
 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

2021. június 29-én, (kedden) 8:30 órai kezdettel 
 

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 2021. 
június 29-én 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, Vágó Béla bizottsági tag. Pásztor Roland 
bizottsági tag, Angyal Tibor külsős bizottsági tag 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Sziváki Ibolya Ceglédi KÖH jegyzői megbízott, Szerdai Károly 
alpolgármeste,  
 
Jegyzőkönyvvezető: Szerletics Kinga 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.) 

Előterjesztem, hogy újabb napirendi pontban zárt ülésként felvegyük a polgármester 2020-as évi 
jutalmát. Kérném a bizottság tagjait, hogy szavazzunk róla.  
3igen szavazattal és egy nem szavazattal döntött a bizottság, hogy zárt ülésen tárgyalja a polgármester 
jutalmazását. Tehát a napirendi pont pontos címe a  polgármester 2020 évi jutalmának megtárgyalása.  
Javasolja a módosított napirendi pontok elfogadását. Megkérdezi, hogy van-e a napirendhez további 
javaslat. Ha nincs akkor szavazzunk, egyhangú.  
Jegyzőkönyv - hitelesítő személyére Vágó Béla képviselő társunkra 
A Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság egyhangú, 4 igen szavazattal Vágó Béla képviselő tagot 
választotta meg jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 
 
 
NYILVÁNOS ÜLÉS: 
 
1.)  Polgármester szabadság ütemezésének jóváhagyása  

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

 
2.)   Kiegészített átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

   
Előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

 
3.) A Képviselő-testület 2021. II. félévi munkaterve  
 Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester  
 Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
  
4.)   DAKÖV Kft pénzügyi beszámolója                       
       Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
  
5.)  Polgármesteri beszámoló  
       Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
       Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
       
6.)  Egyebek 

 
 
ZÁRT  ÜLÉS: 
7.) A polgármester 2020 évi jutalmának megtárgyalása 
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1.)  Polgármester szabadság ütemezésének jóváhagyása  

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

      (Előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete) 

 
    
Farkas Béláné elnök:. Az 1. napirend pont 2021.február 25.-ei polgármesteri határozat alapján összesen 
87 nap szabadság vehető igénybe, 2021. évben gondoskodik az igénybevételről és a vészhelyzet 
megszűnését követően az előterjesztésről a képviselő testület felé. A melléklet szerint havi bontásban 
található az ütemezés. 
 
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 

1/2021. (VI. 29.) határozata 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. 
§ (2) bekezdése alapján 
1.) Hagyja jóvá Pásztor Imre polgármesternek a 7/2021. (II. 15.) polgármesteri határozattal 
megállapított 2021 évi szabadsága ütemezését, ennek megfelelően: 

1.1. 2021 évben 39 munkanap alapszabadsággal, és 2021 évre áthozott 48 nap szabadsággal 
rendelkezik, amit 

1.2 a következő ütemezéssel kíván igénybe venni: 
 1.1.) február 15 - 19.  5 nap 
 1.2.) március 8. - 12.  5 nap 
 1.3.) március 22. - 26.  5 nap 

1.4.) április 12. - 16.  5 nap 
1.5.) május 10. - 14.  5 nap 
1.6.) május 25. - 28.  4 nap 
1.7.) június 7. – 18.  10 nap 
1.8.) július 12. – 23.  10 nap 
1.9.) augusztus 9 – 13.  5 nap 
1.10.) augusztus 23. – 27. 5 nap 
1.11.) szeptember 6. – 10. 5 nap 
1.12.) október 11. – 22.  10 nap 
1.13.) november 8. – 12. 5 nap 
1.14.) december 6. – 10. 5 nap 
1.15.) december 27. – 29. 3 nap 

2.) Utasítsa a Ceglédi Közös Önkormányzati hivatalt a szükséges intézkedések megtételére 
       Határidő: folyamatos Felelős: dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
 
 
2.)   Kiegészített átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok    ellátásáról 

   
Előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete) 

 
Farkas Béláné elnök: Ez az átfogó értékelés minden év május 31.-ig külön jogszabályban meghatározott   
tartalommal készül el. Az értékelést a település önkormányzata esetében a képviselő testület 
megtárgyalását követően meg kell küldeni a gyámhatóság részére. Ez most is megtörtént, 2021 május 
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25.-i polgármesteri döntéssel, de a megadott szempontok szerinti kiegészítéssel vissza is küldték. A 
melléklet szerint a kiegészítés el lett végezve, javaslom, hogy ezt a kiegészített beszámolót 
szíveskedjenek elfogadni. 
       
Sziváki Ibolya: Valóban kérték kiegészíteni két adattal: a három év allatiak létszámát és azzal, hogy a 
civil szervezetek milyen tevekénységet végeznek a gyerekjóléti szolgálattal kapcsolatban. Ezt 
egészítettük ki egy mondatban: „Kőröstetétlen a Kőröstetétleni polgárőr egyesület civil szervezet a 
szabadidős programok biztosításánál működik közre”. 
 
Farkas Béláné: Köszönöm szépen a kiegészítést. Megkérdezi, hogy a 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: 

 
Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság 

 2/2021. (VI. 29.) Ök. határozata 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy  
 
1.) Fogadja el a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. 

§ (6) bekezdése értelmében az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról szóló 2020. évi – melléklet szerinti - kiegészített átfogó értékelést. 

 
2.) Utasítsa Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére, az 

értékelésnek a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának történő 
megküldésére. 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
 
 
3.) A Képviselő-testület 2021. II. félévi munkaterve  
 Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester  
 Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
       (Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete) 

 
Farkas Béláné: A képviselő-testület II. félévi munkaterve: az ülések időpontját továbbra is az Szmsz 
szerint minden hónap utolsó keddjére lett ismét tervezve. A testületi ülésekhez kapcsolódó bizottsági 
ülés időpontját továbbra is a testületi ülés megelőző időpontban lesz megtartva. A következő várható 
ülés időpontja szeptember 28.-a lesz. 
 
Megkérdezi, hogy a 3. 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 
3/2021. (VI. 29.) Ök. határozata 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy  
 
1. Fogadja el Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. 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 
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4.)   DAKÖV Kft pénzügyi beszámolója                       
       Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete) 

 
Farkas Béláné: Következő pont a DAKÖV Kft. pénzügyi beszámolója, ezt a közgyűlés elfogadta, már 
a független könyvvizsgálói jelentés is itt van mellette. Mivel a független könyvvizsgálói jelentésből 
kitűnik, hogy a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad, a társaság december 31.-én 
fennálló vagyoni helyzetéről és ez természetesen összhangban van a számviteli törvénnyel. Esetleg van- 
e valamilyen kérdés? 
 
 Vágó Béla: Korábban volt egy indítványom, hogy a DAKÖV Kft. nyilatkozzon arról, mit tesz annak 
érdekében, hogy Kőröstetétlenen az ivóvíz minősége javuljon. Akkor azt kértem, hogy mindenképpen 
csak és kizárólag írásban fogadjunk el választ.  A kérdésem az lenne, érkezett-e erre válasz? 
 
Sziváki Ibolya: A kért levelet megírta a polgármester úr, nem tudom milyen tartalmi válasz érkezett rá, 
de megfogom nézni és küldeni mindenkinek. 
 
Vágó Béla: Remélem azt tartalmazza a levél, hogy alig iható a víz, iszonyat nagy a vas tartalma, egyéb 
színeket tartalmaz. Szerintem nem nagyon vállalható ez a víz.  Köszönöm szépen, várom a levelet. 
 
Farkas Béláné: Megkérdezi, hogy a 4. 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 
4/2021. (VI. 29.) Ök. határozata 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek,, mint a „DAKÖV” Dabas és Környéke Vízügyi Kft, (Dabas, Széchenyi u. 3., a 
továbbiakban: Társaság) legfőbb szervének tagjának 

 
1.) Fogadja el a „DAKÖV” Dabas és Környéke Vízügyi Kft. (2370 Dabas Széchenyi u. 3.) 2020. évi 

mérlegbeszámolóját. 
2.)  Utasítsa Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 
Határidő: azonnal Felelős: Pásztor Imre polgármester 
 
 
5.) Beszámoló a veszélyhelyzetben meghozott polgármesteri döntésről 
 Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester  
 Szakmai előterjesztő: dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete) 

 
Farkas Béláné: Most 2020 nov. 4 és 2121 jún. 14.-e között a települési önkormányzat és képviselő-
testületének hatáskörét a polgármester úr gyakorolta. Mellékletben megtalálhatóak a polgármesteri 
határozatok, ezek havi bontásban. Megkérdezi, hogy a 5. 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 
5/2021. (VI. 29.) Ök. határozata 
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Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy  

1.) Fogadja el Pásztor Imre polgármester beszámolóját 

1.1. a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel, továbbá 

1.2. a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel 

kihirdetett veszélyhelyzet – 2020. november 4. és 2021. június 28. napja közötti – időszakában, 
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében meghozott döntéseiről. 

2.) Vegye tudomásul és indokoltnak ismerje el az alábbi önkormányzati rendeletek polgármester 
részéről történt meghozatalát: 

2.1. a közművelődési alapszolgáltatásokról és a feladat ellátásáról szóló 10/2020. (XI. 27.) 
önkormányzati rendelet, 

2.2. a helyi iparűzési adóról szóló 14/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
11/2020.(XII. 22.) önkormányzati rendelet; 

2.3. Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 18.) 

önkormányzati rendelet; 
2.4. az adóigazgatásban dolgozók anyagi érdekeltségéről szóló 2/2021. (II. 18.) önkormányzati 

rendelet 
2.5. az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének átmeneti szabályairól szóló 3/2021. (III. 18.) 

önkormányzati rendelet 
2.6. Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 20.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet; 
2.7. a 2020. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet és 

3.) Utasítsa a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal Felelős: Pásztor Imre polgármester 
 
 
6.) Egyebek 
 
Farkas Béláné: Van-e kérdés, észrevétel. Ha nincs megköszönöm mindenki megjelenését. A 2021 június 
29.-ei nyilvános bizottsági ülésünket ezennel bezárom. 

 
 

K. m. f. 
 
   ……………………………………     ………………………… 
        Farkas Béláné                                                                                     Vágó Béla 
Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság                           bizottsági tag,  
              elnök          jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
 
Jegyzőkönyv hiteléül: 
 
…………………………. 
       Szerletics Kinga 
     jegyzőkönyvvezető 
 
         


