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Jegyz ő k ö nyv 

Kőröstetétlen Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

2018. március 27-ei 
nyilvános testületi üléséről 



H a t á r o z a t o k: 

11/2018. (lll.27.) Ök. határozat 
Közterület elnevezésről 

12/2018. (ll.27.) Ök. határozat 
2018. évi közbeszerzési tervről 

13/2018. (ill.27.) Ök. határozat 

MUTATÓ 

Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programban benyújtott pályázat Támogatói döntésének 
elfogadásáról 

14/2018. (lll.27.) Ök. határozat 
Beszámoló a folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról 

15/2018. (lll.27.) Ök. határozat 
Pályázat benyújtása rendezvényszervezésről 
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Jegyz ő k ö nyv 

Készült: Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. március 27-én 
megtartott, 09:05 órakor kezdődő nyilvános ütésén. 

Ülés helye: Községháza, Tanácskozó terem (274 5 Kőröstetétlen, Kocséri út 4.) 

Jelen vannak: Pásztor Imre polgánnester, Szerdai Károly alpolgármester, Farkas Béláné képviselő, 
Pásztor Roland képviselő, Vágó Béla képviselő, Angyal Tibor külsős bizottsági tag. 

Tanácskozási joggal jelen van: Sziváki Ibolya Ceglédi KÖH jegyzői megbízott. 

Jegyzőkönyvvezető: Jávorszkiné Lászki Emese Ceglédi KÖH Szervezési lroda 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 mellett még egy darab helyben osztott anyag felvételét, megtárgyalását a napirendi ponttok 
közé, és megkérdezi, hogy van-e a módosított napirendhez további javaslat. 
Mivel más javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsálja az ülés módosított napirendjét. A 
képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadta az ülés módosított napirendjét. 
A jelenléti iv a jegyzőkönyv melléklete. 

NYILVÁNOS ÜLÉS: 

1.) Közterület elnevezése 
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző 

2.) Kőröstetétlen Község Önkormányzata 2018. évi Közbeszerzési Terve 
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
Szakmai előterjesztő: Kovács Gábor közbeszerzési tanácsadó 

3.) Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programban benyújtott pályázat Támogatói 
döntésének elfogadása 
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző 

4.) Beszámoló a folyamatban lévő határozatok véga·ehajtásáról 
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
Szakmai előterjesztő: Sziváki Ibolya Ceglédi KÖH Szervezési Iroda vezető-főtanácsos 

5.) Pályázat benyújtása rendezvényszervezésre 
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző 

6.) Egyebek 

1.) 1.) Közterület elnevezése 
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv l. melléklete) 

Pásztor Imre polgármester: Az l -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. Képviselő-testületünk a 2017. 
január 20-ai iilésén döntött egy új, 53 méter hosszúságú út kialakításáról a 227/2 hrsz-ú ingatlanon, 
melyen a vízművet tudjuk megközelíteni. Az ingatlan-nyilvántartásban átvezetésre került a "kivett 
közút" művelési ág, ezért javasolják, hogy döntsön a Képviselő-testiiletünk az út Vízmű köz-re történő 
e l n evezésérő l. 
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. 

Pásztor Roland képviselő: De meg marad a Vízmű utca elnevezés is? 

Pásztor Imre polgármester: Persze. 

Vágó Béla képviselő: Egyébként jogos az elnevezés. 

Pásztor Imre polgármester: Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e több kérdés, egyéb 
hozzászólás. 

További kérdés és egyéb hozzászólás hiányában az előterjesztett határozati javaslatot a Képviselő
testület egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

11/2018. (lll. 27.) Ök. határozat 

Kőröstetétien Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján -

l. Dönt arról, hogy a Kőröstetétlen 227/2 hrsz-ú "kivett közút" a Vízmű köz elnevezést kapja. 
2. Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal Felelős: Pásztor Imre polgármester 

2.) Kőröstetétlen Község Önkormányzata 2018. évi Közbeszerzési Terve 
Előterjesztő: Pásztor lmre polgármester 
Szakmai előterjesztő: Kovács Gábor közbeszerzési tanácsadó 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete) 

Pásztor Imre polgármester: Az ehhez kapcsolódó anyagot is szintén mindenki megkapta, és tudtommal 
a Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot is. 

Farkas Béláné képviselő: Igen, megtárgyaltuk ezt a napirendi pontot is. Minden évben március 31-ig 
összesített közbeszerzési tervet kell készíteniük. A tervet a Képviselő-testület fogadja el. A jogszabály 
szerint a közbeszerzési tervben szerepeltetni kell minden, az év folyamán megindítani tervezett 
közbeszerzési eljárást, függetlenül attól, hogy az eljárás folyamatban van-e már, vagy sem. 2018-ban 
nem tervezünk közbeszerzési eljárást lefolytatni. Az év folyamán amennyiben szükséges, javaslatot 
fognak tenni a közbeszerzési terv módosítására, kiegészítésére. 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság egyhangúlag 
javasolja a testiiletnek 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 Képviselö-testület egyhangú, 4 
igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
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12/2018. (lll. 27.) Ök. határozat 

Kőröstetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testülete-

l .  Dönt arról, hogy 2018. évben nem tervez közbeszerzési eljárást lefolytatni. 
2. Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal Felelős: Pásztor [mre polgármester 

Megérkezik a Képviselő-testületi ülésre Szerdai Károly alpolgármester úr. 

3.) Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programban benyújtott pályázat Támogatói 
döntésének elfogadása 
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete) 

Pásztor Imre polgármester: Az ehhez kapcsolódó anyagat is szintén mindenki megkapta, és tudtommal 
a Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot is. 

Farkas Béláné képviselő: Igen, megtárgyaltuk ezt a napirendi pontot is. A Képviselő-testületünk a 
2016. augusztus 15-én megtartott i.ilésén döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium "A Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program" című pályázati felhívása 
keretében l db "C" típusú szabadtéri sportpark építésére, az önkormányzat saját tulajdonú 2745 
Kőröstetétlen Kacséri út belterület 227/1. hrsz számú ingatlanon. A pályázatot a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium befogadta és azt az értékelő bizottság értékelte. A nemzeti fejlesztési miniszter 
Kőröstetétlen településen l db B típusú sportpark, megépítését támogató döntést hozott. A benyújtott 
pályázati kérelem eredetileg l db C típusú szabadtéri sportpark építésére irányult, ezért szükséges a 
Támogatói döntésben szereplő módosult tartalom Képviselő-testület általi elfogadása. Továbbá 
vállalja az Önkormányzatunk a B típusú sportpark funkció szerinti fenntartását, karbantartását, 
üzemeltetését az átadástól számított 5 éves időtartamig. 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság egyhangúlag 
javasolja a testületnek az előterjesztett határozati javaslat elfogadását. 
Nekem itt egy kérdésem volt, még pedig az, hogy mi a különbség a "B" és a "C" típus között? 

Pásztor Imre polgármester: Köszönjük szépen. Amikor annak idején beadtuk a pályázatot, akkor meg 
mondták, hogy melyik település milyen típusra pályázhat, és itt a település létszámarányát, 
lélekszámát vették figyelembe. Így nekünk a "C" típusúra lehetett pályázni. A napokban kaptuk meg 
postán a támogató döntését, amiben viszont a "B" típusra kaptunk támogatást. A "C" típus nyolc 
eszközös, a "B" típus pedig hét eszközös. Ez a különbség a kettő típus között. Gumi lapokból lesz majd 
az alja, hogyha leesik róla valaki, akkor ne üsse meg magát. Nekünk csak a területet kell biztosítani, 
minden egyéb más feladat a támogatóé. 

Pásztor Roland képviselő: Ez csak egy ötlet a részemről, amit más parknál Játtam már, hogy kis tetők 
voltak készítve az eszközök felé. Viszonylag zsúfolt helyen voltak, de nagyon találó volt nekem, 
hiszem védve volt az időjárástól is. 

Pásztor Imre polgármester: Tetőt szerintem nem fognak rá tenni, de majd megnézem én is. Még annyi 
hogy szeretném, ha elgondolkodnátok arról, hogy hova helyezzük el a területen, hiszen ez az első 
eszközünk, és ha elkezdjük beépíteni a területet, akkor minden e köré fog majd épülni. Szerintem a 
Templom felé, a Globus és az út közé kellene elhelyeznünk oda a sarokba, de majd még átgondoljuk, 
átbeszéljük, ha elérkezünk oda. 
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: 

13/2018. (lll. 27.) Ök. határozat 

Kőröstetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testülete-

l .)  A Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. 2018.03.01-én kelt, 
BMSK-1-120/0007/2018. számú értesítő levelében közölt-a Nemzeti Szabadidős-Egészség 
Sportpark Programban benyújtott kérelem támogatásáról szóló - miniszteri döntés szerinti 
támogatást az l db B típusú sportpark megépítésére vonatkozóan elfogadja, a beruházás 
megvalósítását támogatja. 

2.) Vállalja a B típusú sportpark funkció szerinti fenntartását, karbantartását, üzemeltetését az 
átadástól számított 5 éves időtartamig. 

3.) Felhatalmazza a Polgármestert pályázat megvalósításához kapcsolódó intézkedések megtételére 
4.) Felkéri a Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal Felelős: Pásztor Imre polgármester 

4.) Beszámoló a folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
Szakmai előterjesztő: Sziváki Ibolya Ceglédi KÖH Szervezési Iroda vezető-főtanácsos 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete) 

Pásztor Imre polgármester: Ez a napirendi pont a lejárt idejű 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, 5 igen 
szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

14/2018. cm. 27.) Ök. határozat 

Kőröstetétlen Község Önkormányzat 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 

5.) Pályázat benyújtása rendezvényszervezésre 
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete) 

Pásztor Imre polgármester: Ez a napi rendi pont helyben osztott anyagként van most előttetek. Kérem 
a Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság véleményét. 

Farkas Béláné képviselő: Itt döntenünk kell arról, hogy Önkormányzatunk egy pályázatot nyújt be a 
helyi rendezvények támogatása elnevezésű pályázat felhívására. A pályázat megvalósítási helyszíne 
Kőröstetétlen, Arpád liget. A pályázat tárgya rendezvényszervezés a 2018. évi gyermeknapra. A 
projekt összköltségét bruttó 2.000.000,- Ft-ban határozták meg. Az igényelt támogatás összege 
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1.900.000,- Ft. A projekt megvalósításához szükséges saját erő összegét l 00.000 Ft-ban határozták 
meg, melyet 2018. évi költségvetés terhére kell biztosítan i, továbbá fel kell hatalmaznunk a 
Polgármestert a pályázat benyújtására. 
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság egyhangúlag 
javasolja a testületnek az előterjesztett határozati javaslatok elfogadását. 

Pásztor Imre polgármester: Köszönöm szépen. Én annyi kiegészítést tennék még ezzel kapcsolatosan, 
hogy kérem módosítani a határozati javaslatot az alábbiak szerint: 
A projekt összköltsége bruttó 2.100.000,- Ft. Az igényelt támogatás összege !.995 .OOO,- Ft. A projekt 
megvalósításához szükséges saját erő összege l 05.000 Ft. Lehet itt rendezvényre és eszközre (40%) is 
pályázni, ezért szeretnénk egy 8 x 12 méteres sátrat. Így lenne az Önkormányzatunknak is egy sátra, és 
nem kell kölcsönkérni, illetve bérelni sem már senkitől sem a rendezvényeinkre. 
Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, egyéb hozzászólás. 

További hozzászólás hiányában az előterjesztett határozatokat a Képviselő-testület egyhangúlag 5 igen 
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

15/2018. (lll. 27.) Ök. határozat 

Kőröstetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testülete -

1.) Dönt arról, hogy pályázatot nyújt be a Vidékfejlesztési Operatív Program 2018. évi VP6-
19.2.1.-38-8.1.4-l. 7 "Helyi rendezvények támogatása" elnevezésű pályázat felhívására. 

2.) A pályázat megvalósítási helyszíne Kőröstetétlen, Árpád liget hrsz: 57. 
3.) A pályázat tárgya rendezvényszervezés a 2018. évi gyermeknapra. 
4.) A projekt összköltségét bruttó 2.100.000.- Ft-ban határozza meg. Az igényelt támogatás 

összege 1.995.000.- Ft. 
5.) A projekt megvalósításához szükséges saját erő összegét l 05.000 Ft-ban határozza meg, 

melyet 2018. évi költségvetés terhére biztosítja. 
6.) Felhatalmazza Pásztor Imre polgármestert a pályázat benyújtására. 
7.) A pályázat támogatása esetén felhatalmazza a polgármestert a megvalósításhoz szükséges 

döntések meghozatalára. 
8.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal Felelős: Pásztor Imre polgármester 

6.) Egyebek 

Pásztor Imre polgármester: Megkérdezi, hogy az Egyebek napirendi ponton belül van-e kérdés, 
észrevétel, hozzászólás, javaslat. Megköszöni a jelenlévők megjelenését, és tekintettel arra, hogy 
észrevétel nem érkezett, kérdés és hozzászólás nem hangzott el, így Pásztor Imre polgármester a 
testületi ülést 09:20 órakor berekeszti. 

Dr. Diósgyőri Gitta 
címzetes főjegyző 

nevében és megbízásából eUáró 

�v� Sziváki Ibolya 
jegyzői megbízo 

()h Imre �es ter 
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JELENLÉTI ÍV 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2018. március 27-én (kedden) 9.00 órai kezdettel 

tartott nyilvános testületi ülésén 

l. Pásztor Imre polgármester 
� ....... 1 ..... [0. ............................................................ . 

2. Szerdai Károly alpolgármester ..... ��� ... �.� ........................... . 

6. Angyal Tibor bizottsági tag 

.... 'lb1l.r�···\�is.�.L ........................................... . 

r--o \U(_ Lttt 
.: .... � ................................................................. .. 

(\v! r h� v�·: ... t: .......... ; -... �:;� .................................... . 

� ........... ............... ". . ..................... .. 

)'�, ci · 

3. Farkas Béláné képviselő 

4. Pásztor Roland képviselő 

5. Vágó Béla képviselő 

7. Sziváki Ibolya jegyzői megbízott 

Ceglédi KÖH 
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KŐRÖSTETÉTLEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
2745 KŐRÖSTETÉTLEN, Kocséri út 4. 

Tel.: 531368-005, fax: 531568-5011 

Ikt.sz.: C/4477//2018. 

NYIL V ÁNOS ÜLÉS: 

MEGHÍVÓ 

Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
2018. március 27-én, (kedden) 9:00 órai kezdettel, 
a Községháza Tanácskozó termében ülést tart, 

melyre tisztelettel meghívom! 

1.) Közterület elnevezése 
Szakmai előterjesztő: dr. Diósgyőri Gitta jegyző 
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 

2.) Kőröstetétlen Község Önkormányzata 2018. évi Közbeszerzési Terve 
Szakmai előterjesztő: Kovács Gábor közbeszerzési tanácsadó 
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 

3.) Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programban benyújtott pályázat Támogatói döntésének 

E 

E 

elfogadása M 
Szakmai előterjesztő: dr. Diósgyőri Gitta jegyző 
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 

4.) Beszámoló a folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról E 
Szakmai előterjesztő: Sziváki Ibolya vezető-főtanácsos 
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 

5.) Egyebek 

Kőröstetétlen, 2018. március 23. 

Tájékoztató anyagok: 
Kőröstetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 13-ei ülésén meghozott 
határozatai 
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