormányrendelet előírásainak megfelelően. A költségvetési év során a bevételek  és a kiadások 
különbözeteként 171 611 903 Ft lett megállapítva. 
Az önkormányzatunk a 2019 évi maradványból tartalékot képzett, a kiadások fedezetére. 
Megkérdezi, hogy a 3. számú napirendi ponthoz van-e kérdés, hozzászólás. 
 
Hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Jogi- Gazdasági és 
Kulturális Bizottság egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság 
21/2020. (VI.23.) számú határozata 

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

1.) Fogadja el Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 2019. évi maradványát 171.611.903.-   
     Ft összegben. 
2.) Fogadja el, hogy az Önkormányzat 2019. évi maradványából, fedezeti forrást az önkormányzat     
      tartaléka címén és a felhalmozási kiadások fedezeteként képez. 
3.) Utasítsa a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
      Határidő: azonnal           Felelős: Pásztor Imre polgármester 
 
4.) Beszámoló Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 2020. I. negyedévi pénzügyi helyzetéről    
  Szakmai előterjesztő: Bimbóné Polenyik Anikó irodavezető 
     Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
      (Előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete) 

 
Farkas Béláné elnök: Beszámoló Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 2020. I. negyedévi pénzügyi 
helyzetéről. A beszámoló a 2020.03.31-ig jóváírt bevételek és elszámolt kiadások alapján,  ami már a 
Magyar Államkincstárnak továbbított  és az így rendelkezésre álló adatok alapján készült.  A 
költségvetési kiadások teljesítése az első negyedév végéig  összességében 38 398 584 Ft.  A 
költségvetési bevételek teljesítése pedig 18.841.113 Ft. Ebben benne van 
2018.évi PM_ONKORMUT_2018 pályázat elszámolás utáni második részlet jóváírása, mely a Kossuth 
és Széchenyi útnak a felújítása. 
A bevételek vonatkozásában  a közművelődés és könyvtári feladatok ellátására 1 800 000 forintból  504 
000 Ft az időarányos teljesítés.  Az adóbevételek között kiemelkedő teljesítésű a helyi iparűzési 
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adó,   03.31-ig 23 709 206 Ft  összegben.  A többi adónem pénzügyi teljesítése a pénzügyi tervezésnek 
és várakozásnak megfelelően alakult. 
A DAKÖV Kft.-vel  a szerződés módosítás aláírása megtörtént.  Visszamenőlegesen kiszámláztuk az 
eredeti 6 000 000 Ft + Áfa bérleti díjat 2018 II. félév és 2019 I. félévre, valamint  az előző évek elmaradt 
különbözeteit.  Fizetési határidő 2019. december 31. Eddig a teljesítés a Daköv Kft. részéről  3 240 000 
Ft, ami tulajdonképpen a kiszámlázott bérleti díjak áfájának a tételei , amelyet önkormányzatunk az 
adóbevallással egyidejűleg a NAV részére már befizetett. A nettó bérleti díjakkal, az időarányos 
következő részlettel és a 2019 II. félévi esedékes bérleti díjjal is tartozik. 
A kiadások időarányosan megfelelőek, az Önkormányzat mindig figyelembe veszi hogy a kifizetéseket 
a szolgáltatók felé  mindig pontosan határidőben teljesítse,ezért kell mindig figyelembe venni a 
bevételek alakulását.  Magam és képviselőtársaim részéről szeretnék köszönetet mondani ezért  a 
korrekt hiteles tájékoztatásért, és azt is szeretném megköszönni hogy külön sorban lettek megemlítve a 
tényleges bevételi pénzeszközök illetve a pályázat elszámolási részlet utáni jóváírás. 
Megkérdezi, hogy a 4. számú napirendi ponthoz van-e kérdés, egyéb hozzászólás. 
 
Hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Jogi- Gazdasági és 
Kulturális Bizottság egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság 
22/2020. (VI.23.) számú határozata 

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

1.) Fogadja el Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 2020. I. negyedévi gazdálkodásáról és    
     2020.03.31-i pénzügyi helyzetéről készített beszámolót. 
2.) Utasítsa a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 
      Határidő: azonnal            Felelős: Pásztor Imre polgármester 
 
5.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása  
      Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester         
     Szakmai előterjesztő: dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző  
     (Előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete) 

 
 
Farkas Béláné elnök: Ötödik napirendi pont a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatának felülvizsgálata. A Magyar Államkincstár 2019-2020  éveket illetően átfogó 
ellenőrzést hajt végre az önkormányzatok és költségvetési szervei vonatkozásában. Az ellenőrzés 2020. 
július 1-el, az alapdokumentumok és a szabályzatok bekérésével,  vizsgálatával kezdődik.  Mivel Cegléd 
Város Önkormányzata és Kőröstetétlen Város Önkormányzata között  2012. december 13-án  a közös 
önkormányzati hivatal létrehozásakor létrejött megállapodás szerint önkormányzatunk jóváhagyása 
szükséges az SZMSZ módosításhoz. 
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  2020. június 25- én dönt  az SZMSZ 
módosításról.   
Megkérdezi, hogy az 5. számú napirendi ponthoz van-e kérdés, hozzászólás.  
 
Hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Jogi- Gazdasági és 
Kulturális Bizottság egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 
Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság 

23/2020. (VI.23) számú határozata 
 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy  
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1.) Hagyja jóvá 2020. július 1-jei hatállyal a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal (2700 Cegléd, 
Kossuth  tér 1.) módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: KÖH SzMSz) a 
határozat elválaszthatatlan részét képező 1.mellékletben foglalt tartalommal, mely alapdokumentum a 
13/2020. (II.14.) Ök. határozattal jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat helyébe lép. 
 
2.) Kérje fel a Jegyzőt az 1. pontban foglaltak szerint jóváhagyott KÖH SzMSz kibocsátására és 
tartalmának a KÖH dolgozóival történő ismertetésére. 
 
3.) Utasítsa a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, a szükséges intézkedések megtételére 
      Határidő: azonnal                  Felelős: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
 
 
6.) A Képviselő-testület 2020. II. félévi munkaterve  
 Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester  
 Szakmai előterjesztő: dr. Diósgyőri Gitta jegyző 
     (Előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete) 
 
Farkas Béláné elnök: 6. napirendi pont a Képviselő-testület 2020. II. félévi munkaterve.  Az ülések 
időpontja - ha a koronavírust másképp nem rendelkezik-  minden hónap utolsó keddi  napjára lett 
továbbra is tervezve.  Előtte úgy, mint eddig bizottsági ülésre kerül sor. 
Megkérdezi, hogy a 6. 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: 
 

Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság 
24/2020. (VI.23.) számú határozata 

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

1.) Fogadja el Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. II. félévre érvényes 
munkatervét, a határozat melléklete szerint. 
 
2.) Utasítsa a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, a szükséges intézkedések megtételére. 
      Határidő: azonnal                  Felelős: Pásztor Imre polgármester 
 
7.) DAKÖV Kft pénzügyi beszámolója       
     Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
     (Előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete) 

 
Farkas Béláné elnök: A Daköv Kft. 2019. évi mérlegbeszámolóját feltehetően a Magyar Államkincstár 
átnézte, leadták mert ez nekik is kötelező. 
Megkérdezi, hogy a 7. 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: 
 

Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság 
25/2020. (VI.23.) számú határozata 

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

1.) Fogadja el a „DAKÖV” Dabas és Környéke Vízügyi Kft. (2370 Dabas Széchenyi u. 3.) 2019. évi 
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mérlegbeszámolóját. 
 
2.) Utasítsa a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 
      Határidő: azonnal                  Felelős: Pásztor Imre polgármester 
 
 
8.) 3/2015. (II. 20.) Ök. rendelet módosítása- Rendelet 
     Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
     Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
     (Előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete) 

 
Farkas Béláné elnök: Az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások költségelven megállapított bérleti 
díja 2015.02. hó óta volt változatlan.  A Képviselő-testület 2020. február 14-i  Önkormányzati 
határozatában döntött arról, hogy javasolja  módosítani az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások 
költségelven megállapított bérleti díjait. A rendelet mellékletének a módosítása is szükséges, tekintettel 
arra  hogy a Törteli út 15. szám alatti  önkormányzati ingatlan értékesítésre került , tehát ez a bérleti 
díjakból is kiesik. A  koronavírus miatt a 2020. március 31-re tervezett testületi ülés elmaradt, ezért 
tárgyaljuk ezt a mostani ülésünkön. Így 2020. július 1-től  a bérleti díjak a következők lesznek : 
 

a) összkomfortos: 340.- Ft/m2/hó 
b) komfortos: 320.- Ft/m2/hó 
c) félkomfortos: 270.- Ft/m2/hó 
d) komfortos nélküli: 235.- Ft/m2/hó 
e) szükséglakás:              10.- Ft/m2/hó 

Megkérdezi, hogy a 8. számú napirendi ponthoz van-e kérdés, hozzászólás. 
 
Hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Jogi- Gazdasági és 
Kulturális Bizottság egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság 
26/2020. (VI.23.) számú határozata 

 
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy 
 
1.) Fogadja el Kőröstetétlen Község Önkormányzatának a tulajdonában lévő bérlakások költségelven 

megállapított bérleti díjainak módosításáról szóló rendelet-tervezetet. 
2.) Utasítsa a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
      Határidő: azonnal                                                   Felelős: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes 

főjegyző 
 
9.) Árpád emlékmű felújítása  
     Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
     (Előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete) 

 

Farkas Béláné elnök: Nagykőrös város elöljárósága  1896-ban, a honfoglalás ezredik évfordulóján 
millenniumi emlékművet obeliszket állítatott Nagypengyom halmán, mely a mai napig a fő 
nevezetessége a településnek. Nagyon jó, hogy ez most fel lesz újítva, mert az idő vasfoga már 
meglátszik rajta. Kisebb felújítása az obeliszknek utoljára 2000-ben volt.  A felújítási munkálatokra két 
árajánlat is érkezett az önkormányzathoz.  Az egyik Tóth Mihály Nagykőrös Szőlő út 22. bruttó 
1 250 000 Ft összegben vállalná el ennek a felújítását.  Balla Ferenc, Kőröstetétlen Kossuth út 7.  szám 
alatti lakos pedig bruttó 1 000 000 Ft-ért. Önkormányzatunk javasolja Balla Ferenc kőfaragó 
épületszobrász  árajánlatának elfogadását. 
A felújítás pénzügyi fedezetéül az önkormányzatunk a 2020.évi költségvetésének tartalékát jelöli meg. 
Megkérdezi, hogy a 9. számú napirendi ponthoz van-e kérdés, hozzászólás. 
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Hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Jogi- Gazdasági és 
Kulturális Bizottság egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság 
27/2020. (VI.23.) számú határozata 

 
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy 
 
1) Az önkormányzat tulajdonában lévő Kőröstetétlen, Árpád téren elhelyezett „Árpád emlékmű” 

felújítására Balla Ferenc e.v.-t (2746 Kőröstetétlen, Kossuth L. u. 7.) bízza meg. 
2) Az 1.) pontban részletezett munkálatok vállalási díját bruttó 1.000.000 Ft, azaz egymillió forintban 

fogadja el. 
3) A felújítás kiadásainak pénzügyi fedezetéül, az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 

tartalékát jelölje meg. 
4) Hatalmazza fel a polgármestert a szerződés előkészítésére és aláírására. 
5) Utasítsa a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal                 Felelős: Pásztor Imre polgármester 

 
 
10.) Polgármesteri beszámoló 
       Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
       Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
       (Előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete) 

 
Farkas Béláné elnök: A katasztrófavédelmi törvény kimondja, hogy vészhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének feladat és hatáskörét a polgármester gyakorolja.  Nem foglalhat 
állást viszont a polgármester  az önkormányzati intézmény átszervezéséről,  megszüntetéséről, ellátási, 
szolgáltatási körzeteiről.  A döntéseinek meg kell felelnie a szükségesség  és arányosság 
követelményeinek. 
Megkérdezi, hogy a 10. számú napirendi ponthoz van-e kérdés, hozzászólás. 
 
Hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Jogi- Gazdasági és 
Kulturális Bizottság egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság 
28/2020. (VI.23.) számú határozata 

 
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy 
 
1.) Fogadja el Pásztor Imre polgármester beszámolóját a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzet időszakában, Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hatáskörében meghozott döntéseiről. 
2.) Tartsa hatályban az 1-23. sorszámon, 2020. március 31. és 2020. június 17. között meghozott 
polgármesteri határozatokat. 
3.) Vegye tudomásul és indokoltnak ismerje el az arcmaszk veszélyhelyzetben való kötelező viseléséről 
3/2020. (IV. 27.) önkormányzati rendelet meghozatalát. 
4.) Utasítsa a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal                Felelős: Pásztor Imre polgármester 
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11.) Egyebek 
 
Farkas Béláné elnök: A közmunkaprogramban sajnos 9 főről 8 főre csökkent a létszám, egy dolgozó 
sajnálatos elhalálozása miatt.  A családnak részvétünket kívánjuk.   
 
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 08:50 órakor berekeszti, és zárt ülést rendel el. 
 

 
K. m. f. 

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


