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J e g y z ő k ö n y v 

 

Kőröstetétlen, 2022. október 25. 

 

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. 

október 25-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. Beszámoló a Református Általános Iskola és Óvoda Kőröstetétleni Tagiskolájában és Tagóvodájában 

folyó nevelés-oktatásról  

    Előterjesztő: Szerdai Károly alpolgármester 

    Szakmai előterjesztő: Jáger Mária Ceglédi KÖH Szervezési iroda - irodavezető 

 

2. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása  

Előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző 

Szakmai előterjesztő: Sziváki Ibolya Ceglédi KÖH – jegyzői megbízott 

 

3.   2022. évi költségvetés módosítása  

      Előterjesztő: Szerdai Károly alpolgármester 

 Szakmai előterjesztő: Sipos Nikoletta Ceglédi KÖH Pénzügyi Iroda - irodavezető 

      

4.   Kőröstetétlen Község Önkormányzat tulajdonában lévő földterületek művelésére pályázat kiírása 

 Előterjesztő: Szerda Károly alpolgármester 

 Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző 

 

5.   Scandeus Kft. Kistérségi Háziorvosi Ügyelet támogatás kérése     

 Előterjesztő: Szerdai Károly alpolgármester 

 Szakmai előterjesztő: Makai Viktória Ceglédi KÖH Szervezési iroda - vezető-főtanácsos 

 

7.) Igazgatási szünet elrendelése a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalban 

 Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

 

8.) Egyebek 
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1. Beszámoló a Református Általános Iskola és Óvoda Kőröstetétleni Tagiskolájában és 

tagóvodájában folyó nevelés-oktatásról  

    Előterjesztő: Szerdai Károly alpolgármester 

    Szakmai előterjesztő: Jáger Mária Ceglédi KÖH Szervezési iroda - irodavezető 

   (Előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete) 

 

Farkas Béláné elnök: Megküldte a beszámolóját a 2021/2022-es tanévre a Református Általános Iskola és 

Óvoda Kőröstetétleni Tagiskolájában és tagóvodájában folyó nevelés-oktatásról az iskola és az óvoda. 

Köszönjük a lelkiismeretes munkájukat, további munkájukhoz sok erőt és jó egészséget kívánunk. Külön 

köszöntjük a jubileumi évet töltőket, elsősorban Mádiné Kocsi Ildikó óvodavezetőt. Kívánjuk, hogy még sok 

időt töltsenek el szeretetben a gyerekek tanítása körében.  

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 

45/2022. (X.25.) számú határozata 

 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottsága javasolja a 

Képviselő-testületnek, hogy  

1. Fogadja el a Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda Kőröstetétleni Tagintézményeinek 2021/22-

es nevelési évre vonatkozó beszámolóját. 

2. Köszönje meg az óvodai és az iskolai dolgozók kiváló munkavégzését. 

3. Utasítsa a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal Felelős: Szerdai Károly alpolgármester 

 

2.) Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása  

Előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző 

Szakmai előterjesztő: Sziváki Ibolya Ceglédi KÖH – jegyzői megbízott 

     (Előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete) 

 

Farkas Béláné elnök: A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50 %-ával 

megegyező mértékű tiszteletdíjra (325.000 Ft) jogosult. A társadalmi megbízatású alpolgármester 

tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású 

polgármester tiszteletdíja 90 %-át (295.500 Ft). Az Mötv. 80. § (3) bekezdése értelmében az alpolgármester 

havonta a tiszteletdíjának a 15 %-ában meghatározott összegű, 43.875 Ft/hó költségtérítésre jogosult. Az 

előbb említett juttatások 2022. november 1-jétől érvényesek.  

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 

46/2022. (X. 25.) számú határozata 

 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottsága javasolja a 

Képviselő-testületnek, hogy - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

80. § (2)-(3) bekezdése alapján: 

1.) Állapítsa meg Szerdai Károly társadalmi megbízatású alpolgármester 2022. november 1-jétől érvényes 

juttatásait - 

1.1. havi tiszteletdíja: 292.500 Ft, azaz kettőszázkilencvenkettőezer-ötszáz forint, valamint 

1.2. havi költségtérítése: 43.875 Ft, azaz negyvenháromezer-nyolcszázhetvenöt forint legyen. 

2.) Utasítsa a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
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  Határidő: azonnal                                                           Felelős: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

 

3.) 2022. évi költségvetés módosítása  

     Előterjesztő: Szerdai Károly alpolgármester 

     Szakmai előterjesztő: Sipos Nikoletta Ceglédi KÖH Pénzügyi Iroda - irodavezető 

     (Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete) 

 

Farkas Béláné elnök: Nagyon szépen köszönjük ezt a részletes mindenre kiterjedő, a laikus számára is érthető 

szakmai beszámolót. Kérem engedjétek meg, hogy röviden végig szaladjunk rajta, hogy miről is van itt szó. 

Az első nagy csoport a központi költségvetéssel kapcsolatos elszámolások. A 9/2022.(I.14.) Korm. rendelet 

alapján vissza nem térítendő támogatást biztosított a Belügyminisztérium a polgármester illetménye és 

költségtérítése, valamint az ezekhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésére. Ennek összege: 

3.915.653,- Ft.  A 61/2022. (II. 28.) Korm. rendelet alapján a központi költségvetés felhasználási kötöttség 

nélküli támogatást nyújt a települési önkormányzatoknak a mikro-, kis- és középvállalkozások számára 

biztosított iparűzési adókedvezmény miatti bevételkiesés támogatására. Ennek összege: 1.862.320,- Ft. A 

települési önkormányzatot megillető támogatás két egyenlő részletben, 2022 júniusában és októberében kerül 

folyósításra. 

A 2021.03.01-2022.02.28-ig tartó hatósági szerződés és annak elszámolása lezárult, a 2021-ben kapott előleg 

visszavonásra került a 2022. január-február-március havi támogatásból. A 2022.03.01-2022.06.30-ig 

meghirdetett program 6 fővel indult 85%-os támogatási intenzitással, majd 2022.07.01-jétől 

meghosszabbításra került 2022.08.31-ig 5 főre csökkenve. A munkabérek és járulékok kifizetéséhez 

szükséges saját erőt az Általános tartalékból finanszírozzuk. A „Nyári diákmunka 2022” munkaerőpiaci 

program keretében a Pest Megyei Korányhivatal Ceglédi Járási Hivatala által lebonyolított pályázaton 2 fő 

foglalkoztatására kaptunk vissza nem térítendő támogatást 2022.07.01-07.31. időszakra. Ennek összege: 

200.000,- Ft.  

Az EMEMI pályázati forrásból Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása címen a Tetétleni 

Disznótoros 2022.02.05-i lebonyolítására 1.000.000 Ft-ot kaptunk. A támogatási szerződés módosításra 

került és beruházási kiadásokra kértünk átcsoportosítást, üstházak, üstök, gázégők, ládák beszerzésére. Ennek 

összege: 157.600,- Ft.  

Magyar Falu Program 2021. és 2022. évi elnyert támogatások: Az MFP-ÖTIF/2022. Magyar Falu Program 

önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése hulladéktároló, illemhely felújítása köztemető 029/10. 

hrsz. pályázat támogatási előleg. Ennek összege: 5.999.650,- Ft. Itt szeretném megkérdezni, hogy mi a 

kivitelezés határideje? Tehát mi a befejezési határidő, hogy még időben el tudjunk számolni az elnyert 

támogatással? 

 

Gyenge Ilona pénzügyi ügyintéző: 2023. november. A szerződések minden nyertes pályázatra aláíratásra 

kerületek már. A munkálatok lassan elkezdődnek, a díjbekérők kifizetésre kerültek minden pályázat esetében 

már.  

 

Farkas Béláné elnök: Köszönöm szépen. Az MFP-ÖTIK/2022. Magyar Falu Program önkormányzati 

tulajdonban lévő ingatlanok közösségi terek fejlesztése Kocséri út 4. 5/1. hrsz. kazánház és tároló felújítása, 

bővítése pályázat támogatási előleg. Ennek összege: 9.992.043,- Ft. Az MFP-OJKF/2022.  Közterületi 

játszótér fejlesztése pályázat keretén belül játszótéri eszközök beszerzésére Kocséri út 227/1. hrsz. pályázati 

támogatási előleg. Itt az összeg: 5.997.285,- Ft. Itt azt szeretném megkérdezni, hogy tervben van még valami, 

kell még vásárolni valamilyen játszótéri eszközt? 

 

Gyenge Ilona pénzügyi ügyintéző: Nem. A pályázat elszámolása benyújtásra került kb. 1 hónapja már. A 

2022-es pályázatok közül, ez az 1 pályázat került még elszámolásra.  

 

Farkas Béláné elnök: Köszönöm. Az MFP-KOEB/2022 Kommunális eszköz beszerzése – 2022 KAIWEI 

916 rakodógép kanállal + villával pályázat támogatási előleg. Ennek összege: 9.819.500,- Ft.  A kivitelezőt 

az előző ülésünkön kiválasztottuk.  

 

Gyenge Ilona pénzügyi ügyintéző: Igen, ez így van. 2022. 11. 30 – ig kell leszállítania az eszközt a 

kivitelezőnek.  

 

Farkas Béláné elnök: Köszönöm. A második nagy csoportba tartozik a költségvetési bevételek előirányzatai.  
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A 2022. évi költségvetésben a tervezett pénzmaradvány összegét 300.000.000,- Ft erejéig megterveztük a 

finanszírozási bevételek között és tartalékot, illetve fedezetet biztosítottunk belőle a tervezett felhalmozási 

kiadásokra. A 2021. évi beszámoló elfogadásával egyidejűleg a végleges pénzmaradványt 337.244.590,- Ft-

ban állapította meg és fogadta el a képviselő testület. A maradvány még be nem tervezett különbözet 

összegének felhasználást a 23/2022.(V.24.) ök. határozatban foglaltak szerint végrehajtottuk. A 

finanszírozási bevételek előirányzat növekedik 37.244.590,- Ft-tal.  

A PR-TELECOM Zrt-vel kötött az önkormányzat együttműködési szerződést, amely értelmében a 

Művelődési Ház külön helyiségét biztosítjuk számukra bérleti díj ellenében NODE+ Tápegység 

elhelyezésére. Az önkormányzat részére a szolgáltató a Községháza épületében Prémium Extra televíziós 

alapcsomagot és ehhez eszközöket bocsát rendelkezésre. A szerződés határozatlan időre szól, a bérleti díj és 

a szolgáltatási díj összege azonos, a pénzügyi elszámolás kompenzációval történik. Ennek összege: 75.600,- 

Ft.  

A harmadik nagy csoportba a Költségvetési kiadások előirányzatai tartoznak. A kazánház tűzesete kapcsán 

folyó biztosítási kártérítésnél közjegyző tevékenységét vettük igénybe, aki szakértőket rendelt ki. A 

költségvetésben 1.000.000.- Ft-ot terveztünk a költségekre, a kért bizalmi letét 1.300.000,- Ft. A dologi 

kiadási előirányzat növekedik 300.000,- Ft-tal. A pályázati támogatási előleg visszafizetése: 34/2022.(VI.28.) 

Ök. határozat alapján a Pénzügyminisztérium Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények 

fejlesztésének támogatása Pest megyében 2019 című PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019/7. azonosító 

számú pályázati támogatási előleg visszafizetése és annak ügyleti kamata. A beruházási kiadások előirányzata 

csökken 59.487.689,- Ft-tal, míg az önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége funkció, dologi 

kiadások előirányzata növekedik 2.345.937,- Ft-tal. Itt azt szeretném kérdezni, hogy ez az ügyleti kamat 

összeg visszafizetésre került már az önkormányzatunk részéről? 

 

Gyenge Ilona pénzügyi ügyintéző: Igen. Meg is kaptuk az igazolást arról, hogy a pályázat visszamondásra 

került, minden felhatalmazás visszavonásra került, és semmilyen követelésük nincs a részükről az 

önkormányzat felé a továbbiakban ezzel kapcsolatosan. 

 

Farkas Béláné elnök: Köszönöm. A Bogács, Zöldváralja u.1. üdülő 2022. évre tervezett működési költségei 

50.800.- Ft, az utólagos elszámolás miatt a 2021. évi tulajdonrész arányos hozzájárulás számla összege 

171.836,- Ft. Az egyéb működési célú kiadások előirányzata növekedik 121.036, - Ft.  

A negyedik nagy csoport az előirányzat átcsoportosítások kormányzati funkciók. A zöldterületek gondozása: 

A községgazdálkodási feladatok elvégzésére tervezett munkabérből a zöldterületek kezelése (locsolása, 

fűkaszálás) feladatot ellátó részére megbízási díj kifizetésére fedezet biztosítása. A személyi előirányzat 

átcsoportosítási javaslatuk személyi juttatások előirányzata növekedik 500.000,- Ft-tal. Megbízási 

szerződéssel foglalkoztatunk közcélú munkavezetőt, valamint az utak, járdák és zöldterületek kezelésére 

szolgáló erő- és munkagépeket is ő kezeli. A közfoglalkoztatási programban erre nem biztosítanak fedezetet 

a költségeket átcsoportosítjuk az állami támogatással érintett kormányzati funkciókra, személyi juttatások 

előirányzata csökken 1.500.000,- Ft-tal.  

 

Gyenge Ilona pénzügyi ügyintéző: Igen. Ez egy technikai jellegű módosítás. A Magyar Államkincstár 

kormányzati funkciókon keresztül látja a beszámolóinkat, hogy mit használtunk fel, mire, és milyen 

összegben. Ha esetleg változott valami, azt jelzi a MÁK, hogy erre a kormányzati funkcióra kell 

átcsoportosítani ezt és ezt. Röviden erről van itt szó. jelenleg havonta és funkciónkként kell adatot 

szolgáltatnunk. Ezt azért is mondtam, mert a következőkben szereplő áfát is emiatt kellett átcsoportosítanunk. 

Tehát nem kell szét bontanunk részletesen, hanem egy összegben kell szerepeltetnünk. Ez is egy technikai 

jellegű átcsoportosítás.  

 

Farkas Béláné elnök: Köszönöm. Az MFP-ÖTIF/2021. Magyar Falu Program önkormányzati temetők 

infrastrukturális fejlesztés új urnafal kialakítása köztemető 029/10. hrsz elszámolása megtörtént. Saját erőt a 

kivitelezői végszámla kifizetésére szükséges biztosítani. A beruházások kiadási előirányzat növekedik                                                             

23.576,- Ft-tal. 
Megkérdezi, hogy a 3. számú napirendi ponthoz van-e további kérdés, további hozzászólás.  

 
Vágó Béla bizottsági tag: Itt a 4. oldal második felén szerepel, hogy a PR-TELECOM Zrt-vel kötött az 

önkormányzat együttműködési szerződést, amely értelmében a Művelődési Ház külön helyiségét biztosítjuk 

számukra bérleti díj ellenében NODE+ Tápegység elhelyezésére. Az önkormányzat részére a szolgáltató a 

Községháza épületében Prémium Extra televíziós alapcsomagot és ehhez eszközöket bocsát rendelkezésre. A 



 6 

szerződés határozatlan időre szól, a bérleti díj és a szolgáltatási díj összege azonos, a pénzügyi elszámolás 

kompenzációval történik.  

Tehát ha jól értem, akkor itt nincs semmilyen pénzmozgás. Illetve szeretném megkérdezni, hogy mi ez a 

Prémium extra televíziós alapcsomag?  

 

Jávorszkiné Lászki Emese jegyzőkönyvvezető: Ez az önkormányzat épületében (polgármester úr irodájában) 

került elhelyezésre. Itt található egy LCD tv, és ehhez kapcsolódó tápegység került kialakításra, felszerelésre. 

 

Gyenge Ilona pénzügyi ügyintéző: Igen, ez egy tv csatorna szolgáltatás, egy kábel tv csomag szolgáltatás 

tulajdonképpen.  

 

Pásztor Roland bizottsági tag: Az internetet, a modemet és a kiegészítőket is ők adták hozzá? 

 

Gyenge Ilona pénzügyi ügyintéző: Igen. Itt eddig ilyen nem volt. Ez úgy működött, hogy a PR TELECOM a 

Művelődési Házban használt egy helyiséget ingyen, az általuk használt energia mennyiséget, mi minden 

hónapban tovább számláztuk nekik, illetve tovább számlázzuk nekik. A helyiség ingyen használata miatt 

kompenzálására kaptuk tőlük ezt a szolgáltatást. Ezt még Polgármester úr intézte velük. Azonban minden 

hónapban ők ezt kiszámlázzák, de a fizetésmódjához kompenzálás van beírva. Tehát mindkét fél kibocsájt 

egy számlát, azonban tényleges pénzmozgás nem történik.  

 

Farkas Béláné elnök: Köszönönjük szépen.  

Megkérdezi, hogy a 3. számú napirendi ponthoz van-e további kérdés, további hozzászólás.  

 
További kérdés és 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 

47/2022. (X. 25.) számú határozata 

 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottsága javasolja a 

Képviselő-testületnek, hogy  

1.) Fogadja el Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.17.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet-tervezetet. 

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

     Határidő: azonnal                                                                       Felelős: Szerdai Károly alpolgármester 

 

4.) Kőröstetétlen Község Önkormányzat tulajdonában lévő földterületek művelésére pályázat kiírása 

     Előterjesztő: Szerda Károly alpolgármester 

     Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző 

     (Előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete) 
 

Farkas Béláné elnök: Kőröstetétlen Község Önkormányzata mezőgazdasági vállalkozási szerződést kötött 

2016. március 31-én Makai Béla (2740 Abony, János u. 3/a.) mezőgazdasági vállalkozóval a tulajdonát 

képező - 04/4., 04/5., 04/6., 05/1. hrsz-ú számú – szántó művelési ágú földterületen történő szántóföldi 

növények termesztésére. A szerződés határozott időre, 2022. december 31-ig szól. A haszonbérleti díj 

mértékére: évente és aranykoronaként 70 kg búza érékének megfelelő ajánlatot tett a bérlő, ezt előkerestem 

az előzményeinkből.  Így tudjuk tehát, hogy 201,26 aranykorona x 70 kg = 140 mázsa 88,2 kiló. Ez szorozva 

még mindig az adott év aktuális étkezési búza tőzsdei árával, értékével. Önkormányzatunk most dönt arról, 

hogy a 04/4., 04/5., 04/6., 05/1. hrsz-ú számú szántó művelési ágú földterületeket haszonbérbe adással, 

versenyeztetési eljárás útján hasznosítja. A vagyongazdálkodásról szóló 5/2013. (VI. 5.) önkormányzati 

rendelet 1. sz. melléklet 3.3.-3.7. pontja alapján a haszonbérbe vevőt zártkörű (meghívásos) pályázati eljárás 

keretében választja ki, és felhatalmazzuk az Alpolgármestert a pályázat meghirdetésére, a legalább három 

ajánlattevő értesítésére és a döntés előkészítésére. 

Megkérdezi, hogy a 4. számú napirendi ponthoz van-e kérdés, hozzászólás.  
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Vágó Béla bizottsági tag: Én úgy tudom, hogy az Önkormányzatunknak nincs ilyen földterülete több, amit 

bérbe tudna adni. Ezt jól tudom? Illetve mekkora földterületről van itt szó, amit újból bérbe szeretnénk adni? 

 

Szerdai Károly alpolgármester: Igen, jól tudod nincs ezen kívül több földterületünk, amit bérbe tudnánk adni. 

A nagyságát tekintve 8,7 ha.  

 

Farkas Béláné elnök: Köszönönjük szépen.  

Megkérdezi, hogy a 4. számú napirendi ponthoz van-e további kérdés, további hozzászólás.  

 
További kérdés és 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 

48/2022. (X. 25.) számú határozata 

 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottsága javasolja a 

Képviselő-testületnek, hogy  

1.) Döntsön arról, hogy a 04/4., 04/5., 04/6., 05/1. hrsz-ú számú szántó művelési ágú földterületeket 

haszonbérbe adással, versenyeztetési eljárás útján hasznosítja. A vagyongazdálkodásról szóló 5/2013. 

(VI. 5.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklet 3.3.-3.7. pontja alapján a haszonbérbe vevőt zártkörű 

(meghívásos) pályázati eljárás keretében választja ki. 

2.) Hatalmazza fel az Alpolgármestert a pályázat meghirdetésére, a legalább három ajánlattevő értesítésére 

és a döntés előkészítésére. 

3.) Utasítsa a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

              Határidő: 2022. november 30.     Felelős: Szerdai Károly alpolgármester 

 

 

5.) Scandeus Kft. Kistérségi Háziorvosi Ügyelet támogatás kérése     

     Előterjesztő: Szerdai Károly alpolgármester 

     Szakmai előterjesztő: Makai Viktória Ceglédi KÖH Szervezési iroda - vezető-főtanácsos 

     (Előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete) 
 

Farkas Béláné elnök: A háziorvosi ügyeleti feladatok ellátására Kőröstetétlen Község Önkormányzata 2006. 

november 30. napján kötött szolgáltatási/feladat-ellátási/átadási szerződést a Scandeus Nonprofit Kft.–vel, 

melyet módosított 2014. június 1. napjával. A szerződés határozatlan időre szól. Kőröstetétlen Község 

közigazgatási területén, immáron 16 éve látja el a háziorvosi ügyeleti feladatokat a Scandeus Nonprofit Kft. 

Az Önkormányzat 16 éve változatlan mértékű kiegészítő hozzájárulást fizet a Scandeus Kft–nek: lakosonként 

havi 49,- Ft-ot. 2021. december 31-ei adatok szerint Kőröstetétlen község lakosságszáma: 749 fő.749 fő x 

100.- Ft = 74.900 Ft/hó. 12 hónap x 74.900,- Ft = 749.000,- Ft/év. A kiegészítő hozzájárulás 2022. évben 

november és december hónapra számolva 2 x 74.900.- Ft = 149.800,- Ft.  

A Bizottság azt javasolja, hogy ne 100 Ft/fő legyen a támogatás emelése, hanem 75 Ft/fő. Így 749 fő * 75 Ft 

= 56.175 Ft/ hó. Ez így a november és decemberi hónapra összesen 112.350 Ft lenne.  

Megkérdezi, hogy a 5. számú napirendi ponthoz van-e kérdés, hozzászólás.  

 

Sziváki Ibolya jegyzői megbízott: Köszönöm szépen a szót. Elnézést, akkor a Bizottság módosítani szeretné 

az előbb elmondottak alapján az előterjesztett határozati javaslatot?  

 

Szerdai Károly alpolgármester: Igen, ne 100 Ft/fő legyen a hozzájárulás, hanem 75 Ft/fő, de természetesen 

minden megbeszélés kérdése.  

 

Vágó Béla bizottsági tag: Én úgy gondolom, maradjon a 100 Ft/fő hozzájárulás az Önkormányzatunk 

részéről. Tekintettel arra, hogy 2006 óta látja el ezt a szolgáltatást a Scandeus Kft., - tehát 16 éve-, emelkedtek 

az árak, gondolok itt az üzemanyagárakra is, a kiszállási díjra stb. Nem emeltünk neki azóta sem, és én úgy 

gondolom nem szabad kockáztatnunk, főleg az egészségügy tekintetében. Nem maradhatunk ellátás nélkül. 

Tudom, hogy takarékoskodnunk kell, és spórolni, de nem ezen. Nem olyan nagy összegről van itt szó, hogy 

ne tudnánk kifizetni.  
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Sziváki Ibolya jegyzői megbízott: Ezt a 100 Ft/fő hozzájárulást nem a doktor úr kérte, hanem az irodavezető 

és az egészségügyes kolléganő gondolta, hogy reális lenne, ahogy számolgattak, tekintettel arra, hogy 2006. 

óta nem volt emelés.  

 

Szerdai Károly alpolgármester: Akkor így havonta mennyi lenne?  

 

Gyenge Ilona pénzügyi ügyintéző: 74.900 Ft/ hó. A kiegészítő hozzájárulás 2022. évben november és 

december hónapra számolva 2 x 74.900,- Ft = 149.800,- Ft 

 

Farkas Béláné elnök: Rendben. Köszönöm szépen.  

Megkérdezi, hogy a 5. számú napirendi ponthoz van-e további kérdés, további hozzászólás.  

 

További kérdés és 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 

49/2022. (X.25.) számú határozata 

 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottsága javasolja a 

Képviselő-testületnek, hogy  

1.) Adjon helyt a Scandeus Nonprofit Kft. (Adószám: 18678503-1-13, 2700 Cegléd, Ady Endre u. 17., 

képviseli: dr. Csiszár Géza ügyvezető), mint Kőröstetétlen község háziorvosi ügyeleti feladatait 

határozatlan időtartamig érvényes szerződés alapján ellátó egészségügyi szolgáltató kérelmének, és 2022. 

november 1. napjától a község lakosság száma alapján havi 100.- Ft/fő kiegészítő támogatást fizessen az 

egészségügyi szolgáltató részére.  

2.) Biztosítsa 2022. évi költségvetés tartalék terhére az 1. pontban hivatkozott kiegészítő támogatás 2022. 

november és december hónapokra jutó, mindösszesen 149.800.- Ft összegét. 

3.) Hatalmazza fel az Alpolgármestert az 1. pontban hivatkozott feladat-ellátási szerződés aktualizálására. 

4.) Utasítsa a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal Felelős: Szerdai Károly alpolgármester 

 

 

6.)  Igazgatási szünet elrendelése a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalban 

 Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

     (Előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete) 

 

Farkas Béláné elnök: Az igazgatási szünetet - mely 2022. december 22. napjától 2023. január 8. napjáig tart - 

Cegléd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. október 20-ai ülésén elrendelte. A munkáltató az 

igazgatási szünet időszakára figyelemmel a szabadságolási terv alapján a szabadságot úgy adja ki, hogy 

biztosítja a zavartalan ügymenetet és feladatellátást. A téli igazgatási szünet elrendelését elsősorban a 

takarékossági, gazdaságossági szempontok indokolják: az önkormányzati hivatallal közös épületben, egy 

közüzemi rendszeren működik a Pest Megyei Kormányhivatal (PMKH) Ceglédi Járási Hivatala.  A 

kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a kormányzati igazgatási szünetre alkalmazandó 

veszélyhelyzeti szabályokról szóló 369/2022. (IX. 29.) Korm. rendelettel javaslatunkkal egyező időtartamra, 

igazgatási szünet elrendelésére került sor a kormányzati igazgatási szervek részére, mely ágazat magában 

foglalja a PMKH szerveit is. A téli igazgatási szünet alatt a Városházán működő valamennyi intézmény egy 

időben tudja lecsökkenteni az épület földgáz és villanyáram fogyasztását. Az évek során kialakult gyakorlat, 

hogy a foglalkoztatottak többsége a karácsony és újév közötti időszakban tervezi igénybe venni szabadsága 

egy részét, emellett az iskolai téli szünet újonnan megállapított időtartamát is figyelembe vettük. Az ellátás 

természetesen nem szűnik meg, arról részben otthoni távmunka keretében, részben pedig ügyeleti rendszerben 

gondoskodunk. 

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: 
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Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság 

50/2022. (X.25.) számú határozata 

 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottsága javasolja a 

Képviselő-testületnek, hogy a Kőröstetétlen Község Önkormányzat és Cegléd Város Önkormányzata 

között 2012. december 13-án, közös önkormányzati hivatal létrehozása tárgyában létrejött 

megállapodás alapján eljárva, Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1.) Értsen egyet Cegléd Város Önkormányzat Képviselő-testület 339/2022. (X: 20.) Ök. határozatában foglalt 

döntésével, mely szerint 2022. december 22. napjától 2023. január 8. napjáig terjedő időszakra igazgatási 

szünetet rendel el a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalban. 

2.) Utasítsa a Ceglédi Közös Önkormányzat Hivatal a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal     Felelős: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

 

 
7.) 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  s.k.                                                                                   Vágó Béla s.k. 

Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság                           bizottsági tag,  

              elnök          jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

Jegyzőkönyv hiteléül: 

 

…………………………. 

Jávorszkiné Lászki Emese s.k. 

     jegyzőkönyvvezető  


