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

Jegyzőkönyv
Kőröstetétlen Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2022. augusztus 3-ai
rendkívüli nyilvános testületi üléséről

MUTATÓ
H a t á r o z a t o k:
-

37/2022. (VIII.03.) Ök. határozat
Járda kivitelező kiválasztásáról (MFP-BJA/2021.)

-

38/2022. (VIII.03.) Ök. határozat
Temető fejlesztés kivitelező kiválasztásáról (MFP-ÖTIF/2022.)

-

39/2022. (VIII.03.) Ök. határozat
Önkormányzati ingatlan fejlesztés kivitelező kiválasztásáról (MFP-ÖTIK/2022.)

-

40/2022. (VIII.03.) Ök. határozat
Polgármester részére jutalom kifizetéséről
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Jegyzőkönyv
Készült: Kőröstetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. augusztus 3-án megtartott,
09:00 órakor kezdődő rendkívüli 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
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.)

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

2.)

Temető fejlesztés kivitelező kiválasztása
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester
Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző

3.)

Önkormányzati ingatlan fejlesztés kivitelező kiválasztása
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester
Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző

4.)

Egyebek

1.) Járda kivitelező kiválasztása
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester
Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző
(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. Ősszel fognak a munkálatok elkezdődni. Az Arany
János hidat és a Dózsa György utca végét fogja összekötni ez a járda. Most nem tudjuk a munkálatokat
elkezdeni, mert a tükör kiszedéséhez eső kellene. Nagyon kemény most a föld. Továbbá a héten már
burkolják a szolgáltató házat a Jászkarajenői úton, aki kíváncsi jövőhéten már meg tudja nézni. Én arra
gondoltam, hogy egy-egy Képviselő-testületi ülést majd lehetne ott is tartani, ha elkészül teljesen.
Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, egyéb hozzászólás.
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További hozzászólás hiányában az előterjesztett határozati javaslatot a Képviselő-testület egyhangú, 5
igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
37/2022. (VIII. 03.) Ök. határozat
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.

Dönt arról, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Kőröstetétlen, 117. hrsz-ú „kivett
közterületen” kialakításra kerülő járda térkövezési munkálatainak kivitelezésére Matkovics Tibor
egyéni vállalkozót (2746 Jászkarajenő, József A. u. 12.) bízza meg az árajánlatban foglaltak
szerint.

2.

Az 1.) pontban részletezett munkálat vállalási díja 840 000 Ft, azaz nyolcszáznegyvenezer forint,
melynek fedezetét a 2022.évi költségvetés tartaléka tartalmazza.

3.

Felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban hivatkozott megbízáshoz szükséges dokumentumok,
kötelezettségvállalások előkészítésére és aláírására.

4.

Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal

Felelős: Pásztor Imre polgármester

2.) Temető fejlesztés kivitelező kiválasztása
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester
Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző
(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.
Farkas Béláné képviselő: Igen, megtárgyaltuk ezt a napirendi pontot is, 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. Még ezt meg kell terveznünk, hogy hol legyen, és hogy
hogyan nézzen ki. A Ravatalozóval szeretném, ha összhangban lenne, és így lenne akkor egy kerek
egész az épület. A mellékhelyiségben angol wc lesz kialakítva. Jövőre lesz kész a tervek szerint,
vagyis így tervezzük.
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:
38/2022. (VIII. 03.) Ök. határozat
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,
1. Az önkormányzat tulajdonában lévő Kőröstetétlen, 029/10. hrsz alatt lévő Temető területén lévő
hulladéktároló és az illemhely felújításával
a Málnaliget Szolgáltató és Beruházó Kft-t (Kecskemét, ÚRRÉT tanya 53. Képviseli:
Mucsányiné Nemes Tímea ügyvezető) bízza meg.
2. Az 1. pontban részletezett megbízások vállalási díja
- 4 395 000 Ft + áfa, összesen 5 581 650 Ft, azaz ötmillió-ötszáznyolcvanegyezerhatszázötven forint.
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3.

4.
5.

A beruházás a Miniszterelnökség által nyújtott – 1176/3009/770/5/2022. számú döntés alapján
5 581 650 Ft, azaz ötmillió-ötszáznyolcvanegyezer-hatszázötven forint egyszeri jellegű, vissza
nem térítendő központi költségvetési támogatásból valósul meg.
Felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban hivatkozott megbízáshoz szükséges dokumentumok,
kötelezettségvállalások előkészítésére és aláírására.
Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Pásztor Imre polgármester

3.) Önkormányzati ingatlan fejlesztés kivitelező kiválasztása
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester
Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző
(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 Képviselőtestületet, hogy a Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság egyhangúlag javasolja a testületnek az
előterjesztett határozati javaslat elfogadását.
Pásztor Imre polgármester: Köszönjük szépen. A Kazánház ügyében annyi előre haladás van, hogy
kijelölték a független igazságügyi szakértőt. Az Ő szakértői véleménye után a bíróságra kerül az ügy.
Esztétikailag a külső felújítást tudjuk elvégezni ebből a nyertes pályázatból. Igazából a bontás után
fogjuk látni, valójában milyen munkálatok is lesznek, ezért valószínű, hogy a tartalékunk terhére
bizonyos összeggel be kell majd szállnunk. A munkák várható befejezése: 2023.06.30.
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:
39/2022. (VIII. 03.) Ök. határozat
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. Az önkormányzat tulajdonában lévő Kőröstetétlen, Kocséri út 4. (5/1 hrsz.) alatt lévő
„tárolóhelyiség” fejlesztésével és felújításával
a GENERÁL-KONTAKT Kft -t (2740 Abony, Mátyás király út 0157 hrsz.; képviseli: Krupincza
Tibor ügyvezető) bízza meg.
2. Az 1. pontban részletezett megbízások vállalási díja 7 867 751 Ft + áfa, összesen 9 992 044 Ft,
azaz kilencmillió-kilencszázkilencvenkettőezer-negyvennégy forint.
3. A beruházás a Miniszterelnökség által nyújtott – 1183/3009/1348/5/2022. számú döntés alapján
9 992 043 Ft, azaz kilencmillió-kilencszázkilencvenkettőezer-negyvenhárom forint egyszeri
jellegű, vissza nem térítendő központi költségvetési támogatásból valósul meg.
4. Felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban hivatkozott megbízáshoz szükséges dokumentumok,
kötelezettségvállalások előkészítésére és aláírására.
5. Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Pásztor Imre polgármester
4.) Egyebek
Pásztor Imre polgármester: Egyebek napirendiponton belül szeretném megemlíteni., hogy a bölcsődei
pályázat visszafizetésre került. Ha jól emlékszem 2.500.000 Ft került visszafizetésre a 3.500.000 Ft
helyett. Itt is sikerült kicsit spórolnunk. Írtunk méltányossági kérelmet a kamat elengedésére, de
semmi biztató választ nem kaptunk erre. Csupán reménykedhetünk, hátha visszakapjuk a befizetett
kamatösszeget.
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Megkérdezi, hogy az Egyebek napirendi ponton belül van-e kérdés, egyéb észrevétel, hozzászólás,
egyéb javaslat.
Farkas Béláné képviselő: A Bizottsági ülés Egyebek napirendipontján belül javaslatot tett a Bizottság
polgármester úrnak 3 havi illetményének kifizetésére. A döntést egyhangúlag támogatta a Bizottság.
Pásztor Imre polgármester: Jó, rendben. Köszönöm szépen.
Megkérdezi, hogy az Egyebek napirendiponton belül ehhez a szóbeli előterjesztéshez, van e kérdés,
egyéb hozzászólás?
További hozzászólás hiányában a szóban előterjesztett határozati javaslatot a Képviselő-testület 4 igen
és 1 tartózkodás szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
40/2022. (VIII. 03.) Ök. határozat
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1.) Elfogadja a Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottságnak a képviselő-testület és szervei Szervezeti és
Működési szabályzatáról szóló 19/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt
hatáskörében tett javaslatát, és Pásztor Imre polgármester részére a 2022. évben eddig végzett
munkája értékelése alapján 3 havi illetményének megfelelő - bruttó 1 950 000+járulék, összesen 2
203 500 Ft összegben - jutalmat állapít meg.
2.) Az 1. pontban megállapított juttatás fedezetéül az önkormányzat 2022. évi költségvetésének
tartalékát jelöli meg.
3.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Farkas Béláné elnök
Pásztor Imre polgármester: Ha minden igaz, legközelebb már csak szeptember végén fogunk
Képviselő-testületi ülést tartani.
Megkérdezi, hogy az Egyebek napirendi ponton belül van-e kérdés, egyéb észrevétel, egyéb
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 9.20
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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