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Jegyzőkönyv
Készült: Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. június 23-án megtartott,
09:00 órakor kezdődő nyilvános ülésén.
Ülés helye: Községháza, Tanácskozó terem (2745 Kőröstetétlen, Kocséri út 4.)
Jelen vannak: Pásztor Imre polgármester, Szerdai Károly alpolgármester, Farkas Béláné képviselő,
Pásztor Roland képviselő, Vágó Béla képviselő, Angyal Tibor képviselő
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
Pásztor Imre polgármester: Üdvözli a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 5 tagú
testületből 5 fő jelen van, a testület határozatképes. (A jelenléti ív a jegyzőkönyv melléklete. ) Javasolja a
meghívóban kiküldött napirendi pontok megtárgyalását. Megkérdezi, hogy van-e a napirendhez további
javaslat.
Mivel javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátja az napirendet. A képviselő-testület egyhangú,
5 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét.
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 –Rendelet
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
8.) 3/2015. (II. 20.) Ök. rendelet módosítása- Rendelet
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester
Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző
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9.) Árpád emlékmű felújítása
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester
10.) Polgármesteri beszámoló
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester
Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző
11.) Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Szakmai előterjesztő: Sziváki Ibolya vezető-főtanácsos
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester
12.) 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)
Pásztor Imre polgármester: A negyedéves kihagyás hosszú szünetünk volt, de az élet nem állt meg
folyamatosan dolgoztunk ugyanúgy, ráadásul elég nagy hajrá volt mert az összes Magyar Falvak
Programot most kellett elkészíteni, azon kívül rengeteg olyan intézkedést amit eddig nem is kellett.
Zökkenőmentesen ment, nem volt vele gondunk.
A testületi anyagot megkaptátok elég szép hosszadalmas.
A pénzügyi részt a vírus miatt nem májusban, hanem most kellett elfogadni ennek az a szépséghibája vagy
külön imázsa, hogy már a Kincstár elfogadta, szakmailag átnézte, de a testületnek is el kell fogadni.
Tudtommal a Bizottság tárgyalta az első napirendi pontot.
Farkas Béláné képviselő: Igen, tárgyaltuk az első napirendi pontot, és tájékoztatom a Képviselő-testületet,
hogy a Jogi-Gazdasági és Kulturális Bizottság egyhangúlag javasolja a testületnek az előterjesztett rendelet
tervezet elfogadását.
Pásztor Imre polgármester: Köszönjük szépen. Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, egyéb
hozzászólás.
Hozzászólás hiányában az előterjesztett rendelettervezetet a Képviselő-testület egyhangú 5 igen szavazattal
elfogadta és megalkotta Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 4/2020. (VI.26.) Ök. rendeletét, amely
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 21.)
önkormányzati rendelet módosításáról szól.

Kőröstetétlen Község Önkormányzata
4/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 21.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Az Önkormányzat összesített 2019. évi költségvetésének bevételi főösszege 342.016.552
Ft, melyet forrásonként bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A kiadási főösszeg az 1. melléklet szerint összesen 342.016.552 Ft.
(3) A költségvetési egyenleg összege: (-) 57.564.997 Ft. A költségvetési egyenleg hiány.
a) működési költségvetési egyenleg: (-) 55.553.740 Ft. A működési egyenleg hiány.
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b) felhalmozási költségvetési egyenleg: (-) 2.011.257 Ft. A felhalmozási egyenleg hiány.
(4) A költségvetési hiány felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek:
a) bevétel:
aa) belföldi finanszírozás bevételei: 145.582.719 Ft.
b) kiadás:
ba) belföldi finanszírozás kiadásai: 88.017.722 Ft.
(5) A bevételek és kiadások pénzügyi műveletekkel korrigált összege 0 Ft, az 1. melléklet
szerint.”
2. § (1) Az Ör. 4. § (1) bekezdés
a) felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat bevételei forrásonként az 1. mellékletben részletezve. Működési bevételek
előirányzata 104.244.698 Ft:”
b) b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 12.789.704 Ft:”
c) b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ba) kötelező feladat 12.789.704 Ft”
d) c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„c) termékek és szolgáltatások adói 55.925.164 Ft:”
e) c) pont ca)) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ca) kötelező feladat
55.925.164 Ft
f) d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„d) közhatalmi bevételek 60.815.870 Ft:”
g) d) pont da)) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„da) kötelező feladat
60.815.870 Ft
h) e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„e) működési bevételek 30.639.124 Ft:”
i) e) pont ea)) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ea) kötelező feladat
30.639.124 Ft
(2) Az Ör. 4. § (2) bekezdés
a) felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2)Felhalmozási bevételek előirányzata: 92.189.135 Ft, ebből: ”
b) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételei 88.189.135 Ft:”
c) a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„aa) kötelező feladat
88.189.135 Ft
d) b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) Felhalmozási bevételek 4.000.000 Ft:”
e) b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ba) kötelező feladat
4.000.000 Ft”
(3) Az Ör. 4. § (3) bekezdés
a) felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Finanszírozási bevételek előirányzata: 145.582.719 Ft, ebből:”
b) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) belföldi finanszírozás bevételei 145.582.719 Ft:”
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c) a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„aa) kötelező feladat
145.582.719 Ft”
3. § (1) Az Ör. 5. § (1) bekezdés
a) felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként az 1. mellékletben részletezve.
Működési kiadások előirányzata 159.798.438 Ft:”
b) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) személyi juttatás 28.974.573 Ft:”
c) a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„aa) kötelező feladat 28.974.573 Ft”
d) b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.185.470 Ft:”
e) b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ba) kötelező feladat 5.185.470 Ft”
f) c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„c) dologi kiadások 38.837.667Ft:”
g) c) pont ca) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ca) kötelező feladat 38.837.667 Ft”
h) d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.810.203 Ft:”
i) d) pont da) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„da) kötelező feladat 1.810.203 Ft”
j) e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„e) egyéb működési célú kiadások 84.990.525 Ft:”
k) e) pont ea) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ea) kötelező feladat 84.990.525 Ft”
(2) Az Ör. 5. § (2) bekezdés
a) felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Felhalmozási kiadások előirányzatai 94.200.392 Ft, ebből:”
b) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) beruházások 30.994.108 Ft:”
c) a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„aa) kötelező feladat 30.994.108 Ft.”
d) b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) felújítások 65.764.684 Ft:”
e) b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ba) kötelező feladat 65.764.684 Ft.”
(3) Az Ör. 5. § (3) bekezdés
a) felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Finanszírozási kiadások előirányzata 88.017.722 Ft, ebből:”
b) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) belföldi finanszírozás kiadásai 88.017.722 Ft:”
c) a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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„aa) kötelező feladat 88.017.722.- Ft.”
4. § Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
5. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
6. § Az Ör.3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
7. § Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
8. § Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
9. § Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
10. § Az Ör. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
11. § Az Ör. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
12. § Az Ör. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
13. § Az Ör. 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát
veszti.
(2) Ez a rendelet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, két napra történő
kifüggesztéssel kerül kihirdetésre.
(3) Ez a rendelet a kihirdetéssel egyidejűleg közzétételre kerül a kőröstetétleni községháza
hirdetőtábláján.
Dr. Diósgyőri Gitta s.k.
címzetes főjegyző

Pásztor Imre s.k.
polgármester

2.) I. Kőröstetétlen Község Önkormányzata 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló Rendelet
Szakmai előterjesztő: Bimbóné Polenyik Anikó irodavezető
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)
Pásztor Imre polgármester: A második napirendi pontunk szintén a gazdálkodáshoz kapcsolódik, ezt az
anyagot is mindenki megkapta. Kérem, a Bizottság elnökét ismertesse a Bizottság döntését.
Farkas Béláné képviselő: Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Jogi-Gazdasági és Kulturális
Bizottság egyhangúlag javasolja a testületnek az előterjesztett rendelet tervezet elfogadását.
Pásztor Imre polgármester: Köszönjük szépen. Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, egyéb
hozzászólás.
Hozzászólás hiányában az előterjesztett rendelettervezetet a Képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal
elfogadta és megalkotta Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 5/2020. (VI.26.) Ök. rendeletét, amely
a 2019.évi költségvetés zárszámadásáról szól.
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Kőröstetétlen Község Önkormányzata
5/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetés zárszámadásáról
Kőröstetétlen Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. CXCV.
törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. § Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
a) 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló bevételi adatait az 1.
mellékletben foglaltak szerint fogadja el,
b) 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló kiadási adatait az 1.
mellékletben foglaltak szerint fogadja el,
c) a 2019. december 31-i eszközállomány összesített mérlegadatait a 17. mellékletben
foglaltak szerint állapítja meg,
d) a 2019. évi pénzmaradványát 171.611.903.- Ft-ban fogadja el.
2. § Ez a rendelet a következő 19. mellékletet tartalmazza:
1. „Kőröstetétlen Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési mérlege” 1. melléklet,
2. „Kőröstetétlen Község Önkormányzata 2019. évi létszám-adatainak címrendje” 2.
melléklet,
3. „Kőröstetétlen Község Önkormányzata 2019. évi bevételi címrendje” 3. melléklet,
4. „Kőröstetétlen Község Önkormányzata összesített 2019. évi bevételei forrásonként”
4. melléklet,
5. „Kőröstetétlen Község Önkormányzata 2019. évi bevételei kormányzati
funkciónként” 5. melléklet,
6. „Kőröstetétlen Község Önkormányzata összesített 2019. évi felhalmozási bevételei”
6. melléklet,
7. „Kőröstetétlen Község Önkormányzata 2019. évi kiadási címrendje” 7. melléklet,
8. „Kőröstetétlen Község Önkormányzata 2019. évi kiadásai kormányzati funkciónként”
8. melléklet,
9. „Kőröstetétlen Község Önkormányzata 2019. évi összesített beruházási kiadásai” 9.
melléklet,
10. „Kőröstetétlen Község Önkormányzata 2019. évi európai uniós és nem európai uniós
pályázati támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 10. melléklet,
11. „Kőröstetétlen Község Önkormányzata 2019. évi összesített egyéb felhalmozási célú
kiadásai” 11. melléklet,
12. „Kőröstetétlen Község Önkormányzata 2019. évi tartalékai” 12. melléklet,
13. „Kőröstetétlen Község Önkormányzata 2019. évi működési célú támogatásértékű,
valamint működési célú pénzeszköz-átadásai államháztartáson belülre és kívülre” 13.
melléklet,
14. „Kőröstetétlen Község Önkormányzata 2019. évi garancia-, és kezességvállalás
valamint lekötött betétállományai, értékpapírjai” 14. melléklet,
15. „Kőröstetétlen Község Önkormányzata 2019. évi közvetett támogatásai 15. melléklet,
16. „Kőröstetétlen Község Önkormányzata 2019. évi maradvány kimutatása” 16.
melléklet,
17. „Kőröstetétlen Község Önkormányzata 2019. évi könyvviteli mérlege” 17. melléklet,
18. „Kőröstetétlen Község Önkormányzata 2019. évi eredmény kimutatása” 18. melléklet,
19. „Kőröstetétlen Község Önkormányzata 2019. évi vagyonkimutatás 19. melléklet.
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3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján két napra
történő kifüggesztéssel kerül kihirdetésre.
(3) Ez a rendelet a kihirdetéssel egyidejűleg közzétételre kerül a kőröstetétleni
községháza hirdetőtábláján.
4. § Hatályát veszti Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelete.

Dr. Diósgyőri Gitta s. k.
címzetes főjegyző

Pásztor Imre s. k.
polgármester

II. Beszámoló az Önkormányzatnál működtetett belső kontroll rendszerről
Pásztor Imre polgármester: Tudtommal a Bizottság tárgyalta a beszámoló az Önkormányzatnál
működtetett belső kontroll rendszer pontot is.
Farkas Béláné képviselő: Igen, és elfogadásra javasolta a Biztottság. Tájékoztatom a Képviselő-testületet,
hogy a Jogi-Gazdasági és Kulturális Bizottság egyhangúlag javasolja a testületnek az előterjesztett
határozati javaslat elfogadását.
Pásztor Imre polgármester: Köszönjük szépen.
Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, egyéb hozzászólás.
Hozzászólás hiányában az előterjesztett határozati javaslatot Képviselő-testület egyhangú, 5 igen
szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

20/2020. (VI.23.) Ök.határozat
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.) Elfogadja a Kőröstetétlen Község Önkormányzata költségvetési szerveinél működtetett belső
kontrollrendszerről készített 2019. évi beszámolót.
2.) Elfogadja az előterjesztéshez csatolt Intézményvezetői nyilatkozatot.
3.) Utasítja 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)
Pásztor Imre polgármester: Harmadik napirendi pont a 2019. évi maradvány elszámolása.
A maradvány 171.611.903 Ft-os összegéből vannak még olyan tételek, amit az idén fizettünk ki, mert
a Magyar Falvak Programot, hogy ha megnyerjük rá egy-két hétre leutalják a pénzt, magyarán a
számlán van.
Amit már tavaly megnyertünk azt rátették, olyan 140-145 millió Ft körül van ami ténylegesen az
önkormányzat pénze a többi lekötött pénzek. Most lesz esedékes a Ravatalozó pályázati elszámolása,
már küldte is a Pro Regio Ügynökség hogy mik kellenek az elszámoláshoz.
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A Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot is.
Farkas Béláné képviselő: Igen, tárgyaltuk és elfogadásra javasolja a Bizottság.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Jogi-Gazdasági és Kulturális Bizottság egyhangúlag javasolja
a testületnek az előterjesztett határozati javaslat elfogadását.
Pásztor Imre polgármester: Köszönjük szépen. Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, egyéb
hozzászólás.
Hozzászólás hiányában az előterjesztett határozati javaslatot a Képviselő-testület egyhangú, 5 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

21/2020. (VI.23.) Ök.határozat
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.) Elfogadja Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 2019. évi maradványát 171.611.903Ft
összegben.
2.) Elfogadja, hogy az Önkormányzat 2019. évi maradványából, fedezeti forrást az önkormányzat
tartaléka címén és a felhalmozási kiadások fedezeteként képez.
3.) Utasítja 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)

Pásztor Imre polgármester: Ezt az anyagot is mindenki megkapta, és tudtommal a Bizottság tárgyalta
ezt a napirendi pontot is.
Farkas Béláné képviselő: Igen, tárgyaltuk és elfogadásra javasolja a Bizottság.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Jogi-Gazdasági és Kulturális Bizottság egyhangúlag javasolja
a testületnek az előterjesztett határozati javaslat elfogadását.
Pásztor Imre polgármester: Köszönjük szépen. Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, egyéb
hozzászólás.
Hozzászólás hiányában az előterjesztett határozati javaslatot a Képviselő-testület egyhangú, 5 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

22/2020. (VI.23.) Ök.határozat
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.) Elfogadta Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 2020. I. negyedévi gazdálkodásáról és
2020.03.31-i pénzügyi helyzetéről készített beszámolót.
2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős:Pásztor Imre polgármester
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5.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester
Szakmai előterjesztő: dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete)
Pásztor Imre polgármester: Ezt az anyagot is mindenki megkapta, és tudtommal a Bizottság tárgyalta
ezt a napirendi pontot is.
Farkas Béláné képviselő: Igen, tárgyaltuk és elfogadásra javasolja a Bizottság.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Jogi-Gazdasági és Kulturális Bizottság egyhangúlag javasolja
a testületnek az előterjesztett határozati javaslat elfogadását.
Pásztor Imre polgármester: Köszönjük szépen. Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, egyéb
hozzászólás.

Sziváki Ibolya jegyzői megbízott: Az erről szóló rendeletet majd Cegléd Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete hozza meg.
Pásztor Imre polgármester: Ez csak a jóváhagyása annak, hogy az önkormányzatunk is hozzájárul.
További hozzászólás hiányában az előterjesztett határozati javaslatot a Képviselő-testület egyhangú, 5 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

23/2020. (VI.23.) Ök.határozat
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.) Jóváhagyja 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.) Felkéri a Jegyzőt az 1. pontban foglaltak szerint jóváhagyott KÖH SzMSz kibocsátására és
tartalmának a KÖH dolgozóival történő ismertetésére.
3.) Utasítja 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)
Pásztor Imre polgármester: Az első félévi munkaterv kicsit felborult a koronavírus miatt.
Farkas Béláné képviselő: Az ülések időpontja - ha a koronavírus másképp nem rendelkezik- minden hónap
utolsó keddi napjára lett továbbra is tervezve. Előtte úgy, mint eddig bizottsági ülésre kerül sor.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Jogi-Gazdasági és Kulturális Bizottság egyhangúlag javasolja
a testületnek az előterjesztett határozati javaslat elfogadását.
Pásztor Imre polgármester: Köszönjük szépen. Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, egyéb
hozzászólás.
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Hozzászólás hiányában az előterjesztett határozati javaslatot a Képviselő-testület egyhangú, 5 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

24/2020. (VI.23.) Ök.határozat
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.) Elfogadja Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. II. félévre érvényes
munkatervét, a határozat melléklete szerint.
2.) Utasítja 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)
Pásztor Imre polgármester: Ezt az anyagot is mindenki megkapta, és tudtommal a Bizottság tárgyalta
ezt a napirendi pontot is.
Farkas Béláné képviselő: Igen, tárgyaltuk és elfogadásra javasolja a Bizottság.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Jogi-Gazdasági és Kulturális Bizottság egyhangúlag javasolja
a testületnek az előterjesztett határozati javaslat elfogadását.
Pásztor Imre polgármester: Köszönjük szépen. Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, egyéb
hozzászólás.
Hozzászólás hiányában az előterjesztett határozati javaslatot a Képviselő-testület egyhangú, 5 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

25/2020. (VI.23.) Ök.határozat
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.) Elfogadja a „DAKÖV” Dabas és Környéke Vízügyi Kft. (2370 Dabas Széchenyi u. 3.) 2019. évi
mérlegbeszámolóját.
2.) Utasítja 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)
Pásztor Imre polgármester: Tudtommal a Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot is.
Farkas Béláné képviselő: A bérleti díjak módosítása szükségszerű volt, mivel ezek 2015 februárja óta
változatlanok voltak. A vírus miatt most erre az ülésre kellett hozni a március 31. helyett.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Jogi-Gazdasági és Kulturális Bizottság egyhangúlag
javasolja a testületnek az előterjesztett határozati javaslat elfogadását.
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Pásztor Imre polgármester: Köszönjük szépen. Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, egyéb
hozzászólás.
Hozzászólás hiányában az előterjesztett rendelettervezetet a Képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal
elfogadta és megalkotta Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 6/2020. (VI.26.) Ök. rendeletét,
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások költségelven megállapított bérleti
díjairól szóló 3/2015. (II. 20.) Ök. rendelet módosításáról

Kőröstetétlen Község Önkormányzata
6/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
Kőröstetétlen Község Önkormányzat tulajdonában lévő lakások költségelven
megállapított bérleti díjairól szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34.
§. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Kőröstetétlen Község Önkormányzat tulajdonában lévő lakások költségelven
megállapított bérleti díjairól szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások költségelven megállapított bérleti díja
2020. július 1-jétől a következő:
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”
2. § Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § (1) Ez a rendelet 2020. július 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) Ez a rendelet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, két napra
történő kifüggesztéssel kerül kihirdetésre.
(3) Ez a rendelet a kihirdetéssel egyidejűleg közzétételre kerül a kőröstetétleni
Községháza hirdetőtábláján.
Dr. Diósgyőri Gitta s. k.
címzetes főjegyző

Pásztor Imre s. k.
polgármester

9.) Árpád emlékmű felújítása
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete)
Pásztor Imre polgármester: Az emlékmű sóskúti kővel kerül kijavításra. Az obeliszk színére a
kivitelező a fehér színt javasolja. A táblák cseréjére is sor kerül, ez a későbbiekben színminta alapján
kerül majd kiválasztásra.
Pásztor Roland képviselő: Javaslom, hogy kerüljön egy olyan tábla is ki, hogy az emlékmű felújítás
éve 2020. Ez a 2020-as felújítás lehetne Trianon emlékére.
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Pásztor Imre polgármester: A Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot is.
Farkas Béláné képviselő: Igen, tárgyaltuk és elfogadásra javasolja a Bizottság.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Jogi-Gazdasági és Kulturális Bizottság egyhangúlag javasolja
a testületnek az előterjesztett határozati javaslat elfogadását.
Pásztor Imre polgármester: Köszönjük szépen. Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, egyéb
hozzászólás.
További hozzászólás hiányában az előterjesztett határozati javaslatot a Képviselő-testület egyhangú, 5 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

26/2020. (VI.23.) Ök.határozat
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
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
elfogadja.
3)
A felújítás kiadásainak pénzügyi fedezetéül, az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének tartalékát
jelöli meg.
4) Felhatalmazza a polgármestert a szerződés előkészítésére és aláírására.
5) Utasítja 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)
Pásztor Imre polgármester: A 10. napirendi pont a polgármesteri beszámoló a vészhelyzetben hozott
döntésekről. A vírus idején olyan döntés nem született, amit máshol is lehetett hallani, hogy egyedül
elfogadták a költségvetést, nekünk már el volt. Semmi olyan különleges döntést nem hozott az
önkormányzat, amit mi nem szoktunk, csak az önkormányzat működése érdekében.
A víruson túl vagyunk, de folyamatosan vigyázni kell. A kínaiaknál visszafordult, meg szerintem
Európában is vissza fog.
A Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot is.
Farkas Béláné képviselő: Igen, tárgyaltuk és elfogadásra javasolja a Bizottság.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Jogi-Gazdasági és Kulturális Bizottság egyhangúlag
javasolja a testületnek az előterjesztett határozati javaslat elfogadását.
Pásztor Imre polgármester: Köszönjük szépen. Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés,
egyéb hozzászólás.
Hozzászólás hiányában az előterjesztett határozati javaslatot a Képviselő-testület egyhangú, 5 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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27/2020. (VI.23.) Ök.határozat
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.) Elfogadja Pásztor Imre polgármester beszámolóját a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzet időszakában, Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében
meghozott döntéseiről.
2.) Hatályban tartja az 1-23. sorszámon, 2020. március 31. és 2020. június 17. között meghozott
polgármesteri határozatokat.
3.) Tudomásul veszi és indokoltnak ismeri el az arcmaszk veszélyhelyzetben való kötelező viseléséről
3/2020. (IV. 27.) önkormányzati rendelet meghozatalát.
4.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Pásztor Imre polgármester

11.) Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Szakmai előterjesztő: Sziváki Ibolya vezető-főtanácsos
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 11. melléklete)
Pásztor Imre polgármester: Ezt az anyagot is mindenki megkapta, Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez
van-e kérdés, egyéb hozzászólás.
Hozzászólás hiányában az előterjesztett határozati javaslatot a Képviselő-testület egyhangú, 5igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

28/2020. (VI.23.) Ök.határozat
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.) Elfogadja Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 29-ei ülése óta
hozott - de még nem teljesített - határozatokról szóló beszámolót.
2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Pásztor Imre polgármester

12.) Egyebek

Pásztor Imre polgármester:
Megkérdezi, hogy az Egyebek napirendi ponton belül van-e kérdés, észrevétel, hozzászólás, javaslat.
Megköszöni a jelenlévők megjelenését, és tekintettel arra, hogy egyéb észrevétel nem érkezett, egyéb
kérdés és egyéb hozzászólás nem hangzott el, így Pásztor Imre polgármester a testületi ülést 9.30
órakor berekeszti.
K. m. f.
Dr. Diósgyőri Gitta
címzetes főjegyző
nevében és megbízásából eljáró

Pásztor Imre
polgármester

Sziváki Ibolya
jegyzői megbízott
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