Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2745 Kőröstetétlen, Kocséri út 4.

Jegyzőkönyv
Kőröstetétlen Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2022. március 29-ei
nyilvános testületi üléséről

MUTATÓ
H a t á r o z a t o k:
-

12/2022. (III.29.) Ök. határozat
A 2022. évi közbeszerzési tervről

-

13/2022. (III.29.) Ök. határozat
Beszámoló a folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról

Jegyzőkönyv
Készült: Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. március 29-én
megtartott, 08:40 órakor kezdődő nyilvános ülésén.
Ülés helye: Községháza, Tanácskozó terem (2745 Kőröstetétlen, Kocséri út 4.)
Jelen vannak: Pásztor Imre polgármester, Farkas Béláné képviselő, Pásztor Roland képviselő, Vágó
Béla képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző, Sziváki Ibolya Ceglédi KÖH
Szervezési Iroda jegyzői megbízott
Jegyzőkönyvvezető: Jávorszkiné Lászki Emese Ceglédi KÖH Szervezési Iroda ügyintéző
Pásztor Imre polgármester: Üdvözli a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az 5
tagú testületből 4 fő jelen van, a testület határozatképes. Javasolja a meghívóban kiküldött napirendi
pontok megtárgyalását, és megkérdezi, hogy van-e a napirendhez további javaslat. Mivel más javaslat
nem hangzott el, így szavazásra bocsátja az ülés napirendjét. A képviselő-testület egyhangú, 4 igen
szavazattal elfogadta az ülés napirendjét.
A jelenléti ív a jegyzőkönyv melléklete.
NYILVÁNOS ÜLÉS:
1.) 2022. közbeszerzési terv
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester
2.) Beszámoló a folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester
Szakmai előterjesztő: Sziváki Ibolya vezető-főtanácsos
3.)

Egyebek

1.) 2022. évi közbeszerzési terv
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)
Pásztor Imre polgármester: Az 1-es napirendi ponthoz kapcsolódó anyagot mindenki megkapta, és
tudtommal a Bizottság is tárgyalta ezt a napirendi pontot.
Farkas Béláné képviselő: Igen, megtárgyaltuk ezt a napirendi pontot, és tájékoztatom a Képviselőtestületet, 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, 4
igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
12/2022. (III. 29.) Ök. határozat
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. Dönt arról, hogy az önkormányzat 2022. évben nem tervez közbeszerzési eljárást lefolytatni.
2. Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Pásztor Imre polgármester

2.) Beszámoló a folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester
Szakmai előterjesztő: Sziváki Ibolya Ceglédi KÖH Szervezési Iroda vezető-főtanácsos
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)
Pásztor Imre polgármester: Ez a napirendi pont a folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról készült
szokásos beszámolóról szól. Láthatjátok a mellékletben, hogy melyik határozat végrehajtása van
folyamatban, melyik lezárt. Ez egy tájékoztató jellegű anyag, a legközelebbi ülésen megint fogunk
kapni, hogy a mostani testületi ülésen meghozott határozatok végrehajtása hol tart.
Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, hozzászólás.
Hozzászólás hiányában az előterjesztett határozati javaslatot a Képviselő-testület egyhangú, 4 igen
szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
13/2022. (III. 29.) 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
3.) Egyebek
Pásztor Imre polgármester: Megkérdezi, hogy az Egyebek napirendi ponton belül van-e kérdés, egyéb
észrevétel, hozzászólás, egyéb javaslat.
Pásztor Roland képviselő: Köszönöm szépen a szót. Említettem Neked már Polgármester úr, ezt a
támogatási kezdeményezésünket a Kárpátaljai magyarok részére, hogy a tiszteletdíjunk egy részét
felajánlanánk részükre. Nem tudnánk mégis valahogy megoldani, hogy ezt ne mi, hanem az
Önkormányzat pénzügyi részlege intézze, tehát központilag?
Pásztor Imre polgármester: Sajnos ez központilag nem megoldható, a Magyar Államkincstár nem
foglalkozik ezzel, mindenkinek egyénileg kell megoldani ezt a kezdeményezést.
Megkérdezi, hogy az Egyebek napirendi ponton belül van-e több kérdés, egyéb észrevétel,
hozzászólás, egyéb 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 8.45
órakor berekeszti.
K. m. f.

Dr. Diósgyőri Gitta
címzetes főjegyző

Pásztor Imre
polgármester

