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J e g y z ő k ö n y v 
 

Kőröstetétlen, 2022. május 24. 
 

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 2022. 
május 24-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, Pásztor Roland bizottsági tag, Vágó Béla 
bizottsági tag, Angyal Tibor bizottsági tag, továbbá Szerdai Károly alpolgármester 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Sziváki Ibolya Ceglédi KÖH Szervezési Iroda jegyzői megbízott, Gyenge 
Ilona Ceglédi KÖH Pénzügyi Iroda pénzügyi ügyintéző 
 
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.) Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2021. évi ellátásáról  
 Előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző 
 Szakmai előterjesztő: Salamonné Kelemen Zsuzsanna szakmai vezető, Dr. Szoboszlay Árpád Károlyné 

Ceglédi KÖH - Hatósági és Igazgatási Iroda - irodavezető 
 
2.) Kőröstetétlen Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés módosítása – Rendelet     

Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
Szakmai előterjesztő: Sipos Nikoletta Ceglédi KÖH Pénzügyi Iroda - irodavezető-helyettes  

 
3.) Kőröstetétlen Község Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló - Rendelet  

Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
 Szakmai előterjesztő: Sipos Nikoletta Ceglédi KÖH Pénzügyi Iroda - irodavezető-helyettes 
 
4.) 2021. évi maradvány elszámolása        
 Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
 Szakmai előterjesztő: Sipos Nikoletta Ceglédi KÖH Pénzügyi Iroda - irodavezető-helyettes 
 
5.) Beszámoló Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 2022. I. negyedévi pénzügyi helyzetéről  
     Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
     Szakmai előterjesztő: Sipos Nikoletta Ceglédi KÖH Pénzügyi Iroda - irodavezető-helyettes 
 
6.) Bursa Hungarica Ösztöndíj-pályázat 2023.      

Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
Szakmai előterjesztő: Jáger Mária Ceglédi KÖH Szervezési Iroda- irodavezető 
 

7.) 3/2013. (I. 19.) Ök. határozat visszavonása  
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 

     Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző 
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8.) 20/2018. (IV. 24.) Ök. határozat visszavonása  
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 

     Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző 
 
9.) 23/2016. (III. 29.) Ök. határozat visszavonása  

Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
     Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző 
 
10.)   Egyebek 
 
1.) Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2021. évi ellátásáról  
 Előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző 
 Szakmai előterjesztő: Salamonné Kelemen Zsuzsanna szakmai vezető, Dr. Szoboszlay Árpád Károlyné 

Ceglédi KÖH - Hatósági és Igazgatási Iroda - irodavezető 
      (Előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete) 

 
Farkas Béláné elnök: Az ehhez kapcsolódó anyagot mindenki megkapta. Az előterjesztés mellékletét képező 
értékelés a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Igazgatási Irodája által, valamint a Ceglédi 
Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központja által készített beszámolókat tartalmazza. 
Magam és a Képviselő társaim nevében szeretném megköszönni a Gyermekjóléti Központ szakembereinek 
az áldozatos munkájukat.  
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 

18/2022. (V. 24.) számú 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 
2021. évi átfogó értékelést. 

2.) Köszönetét fejezze ki a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokat ellátó dolgozóknak. 
3.) Utasítsa a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére, az értékelésnek 

a Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalnak történő megküldésére. 

 Határidő: azonnal                                     Felelős: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

 
2.) Kőröstetétlen Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés módosítása – Rendelet     

Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
Szakmai előterjesztő: Sipos Nikoletta Ceglédi KÖH Pénzügyi Iroda - irodavezető-helyettes 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete) 

 

Farkas Béláné elnök: Az előterjesztés részletesen tartalmazza, hogy mely területeken kellett végrehajtani a 
módosításokat, átcsoportosításokat. Itt tulajdonképpen a technikai könyvelési tételek átcsoportosítása történt. 
Mondanék egy példát: Nettó módon kerül elszámolásra a közmunkaprogram esetében a közpénzek kiutalása, 
ez a nettó összeg érkezik a folyószámlánkra. Itt tehát időbeli elcsúszások miatt is kell módosítanunk.   
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 

19/2022. (V. 24.) számú határozata 
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Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy  

1.) Fogadja el Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet-tervezetet. 

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

 
3.) Kőröstetétlen Község Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló - Rendelet  

Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
 Szakmai előterjesztő: Sipos Nikoletta Ceglédi KÖH Pénzügyi Iroda - irodavezető-helyettes 
     (Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete) 

 
Farkas Béláné elnök: A Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott Módszertani útmutató – 2021. évi elemi 
költségvetési beszámoló alapján, a Magyar Államkincstár Budapest és Pest Megyei Igazgatósága részére 
elektronikus formában Kőröstetétlen Község Önkormányzat éves költségvetési beszámolóját 2021. évről, 
valamint az Időközi mérlegjelentés – IV. negyedév adatszolgáltatásokat a megadott határidőben teljesítettük 
és azt a Kincstár 2022.05.10-én pénzügyileg jóváhagyta. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetését a 
1/2021. (II.18.) önkormányzati rendeletével fogadta el a Képviselő-testület. Ezt követően 2021. június 30-i 
és 2021. december 31-i nappal került módosításra. A Bizottság a bevételi és kiadási adatokat az 1-es számú 
mellékletben leírtak alapján fogadja el. A 2021. december 31-ei eszközállomány mérlegadatait pedig a 8. 
számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el. A 2021. évi pénzmaradványát az Önkormányzat 
337 244 590 Ft-ban fogadja el a Bizottság, melyet a 17.számú melléklet tartalmaz. A 2021. évre elszámolt 
költségvetési bevételek ezzel az összeggel haladják meg ugye a költségvetési kiadásokat. Most még 
szeretném kiemelni a 20.számú melléklet szerinti vagyonkimutatást, mely szerint az Önkormányzatunk 
vagyona az előző évhez viszonyítva nagy mértékben, pontosabban 44 839 729 Ft-tal nőtt az adóbefizetések 
folytán. Kérlek Benneteket, hogy a 2021. évi gazdálkodásról szóló beszámolót a csatolt rendelet-terveztettel 
és a vezetői nyilatkozattal együtt fogadjuk el. Magam és a Képviselő-társaim nevében szeretném 
megköszönni ezt a mindenre kiterjedő részletes beszámolót, amit mindig kapunk. További jó munkát és sok 
egészséget kívánok Mindannyiójuknak! 
Megkérdezi, hogy a 3. számú napirendi ponthoz van-e kérdés, hozzászólás.  
 
Hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatokat, melyet a Jogi- Gazdasági 
és Kulturális Bizottság egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatokat hozta: 

 
Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság 

20/2022. (V. 24.) számú határozata 
 

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

1.) Fogadja el Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 
önkormányzati rendeletet-tervezetet. 

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

 
Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság 

21/2022. (V. 24.) számú határozata 
 

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

1.) Fogadja el a Kőröstetétlen Község költségvetési szervénél működtetett belső kontrollrendszerről 
készített 2021. évi vezetői nyilatkozatot. 

2.) Utasítsa a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 
        Határidő: azonnal                                                           Felelős: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
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4.) 2021. évi maradvány elszámolása        
 Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
 Szakmai előterjesztő: Sipos Nikoletta Ceglédi KÖH Pénzügyi Iroda - irodavezető-helyettes 
     (Előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete) 

 
Farkas Béláné elnök: Kőröstetétlen Község Önkormányzat pénzmaradványát 337.244.590 Ft-ban állapítja 
meg. Az Önkormányzatunk 2021. évi pénzmaradványából a 2022. évi költségvetésben a beruházási és 
felújítási kiadások fedezésére 290.000.000 Ft-ot különít el, tartalékba helyeztünk 10.000.000.- Ft-ot. A 
pénzmaradvány még be nem tervezett különbözet összegét, a 37.244.590,- Ft-ot javasolják felújítási kiadások 
MFP-ÖTIK/2021. pályázat Jászkarajenői út 3. közösségi terek felújítása, korszerűsítése címen elkülöníteni 
24.272.298,- Ft összegben; beruházási kiadások tervezési keret címen 2.000.000,- Ft-ot; beruházási kiadások 
műszaki ellenőri keret címen 1.000.000,- Ft-ot; dologi kiadások pályázati keret címen 2.000.000,- Ft-ot; és 
tartalékok címén 7.972.292,- Ft-ot különítsünk el.  
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 

22/2022. (V. 24.) számú határozata 
 

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

1.) Kőröstetétlen Község Önkormányzata 2021. évi maradványát 337.244.590 Ft-ban állapítsa meg. 
2.) Az önkormányzat 2021. évi maradványából a 2022. évi költségvetésben: 
     a.) Felhalmozási kiadások (beruházási és felújítási kiadások) fedezetére 290.000.000,-Ft-ot különítsen el. 
     b.) Képezzen tartalékokat 10.000.000.- Ft összegben. 
     c.) Az alábbi kiadásokra 37.244.590.- Ft előirányzatot biztosítson  
         - Felújítási kiadások MFP-ÖTIK/2021. pályázat Jászkarajenői út 3. közösségi terek felújítása, 
korszerűsítése címen 24.272.298,- Ft, 
         - Beruházási kiadások tervezési keret címen 2.000.000,- Ft, 
         - Beruházási kiadások műszaki ellenőri keret címen 1.000.000,- Ft-ot, 
         - Dologi kiadások Pályázati keret címen 2.000.000,- Ft-ot, 
         - Tartalékok címén 7.972.292,- Ft-ot. 
3.) Utasítsa a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
     Határidő: azonnal                    Felelős: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

5.) Beszámoló Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 2022. I. negyedévi pénzügyi helyzetéről 
     Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
     Szakmai előterjesztő: Sipos Nikoletta Ceglédi KÖH Pénzügyi Iroda - irodavezető-helyettes 
     (Előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete) 

 
Farkas Béláné elnök: A költségvetési kiadások teljesítése 16.379.694 Ft a finanszírozási kiadások összege 
1.951.028 Ft így a kiadások teljesülése összesen 2022. I. negyedév végéig 18.330.722 Ft. A költségvetési 
bevételek teljesítése 41.816.413 Ft a finanszírozási bevételek összege 1.453.896 Ft így a bevételek teljesülése 
összesen 2022. I. negyedév végéig 43.270.309 Ft. Önkormányzatunk forintszámláinak egyenlege 364 080 
270 Ft, a pénztár 206 080,- Ft, és ez mindösszesen 364.286.350 Ft. A működési és a felhalmozási kiadások 
pénzügyi teljesítése folyamatos volt 2022. év I. negyedévében is. Az önkormányzat a kifizetéseit a feladatot 
ellátó szolgáltatók felé mindig pontosan és határidőben teljesítette, a bevételeket figyelemmel kísérte.  
Magam és a Képviselő-társaim nevében szeretném megköszönni ezt a mindenre kiterjedő részletes 
beszámolót, amit mindig kapunk. További jó munkát és sok egészséget kívánok Mindannyiójuknak! 
Megkérdezi, hogy az 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: 
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Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság 
23/2022. (V. 24.) számú határozata 

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

1.) Fogadja el a 2022. I. negyedévi gazdálkodásáról, az önkormányzat 2022.03.31-i pénzügyi helyzetéről 
készített beszámolót. 

2.) Utasítsa a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 
        Határidő: azonnal               Felelős: Pásztor Imre polgármester 
 
6.) Bursa Hungarica Ösztöndíj-pályázat 2023.      

Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
Szakmai előterjesztő: Jáger Mária Ceglédi KÖH Szervezési Iroda- irodavezető 

     (Előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete) 

 
Farkas Béláné elnök: A szakminisztérium 2001-től kezdődően útjára indította a fenti pályázatot a szociális 
helyzetük miatt rászoruló egyetemi és főiskolai hallgatók, továbbá felsőoktatási intézményekbe jelentkezni 
kívánó fiatalok részére. Önkormányzatunk a kezdetek óta csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez. Az 
önkormányzatoknak a pályázati kiírás megadja azt a lehetőséget, hogy évenként nyilatkozzanak arról, hogy 
a Bursa felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatban részt kívánnak-e venni. A 2021. november 23-i 
Képviselő-testületi ülésen tájékoztattak Bennünket, hogy a Bursa Hungarica 2022 pályázatra nem érkezett 
„A” vagy „B”típusú pályázat. Ennek ellenére a 2023. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíj-pályázatban való részvételhez felhatalmazzuk a polgármestert a szükséges dokumentumok 
aláírására, továbbá ezen költségek fedezetére a 2023. évi költségvetésben 240 e Ft-ot különítünk el.  
Jelenleg 1 fő „2020 B” típusú ösztöndíjjal rendelkezik, amely jelenleg is folyamatban lévő támogatás. Három 
éven keresztül: 2020/2021 (1 félév), 2021/2022 (2 félév), 2022/2023 (2 félév), 2023/ 2024 (1 félév) idejére 
kerül kifizetésre az ösztöndíj. Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében eljárva 
a 21/2021. (V. 25.) polgármesteri határozatban 240 e Ft felhasználását engedélyezte Polgármester úr a 2022. 
évi ösztöndíjakra. A rendelkezésre álló keretből - a 10 hónapra - 40 eFt kerül felhasználásra. 
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 

24/2022. (V. 24.) számú határozata 
 

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

1. Járuljon hozzá a 2023. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázatban való 
részvételhez, hatalmazza fel a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására. 

2. Az 1. pont költségének fedezetére a 2023. évi költségvetésben 240 eFt-ot különítsen el. 
3. Utasítsa a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy az Emberi Erőforrás Minisztérium (illetve 

jogutódja) ajánlása alapján a pályázatot írja ki és a szükséges intézkedéseket tegye meg! 
Határidő: az országos pályázat megjelenését követően, az abban foglalt határidők betartásával 
Felelős: Pásztor Imre polgármester 
 
7.) 3/2013. (I. 19.) Ök. határozat visszavonása  

Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
     Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző 
     (Előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete) 

 
Farkas Béláné elnök: A Belügyminisztérium önkormányzati helyettes államtitkára 2013. január 8-án 
tájékoztatott arról, hogy a Kormány megvizsgálja annak lehetőségét, hogy minden önkormányzat 
közigazgatási területén lévő, használaton kívüli állami tulajdonú ingatlanokat térítésmentesen önkormányzati 
tulajdonba adja, ezzel is elősegítve feladati ellátást. Első lépésben felmérték az önkormányzati igényeket. 
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2013. január 29-én feltöltésre került az igényünk, mely szerint kértük az 52. hrsz-ú kivett lakóház, udvar 
megjelölésű ingatlan ½-ed tulajdoni hányadát és a 053/38. hrsz-ú, kivett saját használatú út megjelölésű 
ingatlan átadását. A képviselő-testület a 3/2013. (I. 29.) Ök. határozatában döntött az igény felterjesztéséről. 
Tekintettel arra, hogy a felmérésre a Belügyminisztériumtól a mai napig nem kaptunk választ, illetve arra, 
hogy az ingatlannyilvántartás szerint a fenti ingatlanok vonatkozásában 2013. utáni bejegyzések találhatóak, 
valószínűsítem, hogy az igényünkről a Kormány nem döntött, ezért javasolják a Képviselő-testületnek, hogy 
vonja vissza a 3/2013. (I. 29.) Ök. határozatát. Itt a most következő Képviselő-testületi ülésen megfogom 
kérdezni Polgármester úrtól, mely házról, ingatlanról van itt pontosan szó. 
Megkérdezi, hogy a 7. számú napirendi ponthoz van-e kérdés, hozzászólás.  
 
Sziváki Ibolya jegyzői megbízott: Köszönöm a szót. Ennél az ingatlannál a Héki Állami Gazdaság van 
bejegyezve kezelőnek. A Magyar Államkincstár tulajdona, de ez az egész menet kimerül abban, hogy az 
EBR42-es rendszerbe be lett rögzítve, mint igénylés, azonban semmilyen előügyiratot, illetve előanyagot 
nem találtunk arra vonatkozóan, hogy ez a határozat vajon felkerült e a Belügyminisztériumhoz. Maga a 
lakóingatlan ½ része is már magántulajdonban van. Tehát ½ rész magántulajdon, és ½ rész állami tulajdon. 
A magántulajdonos is viszont már tulajdonos cserén is túl van. Ott próbált már a Magyar Államkincstár 
bejegyzést kezdeményezni, de a Földhivatal nem engedélyezte. Itt rendkívül tisztázatlanok a körülmények, 
de úgy néz ki, hogy ez az igény, amiről kormányhatározat sem született, hogy az önkormányzat részére 
átadásra kerül ez a tulajdonrész, a földhivatalban sem került bejegyzésre, mert akkor arról találtunk volna 
valami feljegyzést. Ezért javasoljuk visszavonásra a határozatot, mert ahogy mondta Elnök Asszony is csak 
folyamatosan magunk előtt görgetjük, és 2013 óta semmit sem csinált benne az Önkormányzat, illetve a 
Hivatal.  
 
Farkas Béláné elnök: Köszönjük szépen a kiegészítést.  
Megkérdezi, hogy a 7. számú napirendi ponthoz van-e kérdés, egyéb 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: 

 
Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság 

25/2022. (V. 24.) számú határozata 
 

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

1. Vonja vissza a 3/2013. (I. 29.) Ök. határozatát. 
2. Utasítsa a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
        Határidő: azonnal           Felelős: Pásztor Imre polgármester 
 
8.) 20/2018. (IV. 24.) Ök. határozat visszavonása  

Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
     Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző 
     (Előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete) 

 
Farkas Béláné elnök: A Képviselő-testület, mint a Kőröstetétlen belterület 234/1 és 234/2 hrsz-ú, kivett 
beépítetlen terület megnevezésű, forgalomképes ingatlanok kizárólagos tulajdonosa a 20/2018. (IV. 24.) Ök. 
határozatában döntött arról, hogy hozzájárul a Gyermekeink Sikeréért Sportegyesület (2000 Szentendre, Ady 
Endre u. 1.) kosárlabda csarnok építésére vonatkozó TAO pályázat benyújtásához. A pályázat 2018. május 
2-án benyújtásra került a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségéhez. Az egyesület ezt követően nem 
tájékoztatta az önkormányzatot a pályázat elbírálásáról. 2022. április 26-án az egyesület elnökétől 
tájékoztatást kértünk. Szurmai-Palotai Piroska másnap megküldte a visszavonási kérelem másolatát, mely 
szerint 2018. október 24-én az egyesület kérte a sportfejlesztési programunk visszavonását. Fentiekre 
tekintettel javasolják a Képviselő-testületnek, hogy vonja vissza a 20/2018. (IV. 24.) Ök. határozatát. 
Megkérdezi, hogy a 8. 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 
26/2022. (V. 24.) számú határozata 

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

1. Vonja vissza a 20/2018. (IV. 24.) Ök. határozatát. 
2. Utasítsa a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 

         Határidő: azonnal                   Felelős: Pásztor Imre polgármester 
 
9.) 23/2016. (III. 29.) Ök. határozat visszavonása  

Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
     Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző 
     (Előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete) 

 
Farkas Béláné elnök: A képviselő-testület 23/2016. (III. 29.) Ök. határozatában döntött arról, hogy az 
önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, 59/19. hrsz-ú, 1957 m2 nagyságú ingatlant felajánlja 
megvételre az SZ-V BAU Kft-nek (2740 Abony, Tulipán út 2.). Az ügyvezető akkor úgy nyilatkozott, hogy 
szeretnék a Kft. székhelyét Kőröstetétlenre áthelyezni, és a felajánlott ingatlan erre a célra meg is felelne 
számukra. Tekintettel arra, hogy az ügyvezető úgy tájékoztatott, hogy mégsem helyezi át a Kft székhelyét 
Kőröstetétlenre, ezért javasolják a Képviselő-testületnek, hogy vonja vissza a 23/2016. (III. 29.) Ök. 
határozatát. 
Megkérdezi, hogy a 9. 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 

27/2022. (V. 24.) számú határozata 
 

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

1. Vonja vissza a 23/2016. (III. 29.) Ök. határozatát. 
2. Utasítsa a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 

          Határidő: azonnal                   Felelős: Pásztor Imre polgármester 
 
10.) 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 08:55 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         


