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kiírásról 
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térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

 

- 53/2022. (X.25.) Ök. határozat  

SCANDEUS Kft. Kistérségi Háziorvosi ügyelet támogatás kéréséről  

 

- 54/2022. (X.25.) Ök. határozat  

Igazgatási szünet elrendeléséről a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalban 

 

- 55/2022. (X.25.) Ök. határozat  

Beszámoló a folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról 

 

 

 

R e n d e l e t:  

 

- 8/2022. (X.28.) Ök. rendelet  

Kőröstetétlen Község Önkormányzatnak 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 17.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Kőröstetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. október 25-én megtartott, 

09:00 órakor kezdődő nyilvános ülésén. 
 

Ülés helye: Községháza, Tanácskozó terem (2745 Kőröstetétlen, Kocséri út 4.) 
 

Jelen vannak: Szerdai Károly alpolgármester, Farkas Béláné képviselő, Pásztor Roland képviselő, 

Vágó Béla képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van: Sziváki Ibolya Ceglédi KÖH Szervezési Iroda jegyzői megbízott, 

Gyenge Ilona Ceglédi KÖH Pénzügyi Iroda pénzügyi ügyintéző 

 

Meghívott vendégek: Vas János – Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda igazgatója; Ézsiás 

István Tiborné – Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda Kőröstetétleni Tagiskola vezetője; 

Mádiné Kocsi Ildikó – Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda Kőröstetétleni Tagóvoda 

vezetője; Almádiné Rózsa Krisztina – Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda óvodavezetője 
 

Jegyzőkönyvvezető: Jávorszkiné Lászki Emese Ceglédi KÖH Szervezési Iroda ügyintéző 

 

Szerdai Károly alpolgármester: 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. 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.   Hozzájárulás a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás által biztosított szociális ellátásokról és azok 

térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előterjesztő: Szerda Károly alpolgármester 

 Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző 

 

6.   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 
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8. Beszámoló a folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról 

     Előterjesztő: Szerdai Károly alpolgármester 

     Szakmai előterjesztő: Sziváki Ibolya Ceglédi KÖH Szervezési Iroda – vezető főtanácsos 

 

9.) Egyebek 

 

Szerdai Károly alpolgármester: Mielőtt nekiállunk a napirendi pontok megtárgyalásának, előtte arra 

szeretnék kérni Minden jelenlévőt, hogy 1 perces felállással, és néma csenddel emlékezzünk most meg 

elhunyt polgármesterünkről. Köszönöm szépen. 

 

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) 
 

Szerdai Károly alpolgármester: 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.  

 

Szerdai Károly alpolgármester: Köszönjük szépen. Én úgy látom, hogy nagyon jó eredmények vannak 

az alsó és a felső osztályok esetében is. További munkájukhoz sok sikert kívánunk. Külön 

köszönteném Mádiné Kocsi Ildikó óvodavezetőt, aki most kerek 25 éve dolgozik már ebben a 

szakmában.  

Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, egyéb hozzászólás. 

 

Vas János igazgató: Köszönöm szépen a szót. Áldás Békesség! Szeretném kérni az Önkormányzat, 

illetve a Képviselő-testület tagjait egy kis együtt gondolkodásban az energiaárak elszabadulása miatt. 

Jelen pillanatban még nincs állami támogatás a Református Egyházat illetően. A gáz tekintetében éves 

szinten 650 e Ft gázszámlát fizettünk, most pedig várhatóan 1.390 e Ft lesz a gázszámla. Ha ezekkel 

az összegekkel számolunk akkor a következő évben 2.590 e Ft lesz. Az Iskola esetében a 2021-es 

évben 1.400 e Ft-ot fizettünk, míg ez a 2022-es évre 4.200 e Ft-ra emelkedett. Ha ezek az árak 

maradnak, akkor 8.500 e Ft lesz a gázszámla az iskolában. A villany tekintetében is hasonló alakulást, 

emelkedést várhatunk. Az Óvodánál 201 e Ft helyett 367 e Ft lesz, majd a 2023-as évre 627 e Ft. Az 

Iskolánál a villanyszámla a 2021-es évben 532 e Ft, most 855 e Ft várható, míg a 2023-as évre 1.500 e 

Ft lesz. Én nem azt kérem, hogy ezt a problémát Önök oldják meg, csupán együtt gondolkodást 

szeretnék kérni. Ha esetleg az Önkormányzatukat megkeresik és alternatívaként felajánlanak 

biomassza kazánokat, konténer kazánokat az önkormányzati épületeknek, gondoljanak ránk is, hiszen 

az egyházaknak még ezeket nem ajánlotta fel, így megyünk egy kicsit ezek után a dolgok után. A 

lehetőségeink adottak. Külön kazánházunk van, mind az Iskola és mind az Óvoda épületénél. A 

kazánok benne korszerűtlenek. Mi annyit tudunk most tenni, hogy egy épületgépésszel felméretjük az 

összes épületünket, akik megmondják, hogy mire tudunk átállni, milyen alternatívák állnak a 

rendelkezésünkre, és ennek milyen költségei vannak. Próbálunk még idén átállni mindenhol a LEDES 

világításra, az áram költségek csökkentése céljából.  Bármilyen segítséget, ötletet szívesen fogadunk, 

hiszen mi csak a fenntartók vagyunk, az épület az Önkormányzatuké. Ez mindkettőnk közös érdeke. 

Ha az árak elszabadulnak, nagyon nagy problémák fognak bekövetkezni. Ott van a busz költség is 

nekünk még, minden irányból a gyerekek miatt. Jászkarajenő, Törtel ás Abonyból is szállítjuk őket, 

mely költség szintén az iskolánkat terheli. Kértünk hozzájárulást a szülőktől a busz költséghez, de csak 

egy 90%-os jegy árát. Nagyon sok gyermek jár át Törtelről, és az onnan érkező leendő óvodások 

szüleit kértük, hogy ne busszal jöjjenek, hanem hozzák át gyermekeiket, ha meg tudják oldani. 

Szeretnénk megoldani, azt, hogy az Iskola és az Óvoda továbbra is működőképes maradjon. A fent 

elmondottakban kérnénk a segítségüket, együttműködésüket. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 
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Szerdai Károly alpolgármester: Köszönjük szépen. Ígérni semmit sem tudunk, de ha mód és lehetőség 

lesz rá segítünk Önöknek. Nagyon jó elgondolás egy kazán beállítása. Mondjuk egy mobilkazán 

beállítása, amibe brikettel és fával is lehet tüzelni, jó gondolat hiszen a csövek megvannak, és a fűtés 

is így megoldódna olcsóbban. Javaslom, maradjunk telefonos kapcsolatban, és ha tudunk valamit, 

hívjuk egymást.  

A másik, ha jól tudom az Iskola támogatást szokott kapni az úszásoktatásra az önkormányzatunktól 

200 e Ft összegben. Ezt kihasználtátok már az idei évben? 

 

Ézsiás István Tiborné tagiskola-vezető: Még nem vettük igénybe ebben az évben. Azért nem, mert az 

Erzsébet tábor keretében az útiköltséget is visszatéríti jelenleg most az állam. Tartalékolni szeretnénk, 

ha lehetőségünk van rá, és a jövőévi úszásoktatás útiköltségébe belefizetnénk. 

 

Szerdai Károly alpolgármester: Természetesen. Szóljatok, ha aktuális lesz, szükségetek lesz rá, és 

akkor átutaljuk számla ellenében a támogatásunkat. 

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:  

 

49/2022. (X. 25.) Ök. határozat 

 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. Elfogadja a Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda Kőröstetétleni Tagintézményeinek 

2021/22-es nevelési évre vonatkozó beszámolóját. 

2. Megköszöni az óvodai és az iskolai dolgozók kiváló munkavégzését. 

3. Utasítja 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) 

 

Szerdai Károly alpolgármester: 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 Képviselő-

testületet, hogy a Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság egyhangúlag javasolja a testületnek az 

előterjesztett határozati javaslat elfogadását. 

 

Szerdai Károly alpolgármester: Köszönjük szépen. Én személyes érintettségem miatt nem kívánok 

részt venni ebben a szavazásban.  

Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, egyéb hozzászólás. 

 

További hozzászólás hiányában az előterjesztett határozati javaslatot a Képviselő-testület egyhangú, 3 

igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:  

 

50/2022. (X. 25.) Ök. határozat 

 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2)-(3) bekezdése alapján 
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1.) Megállapítja 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. 

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

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) 

 

Szerdai Károly alpolgármester: 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 határozati rendelet-tervezet módosítását. 

 

Szerdai Károly alpolgármester: Köszönjük szépen.  

Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, egyéb hozzászólás. 

 

További hozzászólás hiányában az előterjesztett rendelettervezetet a Képviselő-testület egyhangú, 4 

igen szavazattal elfogadta és megalkotta Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2022. (X. 25.) önkormányzati rendeletét, amely Kőröstetétlen Község Önkormányzatnak 2022. évi 

költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szól. 

 
Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 28.) önkormányzati 

rendelete 

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

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 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 17.) 

önkormányzati rendelet 3–7. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„3. § 

(1) Az Önkormányzat összesített 2022. évi költségvetésének bevételi főösszege 126.501.345 Ft, 

melyet forrásonként bontásban az 1. melléklet tartalmazza. 

(2) A kiadási főösszeg az 1. melléklet szerint összesen 463.248.893.Ft. 

(3) A költségvetési egyenleg összege: (-) 336.747.548 Ft. A költségvetési egyenleg hiány. 

a) működési költségvetési egyenleg: (-) 9.308.918 Ft. A működési egyenleg hiány. 

b) felhalmozási költségvetési egyenleg: (-) 327.438.630 Ft. A felhalmozási egyenleg hiány. 

(4) A költségvetési hiány felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek: 

a) belföldi finanszírozás bevételei: 340.616.844 Ft. 

b) belföldi finanszírozás kiadásai: 3.869.296 Ft. 

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

(1) Az Önkormányzat bevételei forrásonként az 1. mellékletben részletezve. Működési bevételek 

előirányzata 94.692.867 Ft, ebből: 

a) önkormányzatok működési támogatása 18.733.493 Ft: 

aa) kötelező feladat 18.733.493 Ft 

ab) önként vállalt feladat 0 Ft 

ac) állami feladat 0 Ft 

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 22.942.300 Ft: 

ba) kötelező feladat 22.942.300 Ft 

bb) önként vállalt feladat 0 Ft 

bc) állami feladat 0 Ft 

c) termékek és szolgáltatások adói 52.050.000 Ft: 

ca) kötelező feladat 52.050.000 Ft 

cb) önként vállalt feladat 0 Ft 

cc) állami feladat 0 Ft 

d) közhatalmi bevételek 52.250.000 Ft: 

da) kötelező feladat 52.250.000 Ft 

db) önként vállalt feladat 0 Ft 

dc) állami feladat 0 Ft 

e) működési bevételek 19.500.567 Ft: 

ea) kötelező feladat 19.500.567 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: 31.808.478 Ft, ebből: 

a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 31.808.478 Ft: 

aa) kötelező feladat 31.808.478 Ft 

ab) önként vállalt feladat 0 Ft 

ac) állami feladat 0 Ft 

b) felhalmozási bevételek 0 Ft: 

ba) kötelező feladat 0 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: 340.616.844 Ft, ebből belföldi finanszírozás bevételei 

340.616.844 Ft: 

a) kötelező feladat 340.616.844 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 előirányzatai 104.001.785 Ft, ebből: 

a) személyi juttatások 26.805.453 Ft: 

aa) kötelező feladat 26.805.453 Ft 

ab) önként vállalt feladat 0 Ft 

ac) állami feladat 0 Ft 
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b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.461.971 Ft: 

ba) kötelező feladat 2.461.971 Ft 

bb) önként vállalt feladat 0 Ft 

bc) állami feladat 0 Ft 

c) dologi kiadások 45.133.097 Ft: 

ca) kötelező feladat 45.133.097 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 29.401.264 Ft: 

ea) kötelező feladat 28.439.428 Ft 

eb) önként vállalt feladat 961.836 Ft 

ec) állami feladat 0 Ft 

f) az e) pontban megállapított kiadáson belüli céltartalék 0 Ft: 

fa) kötelező feladat 0 Ft 

fb) önként vállalt feladat 0 Ft 

fc) állami feladat 0 Ft 

g) az e) pontban megállapított kiadáson belüli általános tartalék 16.730.476 Ft, ebből: 

ga) kötelező feladat 16.730.476 Ft 

gb) önként vállalt feladat 0 Ft 

gc) állami feladat 0 Ft 

(2) Felhalmozási kiadások előirányzatai 359.247.108 Ft, ebből: 

a) beruházások 144.269.990 Ft: 

aa) kötelező feladat 144.269.990 Ft 

ab) önként vállalt feladat 0 Ft 

ac) állami feladat 0 Ft 

b) felújítások 154.877.123 Ft: 

ba) kötelező feladat 154.877.123 Ft 

bb) önként vállalt feladat 0 Ft 

bc) állami feladat 0 Ft 

c) egyéb felhalmozási célú kiadások 60.099.995 Ft: 

ca) kötelező feladat 59.999.995 Ft 

cb) önként vállalt feladat 100.000 Ft 

cc) állami feladat 0 Ft 

(3) Finanszírozási kiadások előirányzata 3.869.296 Ft, ebből belföldi finanszírozás kiadásai 3.869.296 

Ft: 

a) kötelező feladat 3.869.296 Ft 

b) önként vállalt feladat 0 Ft 

c) állami feladat 0 Ft 

6. § 

(1) Az önkormányzati beruházási kiadások összege 144.269.990 Ft a 8. melléklet szerint: 

a) kötelező feladat 144.269.990 Ft 

b) önként vállalt feladat 0 Ft 

c) állami feladat 0 Ft 

(2) Az önkormányzati felújítási kiadások összege 154.877.123 a 8. melléklet szerint: 

a) kötelező feladat 154.877.123 Ft 

b) önként vállalt feladat 0 Ft 

c) állami feladat 0 Ft 
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7. § 

A tartalékok összege a 10. melléklet szerint 16.730.476 Ft, ebből: 

a) Céltartalékok 0 Ft: 

aa) kötelező feladat 0 Ft 

ab) önként vállalt feladat 0 Ft 

ac) állami feladat 0 Ft 

b) Általános tartalék 16.730.476 Ft: 

ba) kötelező feladat 16.730.476 Ft 

bb) önként vállalt feladat 0 Ft 

bc) állami feladat 0 Ft” 

2. § 

(1) A Kőröstetétlen Község Önkormányzatnak 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 17.) 

önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) Kőröstetétlen Község Önkormányzatnak 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 17.) 

önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) Kőröstetétlen Község Önkormányzatnak 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 17.) 

önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) Kőröstetétlen Község Önkormányzatnak 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 17.) 

önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) Kőröstetétlen Község Önkormányzatnak 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 17.) 

önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

(6) Kőröstetétlen Község Önkormányzatnak 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 17.) 

önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

(7) Kőröstetétlen Község Önkormányzatnak 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 17.) 

önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

(8) Kőröstetétlen Község Önkormányzatnak 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 17.) 

önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

(9) Kőröstetétlen Község Önkormányzatnak 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 17.) 

önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 

(10) Kőröstetétlen Község Önkormányzatnak 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 17.) 

önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 

(11) Kőröstetétlen Község Önkormányzatnak 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 17.) 

önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 

3. § 

Ez a rendelet 2022. október 29-én lép hatályba. 

Dr. Diósgyőri Gitta       Szerdai Károly  

címzetes főjegyző            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) 

 

Szerdai Károly alpolgármester: 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 az 

előterjesztett határozati javaslat elfogadását. 
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Szerdai Károly alpolgármester: Köszönjük szépen. Ki fogunk küldeni 3 db pályázati kiírást, és várjuk 

az árajánlatokat. Ki lesz küldve egy egyéni vállalkozónak, egy Kft.-nek és egy őstermelőnek. A 

földünk nagyon szépen meg van már művelve, megnéztem, viszont vetni kellene már bele. Itt az a 

kérdés, hogy még az idei évben kiírjuk e a pályáztatást, vagy csak jövőre. 

 

Gyenge Ilona pénzügyi ügyintéző: Én nem javasolnám azt, hogy vigyék át a pályáztatást jövőre, 

hiszen az nem vetne jó fényt az Önkormányzatra, nem pozitív a részünkre, hiszen nekünk kell az 

állami támogatást igényelni, a zöldítést intézni stb. Volt már erre példa, hogy az önkormányzat saját 

maga intézte ezeket az igényléseket, de én úgy gondolom, ez akkor a legbiztosabb, ha a föld használó 

fogja intézni, aki cserébe bérleti díjat fizet majd az Önkormányzatnak.  

 

Szerdai Károly alpolgármester: 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:  

 

51/2022. (X. 25.) Ök. határozat 

 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) 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. 

2.) Felhatalmazza az Alpolgármestert a pályázat meghirdetésére, a legalább három ajánlattevő 

értesítésére és a döntés előkészítésére. 

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

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

 

5.) Hozzájárulás a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás által biztosított szociális ellátásokról és azok 

térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előterjesztő: Szerda Károly alpolgármester 

 Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző 

     (Előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete) 

 

Szerdai Károly alpolgármester: Az 5-ös napirendi ponthoz kapcsolódó anyagot is mindenki megkapta, 

a Bizottság nem tárgyalta ezt a napirendi pontot.  

Vágó Béla képviselő: Itt a 4-dik oldalon szerepel az emelt színvonalú ellátás, és ehhez egyszeri 

hozzájárulás is van feltüntetve, elég nagy összegben. Ez mit takar pontosan? 

Gyenge Ilona pénzügyi ügyintéző: Cegléden vannak apartmanok, és ez ahhoz kapcsolódik. A többi 

esetben állami támogatás van, tehát állami normatíva kerül leutalásra támogatásképpen. 

Szerdai Károly alpolgármester: 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:  

 

52/2022. (X. 25.) Ök. határozat 

 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1. Hozzájárulását adja a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (5) bekezdésére 

figyelemmel Cegléd Város Önkormányzatának a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás által 

biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az 
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ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 11/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének a 

jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező rendelettervezet szerinti módosításához.  

2. Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2022. november 30.                                   Felelős: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
 

6.) Scandeus Kft. Kistérségi Háziorvosi Ügyelet támogatás kérése     
 Előterjesztő: Szerdai Károly alpolgármester 

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

     (Előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete) 

 

Szerdai Károly alpolgármester: A 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, és tájékoztatom a Képviselő-

testületet, hogy a Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság egyhangúlag javasolja a testületnek az 

előterjesztett határozati javaslat elfogadását. 

 

Szerdai Károly alpolgármester: 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:  

 

53/2022. (X. 25.) Ök. határozat 

 

Kőröstetétlen Község Képviselő-testülete – 

1.) Helyt ad 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 

fizet az egészségügyi szolgáltató részére. 

2.) Biztosítja 2022. évi költségvetés általános tartalék terhére az 1. pontban hivatkozott kiegészítő 

támogatás 2022. november és december hónapokra jutó, mindösszesen 149.800.- Ft összegét. 

3.) Felhatalmazza az Alpolgármestert az 1. pontban hivatkozott feladat-ellátási szerződés 

aktualizálására. 

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

Határidő: azonnal Felelős: Szerdai Károly alpolgármester 

 

 

7.) Igazgatási szünet elrendelése a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalban 

 Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

     (Előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete) 

 

Szerdai Károly alpolgármester: A 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, és tájékoztatom a Képviselő-

testületet, hogy a Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság egyhangúlag javasolja a testületnek az 

előterjesztett határozati javaslat elfogadását. 

 

Szerdai Károly alpolgármester: Köszönjük szépen.  
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Sziváki Ibolya jegyzői megbízott: 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 közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a 

közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a 

távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés b) pont). 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. 

 

Szerdai Károly alpolgármester: Köszönjük szépen a kiegészítést.  

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:  

 

54/2022. (X. 25.) Ök. határozat 

 

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.) Egyetért 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.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzat Hivatal a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal                                        Felelős: dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 

 

8.) Beszámoló a folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról 

     Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 

     Szakmai előterjesztő: Sziváki Ibolya Ceglédi KÖH Szervezési Iroda vezető-főtanácsos 

     (Előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete) 

 

Szerdai Károly alpolgármester: 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:  

 

55/2022. (X. 25.) Ök. határozat 

 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - 
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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: Szerdai Károly alpolgármester 

 

9.) Egyebek 

 

Szerdai Károly alpolgármester: El kell majd gondolkodnunk a jövő évi adórendszerünket illetően, 

hogy emeljünk- e vagy sem, akkor a lakbéreket illetően legyen-e emelés vagy sem, illetve vezessünk-e 

be valamilyen adót, ami többletbevételt jelentene az Önkormányzatunk számára a közel jövőben. 

Mindenki gondolja át, és majd eldöntjük, megbeszéljük a későbbiekben. 

 

Sziváki Ibolya jegyzői megbízott: Az Adóhatósági Iroda vezetője állította össze ezt a tájékoztató 

jellegű anyagot, melyben láthatják, hogy milyen alternatívák vannak, ha emelni szeretnék az adóikat. 

Különböző variációk vannak benne, természetesen ez nem jelenti azt, hogy emelniük kell, ez nem 

kötelező jellegű. Láthatják az eddig befolyt bevételeket is benne, és ehhez képest többféle emelésre is 

végeztek számításokat. Ez a tájékoztató anyag azért most lett kiküldve, mert a novemberi ülésen kell 

tárgyalni az adókat, illetve az adómértékeket, így addig át tudják gondolni, illetve beszélni.  

 

Szerdai Károly alpolgármester: Jó, rendben. Köszönjük szépen. Amit még el szerettem volna mondani 

Nektek, hogy jövőhéten kezdenek hozzá a leégett kazánházunk bontásához a szakemberek. Teljesen ki 

lesz pakolva, új lemezborítást kap, és szeretném, ha tárolónak, raktárnak használnánk majd, hiszen, 

annyi értékes gépünk van, aminek kell a hely a tároláshoz. Az ajtók meg lesznek hagyva, illetve a 

válaszfal is. Erre közel 10.000.000 Ft-ot nyertünk, azonban ez nem fogja futni a munkálatokat, a 

kivitelező számításai szerint 12.000.000 Ft lesz, így ide majd az általános tartalékunkból fordítanunk 

kell. Ugyanakkor ebben az összegben van egy 800 e Ft-os tartalék, amit nem biztos, hogy fel kell 

használnunk, de lehet, hogy igen, akkor fogják meglátni, ha teljesen szét lesz szedve az épület. 

Továbbá tegnap megnéztük a közösségi házat belülről a Képviselő-társaimmal, és szerintem 

elmondhatjuk, hogy nagyon meg vagyunk elégedve a kivitelezéssel, kellemesen csalódtam, hiszen 

nem gondoltam, hogy ennyire szép munkát végeztek a szakemberek. Holnap lesz a gázátadás, a 

hétvége felé, pedig elkezdődik a szigetelése, és majd színezése is. Nekünk majd a kerítésben kell 

gondolkodnunk, de ezt már csak jövőre gondoltam.  

A Művelődési Házban tönkre ment a kazán, ezt meg kell csináltatnunk. Kértünk árajánlatot is. Varga 

Zoltán ev. anyag és munka költsége összesen 1.450.000 Ft. Ha most ezt elfogadjuk, akkor jövőhéten 

kezdik a munkát.  

 

Vágó Béla képviselő: Gondolom ez a költségvetés módosításával jár.  

 

Gyenge Ilona pénzügyi ügyintéző: A beruházási keretből tudja finanszírozni ezt az önkormányzatuk.  

 

Szerdai Károly alpolgármester: Jó, rendben. Én kérem, hogy támogassatok ebben, és csináltassuk meg 

ezt a kazáncserét. Továbbá az országgyűlési képviselő úr kérte, hogy írjuk össze mely pályázataink 

vannak, ahol az elnyert pályázati összeg nem fedezi a kiadásokat. Mi ezeket összeírtuk, és el is küldtük 

neki e-mailen. Reménykedünk, hogy további pályázati pénzeket nyerünk majd erre, és a plusz 

kiadásokat is tudjuk majd ebből finanszírozni.  

Ami most még eszembe jutott, hogy a későbbiekben szeretném, ha a civil szervezetek egységesen, 

tehát ugyanakkora összegű támogatást kapnának majd. Erre nagyon figyeljünk majd oda. Tehát vagy 

mindenki 100 e Ft-ot, vagy 150 e Ft-ot, vagy 200 e Ft-ot. Ne legyen megkülönböztetés. Én ezt nagyon 

javaslom.  

 

Sziváki Ibolya jegyzői megbízott: Jó, akkor a Művelődési Ház kazáncseréjére, kell egy Képviselő-

testületi döntés, ami úgy hangzik, hogy az Önkormányzatuk ezen munkálatokra 1.500 e Ft-ot biztosít a 

beruházási keret terhére. 
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Szerdai Károly alpolgármester: Megkérdezi, hogy az előbb szóban elhangzott előterjesztett határozati 

javaslathoz van-e kérdés, egyéb hozzászólás?  

 

További kérdés és egyéb hozzászólás hiányában a szóban előterjesztett határozati javaslatot a 

Képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:  

 

56/2022. (X. 25.) Ök. határozat 

 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – 

 

Szerdai Károly alpolgármester: Még elszeretném Nektek mondani, hogy lesz karácsonyi 

díszkivilágítás november végétől, az első adventi gyertyagyújtás időpontjától kigyulladnak a fények a 

településünkön. Továbbá lesz karácsonyfa is a Falunk központjában, és díszítve is lesz fenyőágakkal, 

ahol szükséges.  

Ha lehetőség lenne rá, akkor mi nem szeretnénk az idén Falugyűlést tartani. Ennek van akadálya 

esetleg? 

 

Sziváki Ibolya jegyzői megbízott: Az önkormányzati törvény kimondja, hogy kötelező. Tehát 6 db 

Képviselő-testületi ülés egy 1 db közmeghallgatás megtartása kötelező egy adott évben. Nagy 

vonalakban el lehet mondani az idei év beruházásait, illetve a jövő évi terveket.  

 

Szerdai Károly alpolgármester: Értem. 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 10.00 

órakor berekeszti. 

 

                                                                         K. m. f. 

 

      Dr. Diósgyőri Gitta                                  Szerdai Károly s. k. 

       címzetes főjegyző                                                           alpolgármester 

nevében és megbízásából eljáró 

 

 

        Sziváki Ibolya s. k. 

      jegyzői megbízott 


