
Tájékoztató a Képviselő-testület 2018. szeptember 25-ei ülésén elfogadott határozatairól 
 

36/2018. (IX. 25.) Ök. határozat 
 
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) 1. pontja értelmében az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1. Dönt arról, hogy jóváhagyja a határozat 1. számú mellékletét képező, az önkormányzati közös 

tulajdonú víziközmű rendszer ellátási felelősei képviseletében eljáró ellátásért felelős 
kijelöléséről szóló Megállapodást. 

2. Dönt arról, hogy jóváhagyja a határozat 2. számú mellékletét képező, Abony-Kőröstetétlen-
Törtel közös szennyvíztisztító telep üzemeltetésére vonatkozó Viziközmű bérleti-üzemeltetésre 
szerződést. 

3. Felhatalmazza a polgármestert az 1. és 2. pontban jóváhagyott dokumentumok aláírására. 
4. Felkéri Dr. Tóta Áron ügyvéd urat a Közös tulajdont alapító okirat elkészítésére. 
5. Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
Határidő:  azonnal      Felelős: Pásztor Imre polgármester 
 

37/2018. (IX. 25.) Ök. határozat 
 
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a víziközmű-szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-ában foglaltakra figyelemmel -  
 

1.) A DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. (2370 Dabas, Széchenyi u. 3., a továbbiakban: 
DAKÖV Kft.) által elkészített, 2019-2033. közötti időszakra vonatkozó Kőröstetétlen 
közműves ivóvízellátó rendszer megnevezésű, KRTT-IV rövid kódú, 11-32975-1-001-00-05 
MEKH azonosító kódú vízi közmű Gördülő Fejlesztési Tervét a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 

2.)  A beruházási- felújítási és pótlási munkák fedezeteként kizárólag - a víziközmű vagyon 
használatáért - a fejlesztési alap számlára a DAKÖV Kft-től befolyt, bérleti díjból származó 
bevételét jelöli meg. Ezt meghaladó anyagi forrással az Önkormányzat a beruházásokat nem 
támogatja. 

3.)  A Gördülő Fejlesztési Tervben szereplő beruházási- felújítási és pótlási feladatok közül az adott 
évre tervezetteket a DAKÖV Kft. minden évben január 31-ig tartozik a Képviselő-testület elé 
jóváhagyásra beterjeszteni (pontos árajánlatokkal alátámasztva), amelyek megvalósításáról a 
pénzügyi lehetőségeket szem előtt tartva (a befolyó bérleti díj mértékéig) dönt a Képviselő-
testület. 

4.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 
Határidő: azonnal                                                                        Felelős: Pásztor Imre polgármester 
 

38/2018. (IX. 25.) Ök. határozat 
 
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a víziközmű-szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-ában foglaltakra figyelemmel -  
 
1.) A DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. (2370 Dabas, Széchenyi u. 3., a továbbiakban: 

DAKÖV Kft.) által elkészített, 2019-2033. közötti időszakra vonatkozó Kőröstetétlen 
közműves szennyvízelvezető rendszer megnevezésű, KRTT-SZV rövid kódú, 22-32975-1-001-
00-00 MEKH azonosító kódú vízi közmű Gördülő Fejlesztési Tervét a határozat melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja. 

2.)  A beruházási- felújítási és pótlási munkák fedezeteként kizárólag - a víziközmű vagyon 
használatáért - a fejlesztési alap számlára a DAKÖV Kft-től befolyt, bérleti díjból származó 
bevételét jelöli meg. Ezt meghaladó anyagi forrással az Önkormányzat a beruházásokat nem 
támogatja. 



3.)  A Gördülő Fejlesztési Tervben szereplő beruházási- felújítási és pótlási feladatok közül az adott 
évre tervezetteket a DAKÖV Zrt. minden évben január 31-ig tartozik a Képviselő-testület elé 
jóváhagyásra beterjeszteni (pontos árajánlatokkal alátámasztva), amelyek megvalósításáról a 
pénzügyi lehetőségeket szem előtt tartva (a befolyó bérleti díj mértékéig) dönt a Képviselő-
testület. 

4.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 
Határidő: azonnal                                                           Felelős: Pásztor Imre polgármester 

 
39/2018. (IX. 25.) Ök. határozat 

 
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
1. Módosítja Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. II. félévre 

érvényes 31/2018. (VI. 26.) Ök. határozattal elfogadott munkatervét: 
  

  1.1. Az szeptember 25-ére tervezett „Helyi esélyegyenlőségi program elfogadása” napirendi 
pontot a 2018. november 27-ei ülésnapra ütemezi át. 

 2. Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal                                                                        Felelős: Pásztor Imre polgármester 

 
40/2018. (IX. 25.) Ök. határozat 

 
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Dönt arról, hogy nyilvános pályázat útján értékesíti a Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 

tulajdonában lévő, Kőröstetétlen belterület 191. helyrajzi számú, valóságban Kőröstetétlen, 
Törteli út 15. szám alatti kivett, lakóház udvar megjelölésű ingatlant. Az ingatlan minimális 
vételára az ingatlanforgalmi értékbecslés alapján megállapított bruttó 4.000.000 Ft. 

2.) Meghatároz bruttó 100.000 Ft összegű pályázati biztosítékot. 
3.)  Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat meghirdetésére és a döntés előkészítésére. 
4.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
Határidő: 2018.december  31.                                                     Felelős: Pásztor Imre polgármester 

41/2018. (IX. 25.) 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 
 


