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J e g y z ő k ö n y v 
 

Kőröstetétlen, 2020. szeptember 8. 
 

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. 
szeptember 8-án 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 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Sziváki Ibolya Ceglédi KÖH jegyzői megbízott 
 
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.)  Magyar Falu Program 2020 „Temető infrastruktúra fejlesztés” pályázat benyújtása  
      Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester  
      Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző  
 
2.)  Egyebek 
    
1.)  Magyar Falu Program 2020 „Temető infrastruktúra fejlesztés” pályázat benyújtása  
      Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester  
      Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző  
      (Előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete) 
 
 

Farkas Béláné elnök: Köszönti a megjelenteket. Az 1. napirendi pont a Magyar Falu Program 2020 
„Temető infrastruktúra fejlesztés” pályázat benyújtása, MFP-FVT/2020. azonosító számú pályázati 
felhívásra, melynek keretében 5.000.000 Ft az igényelt támogatás összege. Amennyiben ezt megnyerjük, 
a támogatási összegből a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló, halott hűtő lesz beszerezve és 
a ravatalozó épületének belső felújítása kerülne megvalósításra. 

     Megkérdezi, hogy az 1. 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  
32/2020. (VIII. 11.) számú határozata 

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

1.) Nyújtsa be a pályázatot a Magyar Falu Program keretében „Temetői infrastruktúra fejlesztése” című,  
MFP-FVT/2020. azonosító számú pályázati felhívásra.  

 
2.) Az igényelt támogatás összege 5.000.000 Ft.  
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3.)Vállalja a támogatási összegből a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló, halott hűtő beszerzését 
és a ravatalozó épületének belső felújítását. 

 
4.) Hatalmazza fel Pásztor Imre polgármestert a pályázat benyújtására.  

 
5.) A pályázat támogatása esetén hatalmazza fel a polgármestert a megvalósításhoz szükséges döntések 
meghozatalára.  

 
6.) Utasítsa a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.  
Határidő: azonnal        Felelős: Pásztor Imre polgármester 
 
 
2.) 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: 
 
…………………………. 
       Schmidt Mónika 
     jegyzőkönyvvezető 
 
         


