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M U T A T Ó 
 
H a t á r o z a t o k: 
 
- 21/2022. (V.24.) Ök. határozat  

Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2021. évi ellátásáról 
 

-  22/2022. (V.24.) Ök. határozat  
Kőröstetétlen Község költségvetési szervénél működtetett belső kontrollrendszerről készített 
2021. évi vezetői nyilatkozatot elfogadásáról 

- 23/2022. (V.24.) Ök. határozat  
2021. évi maradvány elszámolásáról 
 

-  24/2022. (V.24.) Ök. határozat  
Beszámoló Kőröstetétlen Község Önkormányzat 2022. I. negyedévi pénzügyi helyzetéről 
 

- 25/2022. (V.24.) Ök. határozat  
Bursa Hungarica 2023. évi csatlakozásáról szóló döntésről 
 

- 26/2022. (V.24.) Ök. határozat  
3/2013. (I. 19.) Ök. határozat visszavonásáról 
 

- 27/2022. (V.24.) Ök. határozat  
20/2018. (IV. 24.) Ök. határozat visszavonásáról 
 

- 28/2022. (V.24.) Ök. határozat  
        23/2016. (III. 29.) Ök. határozat visszavonásáról 
 
- 29/2022. (V.24.) Ök. határozat  

Összefoglaló jelentés a 2021. évi belső ellenőrzésről 
 

- 30/2022. (V.24.) Ök. határozat  
Beszámoló a folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról 
 

 
 
R e n d e l e t: 
 
- 5/2022. (V.27.) Ök. rendelet  

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának a 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 

- 6/2022. (V.27.) Ök. rendelet  
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának a 2021. költségvetési zárszámadásáról 
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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Kőröstetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 24-én 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 bizottsági tag 
 
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 

 
Pásztor Imre polgármester: Üdvözli a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az 5 
tagú testületből 5 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, 5 igen 
szavazattal elfogadta az ülés napirendjét. 
A jelenléti ív a jegyzőkönyv melléklete. 

 

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 
 
8.) 20/2018. (IV. 24.) Ök. határozat visszavonása  

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

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

 
10.) Összefoglaló jelentés a 2021. évi belső ellenőrzésről  

 Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
      Szakmai előterjesztő: Steiger Rita Ceglédi KÖH belső ellenőrzési vezető 
 
11.) Beszámoló a folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról  
       Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
       Szakmai előterjesztő: Sziváki Ibolya Ceglédi KÖH Szervezési Iroda vezető-főtanácsos 
 
12.) 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) 
 
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 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:  
 

21/2022. (V. 24.) Ök. határozat 
 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
1.) Elfogadja 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 fejezi ki a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokat ellátó dolgozóknak. 
3.) Utasítja 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) 

 
Pásztor Imre polgármester: A 2-es napirendi ponthoz kapcsolódó anyagot mindenki megkapta, és 
tudtommal a Bizottság is tárgyalta ezt a napirendi pontot.  
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Farkas Béláné képviselő: Igen, megtárgyaltuk ezt a napirendi pontot is, és tájékoztatom a Képviselő-
testületet, hogy a Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság egyhangúlag javasolja a testületnek az 
előterjesztett rendelettervezet elfogadását. 
 
Pásztor Imre polgármester: Köszönjük szépen.  
Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, egyéb hozzászólás. 
 
További hozzászólás hiányában az előterjesztett rendelettervezetet a Képviselő-testület egyhangú, 5 
igen szavazattal elfogadta és megalkotta Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendeletét, amely Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szól. 

 Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati 
rendelete 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 18.) 
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. § 
A Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„3. § 
(1) Az Önkormányzat összesített 2021. évi költségvetésének bevételi főösszege 171.005.704 Ft, 
melyet forrásonként bontásban az 1. melléklet tartalmazza. 

(2) A kiadási főösszeg az 1. melléklet szerint összesen 417.590.126 Ft. 

(3) A költségvetési egyenleg összege: (-) 246.584.422 Ft. A költségvetési egyenleg hiány. 
a) működési költségvetési egyenleg: (-) 123.387.662 Ft. A működési egyenleg hiány. 
b) felhalmozási költségvetési egyenleg: (-) 123.196.760 Ft. A felhalmozási egyenleg hiány. 

(4) A költségvetési hiány felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek: 
a) bevétel, belföldi finanszírozás bevételei: 248.978.921 Ft. 
b) kiadás, belföldi finanszírozás kiadásai: 2.394.499 Ft. 

(5) A bevételek és kiadások pénzügyi műveletekkel korrigált összege 0 Ft , az 1. melléklet szerint. 
4. § 

(1) Az Önkormányzat bevételei forrásonként az 1. mellékletben részletezve. Működési bevételek 
előirányzata 125.176.755 Ft: 
a) önkormányzatok működési támogatásai 16.988.736 Ft 

aa) kötelező feladat 16.988.736 Ft 
ab) önként vállalt feladat 0 Ft 
ac) állami feladat 0 Ft 

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 27.938.280 Ft: 
ba) kötelező feladat 27.938.280 Ft 
bb) önként vállalt feladat 0 Ft 
bc) állami feladat 0 Ft 

c) termékek és szolgáltatások adói 63.399.031 Ft: 
ca) kötelező feladat 63.399.031 Ft 
cb) önként vállalt feladat 0 Ft 
cc) állami feladat 0 Ft 

d) közhatalmi bevételek 67.358.321 Ft: 
da) kötelező feladat 67.358.321 Ft 
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db) önként vállalt feladat 0 Ft 
dc) állami feladat 0 Ft 

e) működési bevételek 29.880.154 Ft: 
ea) kötelező feladat 29.880.154 Ft 
eb) önként vállalt feladat 0 Ft 
ec) állami feladat 0 Ft 

f) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft: 
fa) kötelező feladat 0 Ft 
fb) önként vállalt feladat 0 Ft 
fc) állami feladat 0 Ft 

(2) Felhalmozási bevételek előirányzata: 45.828.949 Ft, ebből: 
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 45.353.949 Ft: 

aa) kötelező feladat 45.353.949 Ft 
ab) önként vállalt feladat 0 Ft 
ac) állami feladat 0 Ft 

b) felhalmozási bevételek 475.000 Ft: 
ba) kötelező feladat 475.000 Ft 
bb) önként vállalt feladat 0 Ft 
bc) állami feladat 0 Ft 

c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft: 
ca) kötelező feladat 0 Ft 
cb) önként vállalt feladat 0 Ft 
cc) állami feladat 0 Ft 

(3) Finanszírozási bevételek előirányzata: 248.978.921 Ft, ebből belföldi finanszírozás bevételei 
248.978.921 Ft: 
a) kötelező feladat 248.978.921 Ft 
b) önként vállalt feladat 0 Ft  
c) állami feladat 0 Ft 

5. § 
(1) Az Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként az 1. mellékletben részletezve. Működési 
kiadások előirányzata 248.564.417 Ft: 
a) személyi juttatás 25.395.066 Ft: 

aa) kötelező feladat 25.395.066 Ft 
ab) önként vállalt feladat 0 Ft 
ac) állami feladat 0 Ft 

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.143.527 Ft: 
ba) kötelező feladat 3.143.527 Ft 
bb) önként vállalt feladat 0 Ft 
bc) állami feladat 0 Ft 

c) dologi kiadások 35.103.032 Ft: 
ca) kötelező feladat 35.103.032 Ft 
cb) önként vállalt feladat 0 Ft 
cc) állami feladat 0 Ft 

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 200.000 Ft: 
da) kötelező feladat 200.000 Ft 
db) önként vállalt feladat 0 Ft 
dc) állami feladat 0 Ft 

e) egyéb működési célú kiadások 184.722.792 Ft: 
ea) kötelező feladat 184.722.792 Ft 
eb) önként vállalt feladat 0 Ft 
ec) állami feladat 0 Ft 

f) az e) pontban megállapított kiadáson belüli céltartalék 2.857.000 Ft: 
fa) kötelező feladat 2.857.000 Ft 
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fb) önként vállalt feladat 0 Ft 
fc) állami feladat 0 Ft 

g) az e) pontban megállapított kiadáson belüli általános tartalék 172.483.337 Ft 
ga) kötelező feladat 172.483.337 Ft 
gb) önként vállalt feladat 0 Ft 
gc) állami feladat 0 Ft 

(2) Felhalmozási kiadások előirányzatai 169.025.709 Ft, ebből: 
a) beruházások 132.616.169 Ft: 

aa) kötelező feladat 132.616.169 Ft 
ab) önként vállalt feladat 0 Ft 
ac) állami feladat 0 Ft 

b) felújítások 36.407.069 Ft: 
ba) kötelező feladat 36.407.069 Ft 
bb) önként vállalt feladat 0 Ft 
bc) állami feladat 0 Ft 

c) egyéb felhalmozási célú kiadások 2.471 Ft: 
ca) kötelező feladat 2.471 Ft 
cb) önként vállalt feladat 0 Ft 
cc) állami feladat 0 Ft 

(3) Finanszírozási kiadások előirányzata 2.394.499 Ft, ebből: belföldi finanszírozás kiadásai 
2.394.499 Ft: 
a) kötelező feladat 2.394.499 Ft 
b) önként vállalt feladat 0 Ft  
c) állami feladat 0 Ft” 

2. § 
(1) Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
(3) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
(4) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 
(5) Az Ör. 5.1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 
(6) Az Ör. 5.2. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 
(7) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 
(8) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 
(9) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 
(10) Az Ör. 9. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 

 
3. § 

Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba. 
 
 
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) 

Pásztor Imre polgármester: A 3-as 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 is, és tájékoztatom a Képviselő-
testületet, hogy a Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság egyhangúlag javasolja a testületnek az 
előterjesztett rendelettervezet, és határozati javaslat elfogadását. 
 
Pásztor Imre polgármester: Köszönjük szépen.  
Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, egyéb hozzászólás. 
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További hozzászólás hiányában az előterjesztett rendelettervezetet a Képviselő-testület egyhangú, 5 
igen szavazattal elfogadta és megalkotta Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendeletét, amely Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a 2021. évi költségvetés zárszámadásáról szól.  
 

Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati 
rendelete 

a 2021. 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) 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló bevételi adatait az 1. mellékletben 

foglaltak szerint fogadja el, 
b) 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló kiadási adatait az 1. mellékletben 

foglaltak szerint fogadja el, 
c) a 2021. december 31-i eszközállomány összesített mérlegadatait a 18. mellékletben foglaltak 

szerint állapítja meg, 
d) a 2021. évi pénzmaradványát 337.244.590.- Ft-ban fogadja el. 

2. § 
Ez a rendelet a következő 20. mellékletet tartalmazza: 
1. „Kőröstetétlen Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlege” 1. melléklet, 
2. „Kőröstetétlen Község Önkormányzata 2021. évi létszám-adatainak címrendje” 2. melléklet, 
3. „Kőröstetétlen Község Önkormányzata 2021. évi bevételi címrendje” 3. melléklet, 
4. „Kőröstetétlen Község Önkormányzata összesített 2021. évi bevételei forrásonként” 4. 

melléklet, 
5. „Kőröstetétlen Község Önkormányzata 2021. évi bevételei kormányzati funkciónként” 5. 

melléklet, 

6. „Kőröstetétlen Község Önkormányzata összesített 2021. évi felhalmozási bevételei” 6. 

melléklet, 

7. „Kőröstetétlen Község Önkormányzata 2021. évi kiadási címrendje” 7. melléklet, 
8. „Kőröstetétlen Község Önkormányzata 2021. évi kiadásai jogcímenként” 8. melléklet, 
9. „Kőröstetétlen Község Önkormányzata 2021. évi kiadásai kormányzati funkciónként” 9. 

melléklet 

10. „Kőröstetétlen Község Önkormányzata 2021. évi összesített beruházási kiadásai” 10. melléklet, 
11. „Kőröstetétlen Község Önkormányzata 2021. évi európai uniós és nem európai uniós pályázati 

támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai 11. melléklet, 
12. „Kőröstetétlen Község Önkormányzata 2021. évi összesített egyéb felhalmozási célú kiadásai” 

12. melléklet, 
13. „Kőröstetétlen Község Önkormányzata 2021. évi tartalékai” 13. melléklet, 
14. „Kőröstetétlen Község Önkormányzata 2021. évi működési célú támogatásértékű, valamint 

működési célú pénzeszköz-átadásai államháztartáson belülre és kívülre” 14. melléklet, 
15. „Kőröstetétlen Község Önkormányzata 2021. évi garancia-, és kezességvállalás valamint 

lekötött betétállományai, értékpapírjai” 15. melléklet, 
16. „Kőröstetétlen Község Önkormányzata 2021. évi közvetett támogatásai 16. melléklet, 
17. „Kőröstetétlen Község Önkormányzata 2021. évi maradvány kimutatása” 17. melléklet, 
18. „Kőröstetétlen Község Önkormányzata 2021. évi könyvviteli mérlege” 18. melléklet, 
19. „Kőröstetétlen Község Önkormányzata 2020. évi eredmény kimutatása” 19. melléklet, 
20. „Kőröstetétlen Község Önkormányzata 2021. évi vagyonkimutatás 20. melléklet. 

3. § 
Hatályát veszti Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 
18.) önkormányzati rendelete. 

4. § 
Ez a rendelet 2022. május 29-én lép hatályba. 
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22/2022. (V. 24.) Ök. határozat 
 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
1.) Elfogadja a Kőröstetétlen Község költségvetési szervénél működtetett belső kontrollrendszerről 

készített 2021. évi vezetői nyilatkozatot. 
2.) Utasítja a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 

         Határidő: azonnal                                        Felelős: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
 
4.) 2021. évi maradvány elszámolása         

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

     (Előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete) 

 
Pásztor Imre polgármester: A 4-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 is, és tájékoztatom a Képviselő-
testületet, hogy a Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság egyhangúlag javasolja a testületnek 
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:  
 

23/2022. (V. 24.) Ök. határozat 
 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
1.) Kőröstetétlen Község Önkormányzata 2021. évi maradványát 337.244.590 Ft-ban állapítja meg. 
2.) Az önkormányzat 2021. évi maradványából a 2022. évi költségvetésben: 
a.) Felhalmozási kiadások (beruházási és felújítási kiadások) fedezetére 290.000.000.-Ft-ot elkülönített. 
b.) Tartalékokat képzett 10.000.000.- Ft összegben. 
c.) Az alábbi kiadásokra 37.244.590.- Ft előirányzatot biztosít: 
- 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.) Utasítja 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) 

 
Pásztor Imre polgármester: Az 5-ös 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 is, és tájékoztatom a Képviselő-
testületet, hogy a Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság egyhangúlag javasolja a testületnek 
előterjesztett határozati javaslat elfogadását. 
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Pásztor Imre polgármester: Köszönjük szépen. Ezt a napirendi pontot azzal szeretném kiegészíteni, 
hogy az Önkormányzat felé 2 db nagyobb tartozás van. Az egyik a DAKÖV Kft. részéről áll fenn, itt a 
tavalyi bérleti díj még nem került kifizetésre a részünkre. Míg a másik tartozás, ami részemre is igen 
meglepő, a KOCSIS MED BT. részéről fennálló tartozás. Itt a 2019-2020 és 2021 évi rezsi tartozásról 
beszélünk, összegben 360.000 Ft. Itt szeretném kérni a Pénzügyi Osztályt, szólítsa fel a feleket, hogy 
10 napon belül rendezzék a tartozásokat felénk, amennyiben nem kerül befizetésre a tartozás, 
behajtásra adjuk az ügyet.  
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:  
 

24/2022. (V. 24.) Ök. határozat 
 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
1. Elfogadja a 2022. I. negyedévi gazdálkodásáról, az önkormányzat 2022.03.31-i pénzügyi 

helyzetéről készített beszámolót. 
2. Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 
        Határidő: azonnal           Felelős: Pásztor Imre polgármester 
 
6.) Bursa Hungarica Ösztöndíj-pályázat 2023.     
     Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
     Szakmai előterjesztő: Jáger Mária Ceglédi KÖH Szervezési Iroda - irodavezető 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete) 

 
Pásztor Imre polgármester: Az 6-os 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 is. Tájékoztatom a Képviselő-
testületet, hogy a Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság egyhangúlag javasolja a testületnek 
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:  
 

25/2022. (V. 24.) Ök. határozat 
 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
1. Hozzájárul a 2023. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázatban való 

részvételhez, felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására. 
2. Az 1. pont költségének fedezetére a 2023. évi költségvetésben 240 e Ft-ot különít el. 
3. Utasítja 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 
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    (Előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete) 

 
Pásztor Imre polgármester: Az 7-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 is. Tájékoztatom a Képviselő-
testületet, hogy a Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság egyhangúlag javasolja a testületnek 
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:  
 

26/2022. (V. 24.) Ök. határozat 
 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

1. Visszavonja a 3/2013. (I. 29.) Ök. határozatát. 
2. Utasítja 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) 

 
Pásztor Imre polgármester: Az 8-as 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 is. Tájékoztatom a Képviselő-
testületet, hogy a Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság egyhangúlag javasolja a testületnek 
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:  
 

27/2022. (V. 24.) Ök. határozat 
 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. Visszavonja a 20/2018. (IV. 24.) Ök. határozatát. 
2. Utasítja 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) 

 
Pásztor Imre polgármester: Az 9-es napirendi ponthoz kapcsolódó anyagot mindenki megkapta, és 
tudtommal a Bizottság is tárgyalta ezt a napirendi pontot.  
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Farkas Béláné képviselő: Igen, megtárgyaltuk ezt a napirendi pontot is. Tájékoztatom a Képviselő-
testületet, hogy a Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság egyhangúlag javasolja a testületnek 
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:  
 

28/2022. (V. 24.) Ök. határozat 
 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. Visszavonja a 23/2016. (III.29.) Ök. határozatát. 
2. Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
        Határidő: azonnal              Felelős: Pásztor Imre polgármester 
 
10.)  Összefoglaló jelentés a 2021. évi belső ellenőrzésről  

 Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
      Szakmai előterjesztő: Steiger Rita Ceglédi KÖH belső ellenőrzési vezető 
     (Előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete) 
 
Pásztor Imre polgármester: Az 10-es napirendi ponthoz kapcsolódó anyagot mindenki megkapta, a 
Bizottság ezt a napirendipontot nem tárgyalta.   

Sziváki Ibolya jegyzői megbízott: Itt a 2021. évi belső ellenőrzésről készített összefoglaló jelentésről 
van szó. A Magyar Falu Program MFP-AEE/2019. „Orvosi eszközök beszerzése Kőröstetétlen” 
projekt ellenőrzését hajtották végre. Tartalmazza, hogy hány napig tartott, mit ellenőriztek, tartalmazza 
a megállapításokat, azt, hogy mit javasolnak stb. Természetesen a javaslataik, már rég korrigálásra, 
javításra is kerültek. 
 
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:  
 

29/2022. (V. 24.) Ök. határozat 
 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. Elfogadja a belső ellenőrzés 2021. évi tevékenységéről szóló összefoglaló jelentést. 
2. Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal                                                  Felelős: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
 
 
11.) Beszámoló a folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról 
     Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
     Szakmai előterjesztő: Sziváki Ibolya Ceglédi KÖH Szervezési Iroda vezető-főtanácsos 
     (Előterjesztés a jegyzőkönyv 11. 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. 
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Hozzászólás hiányában az előterjesztett határozati javaslatot a Képviselő-testület egyhangú, 5 igen 
szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:  
 

30/2022. (V. 24.) Ök. határozat 
 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - 
 
1. Elfogadja Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. április 28-ai 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: A hétvégén kerül megtartásra a Gyermeknapunk. Várjuk már nagyon, 
reméljük, hogy jó idő is lesz. 
Megkérdezi, hogy az Egyebek napirendi ponton belül van-e 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 9.25 
órakor berekeszti. 
 

                                                                         K. m. f. 
 
 
 

      Dr. Diósgyőri Gitta                                   Pásztor Imre 
       címzetes főjegyző                                                            polgármester 
nevében és megbízásából eljáró 
 
 
        Sziváki Ibolya 
      jegyzői megbízott 
 
 
 


