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J e g y z ő k ö n y v 
 

Kőröstetétlen, 2020. szeptember 29. 
 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 
Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottsága 

 
nyilvános üléséről 

 



J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottsága 2020. 
szeptember 29-én megtartott 8.30 órakor kezdődő nyilvános ülésén. 
 
Ülés helye: Községháza, Tanácskozó terem (2745 Kőröstetétlen, Kocséri út 4.) 
 
Jelen van: a Bizottság 4 tagjából 4 fő: Farkas Béláné elnök, Vágó Béla bizottsági tag, Pásztor Roland 
bizottsági tag, Angyal Tibor külsős bizottsági tag 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Sziváki Ibolya Ceglédi KÖH jegyzői megbízott, Bimbóné Polenyik Anikó 
pénzügyi irodavezető, Gyenge Ilona pénzügyi ügyintéző 
 
Jegyzőkönyvvezető: Schmidt Mónika Ceglédi KÖH Szervezési Iroda testületi ügyintéző 
 
Farkas Béláné elnök: Köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 4 tagú bizottságból 
4 fő jelen van, a bizottság határozatképes. (A jelenléti ív a jegyzőkönyv melléklete. ) 
Javasolja a meghívóban kiküldött napirendi pontok megtárgyalását. Megkérdezi, hogy van-e a napirendhez 
további javaslat. 
Jegyzőkönyv-hitelesítő személynek Vágó Béla bizottsági tagot javasolja.  
A Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság egyhangú, 4 igen szavazattal Vágó Béla bizottsági tagot választotta 
meg jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 
Hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a napirendet, melyet a Bizottság egyhangú, 4 igen szavazattal 
elfogadott: 
 
NYILVÁNOS ÜLÉS: 
 
1.)  2020. évi költségvetés módosítás – Rendelet  

 Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
      Szakmai előterjesztő: Bimbóné Polenyik Anikó KÖH Pénzügyi Irodavezető 
 
2.) Beszámoló Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 2020. II. negyedévi pénzügyi 
 helyzetéről  

 Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
      Szakmai előterjesztő: Bimbóné Polenyik Anikó KÖH Pénzügyi Irodavezető 
 
3.)  Az építményadóról szóló 11/2014. (XI. 26.) rendelet módosítása – Rendelet  

 Előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
      Szakmai előterjesztő: Dr. Kárpáti Lászlóné KÖH Adóhatósági Irodavezető 
 
4.)  Hozzájárulás CVÖ 11/2014. Ök rendelet módosításához   

 Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
      Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
 
5.)  CTKT társulási megállapodás módosítása   

 Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
      Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
 
6.)  Viziközművek gördülő fejlesztési tervének véleményezése   
      Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
      Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
 
7.) Víziközművek fejlesztésének jóváhagyása                         
      Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
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8.)  Egyebek 
    
1.)  2020. évi költségvetés módosítás – Rendelet  

 Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
      Szakmai előterjesztő: Bimbóné Polenyik Anikó KÖH Pénzügyi Irodavezető 
      (Előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete) 
 
Farkas Béláné elnök: Köszönti a megjelenteket. Az 1. napirendi ponthoz kapcsolódóan mellékletben 
megkaptuk a 2020. évi költségvetés módosítását, előirányzat átcsoportosításokat, tételesen megkaptuk az 
előterjesztésben, hogy mely területen kellett a módosításokat elvégezni, ez lehet természetesen olyan esetben 
is mikor az elszámolási szabályok miatt költségátcsoportosítás válik szükségessé. 
Megkérdezi, hogy az 1. számú napirendi ponthoz van-e kérdés, hozzászólás.  
Hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Jogi- Gazdasági 
és Kulturális Bizottság egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság 
33/2020. (VIII. 11.) számú határozata 

 
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy  

1.)    Fogadja el Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló  2/2020. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet módosítását. 

2.)    Utasítsa a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a rendeletről az érintetteket értesítse. 
        Határidő: azonnal           Felelős: Pásztor Imre polgármester 
 
 
2.) Beszámoló Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 2020. II. negyedévi pénzügyi 
 helyzetéről  

 Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
      Szakmai előterjesztő: Bimbóné Polenyik Anikó KÖH Pénzügyi Irodavezető 
      (Előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete) 

 
Farkas Béláné elnök: 
A Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 2020. II. negyedévi pénzügyi helyzetéről szóló beszámolóban 
megadott adatok a pénzforgalmi könyvelés adatait tartalmazzák.  
A költségvetési kiadások teljesülése 2020 II. negyedév végéig 58 558 976 Ft, a finanszírozási kiadások 
teljesülése 3 424 060 Ft, összesen 61 983 036 Ft kiadás teljesült. 
A költségvetési bevételek teljesülése 48 064 574 Ft, a finanszírozási bevételek teljesülése 174 963 963 Ft, 
azaz összesen 223 028 537 Ft bevétel teljesült. 
Azért is ilyen jelentős nagyságrendű, mert tartalmazza a PM-Önkormányzat út 2018. évi pályázat 
elszámolása utáni 2. részlet jóváírását is, ezen kívül még tartalmazza a 2019. évi pénzmaradvány összegét és 
természetesen a helyi adónemekre beérkezett bevételek összegét is. 
A bevételeknél továbbra is a közművelődési és könyvtári feladatok ellátására kap az önkormányzat 
támogatást, amely éves szinten 1 800 000 Ft, ebből időarányosan teljesült 936 000 Ft a II. negyedév végéig. 
Az adóbevételeket tartalmazó táblázatot, ha megtekintjük, tartalmazza az előirányzatokat és a 2020 06. 30-
ig teljesülő tényadatokat. Láthatjuk, hogy kiemelkedő az iparűzési adó bevételünk 23 940 911 Ft. 
A többi adónem bevétele is a várakozásoknak megfelelően alakult. 
A 2020. április 6-i kormányrendelet miatt a gépjárműadó korábban az önkormányzatot megillető része a 
védekezési alapba került, így ebből az önkormányzatnak 2020 évre bevétele nem keletkezett. A bevétel mint 
már említettem a Kossuth-Széchenyi út felújítás támogatásának 2.részletét is tartalmazza, amely 11 537 133 
Ft és a Nissan Navara terepjáró értékesítéséből származó 1 968 504 Ft összeget is. 
A kiadásokról is szólnék pár szót, a tervezettnek megfelelően alakult, időarányosan az önkormányzatra 
jellemző megfontolt teljesítés. 
Az önkormányzat a szolgáltatók felé a kifizetéseit mindig pontosan és határidőben teljesítette. 
 
Megkérdezi, hogy az 2. számú napirendi ponthoz van-e kérdés, hozzászólás.  
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Hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Jogi- Gazdasági 
és Kulturális Bizottság egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság 
34/2020. (VIII. 11.) számú határozata 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy  

1.) Fogadja el a 2020. II. negyedévi gazdálkodásáról, az önkormányzat 2020.06.30-i pénzügyi helyzetéről 
készített beszámolót. 

2.) Utasítsa a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket 
       értesítse. 
Határidő: azonnal                                                                 Felelős: Pásztor Imre polgármester 
 
 
3.)  Az építményadóról szóló 11/2014. (XI. 26.) rendelet módosítása – Rendelet  

 Előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
      Szakmai előterjesztő: Dr. Kárpáti Lászlóné KÖH Adóhatósági Irodavezető 
      (Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete) 

 
Farkas Béláné elnök: 
Az önkormányzat 2019 január 1-től a reklámhordozók után építményadót állapított meg. Ez egy 
alaptörvényben rögzített követelmény volt és ezt 2020 július 15-én meg is szüntette a helyi adókról szóló 
rendelet módosításával, ugyanis azok az önkormányzatok, ahol a reklámhordozók utáni építményadó 
bevezetésre került, rendeletük módosításával, az érintett rendelkezés hatályon kívül helyezésével teljesítik 
ezt az Alaptörvényben rögzített követelményt. 
Az Ör. rendelet július 15-ét követő módosítása természetesen nem eredményez jogosulatlan adóbeszedést, 
mert az évközi kivezetés miatt a 2020 évre kivetett adó időarányos törlése megtörtént. 
 
Megkérdezi, hogy az 3. számú napirendi ponthoz van-e kérdés, hozzászólás.  
 
Hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Jogi- Gazdasági 
és Kulturális Bizottság egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság 
35/2020. (VIII. 11.) számú határozata 

 
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy  

1.) Fogadja el Kőröstetétlen Község Önkormányzatának az építményadóról szóló 11/2014. (XI. 26.) 
önkormányzati rendeletének (Ör.) módosítását 

2.)    Utasítsa a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a rendeletről az érintetteket értesítse. 
Határidő: azonnal           Felelős: Pásztor Imre polgármester 
 
 
4.)  Hozzájárulás CVÖ 11/2014. Ök rendelet módosításához   

      Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
      Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
      (Előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete) 
 
Farkas Béláné elnök: 
 
Kaptunk egy határozati javaslatot, miszerint Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja Cegléd Város Önkormányzatának a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás által biztosított 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről valamint az ellátások térítési díjainak 
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megállapításáról szóló 2014.04.30-i önkormányzati rendeletének az 1. és 2. számú mellékletét képező 
rendelettervezet szerinti módosításához. Ez a következő önkormányzatok véleményének a kikérésével 
történik, Abony, Albertirsa, Cegléd, Ceglédbercel, Csemő, Dánszentmiklós, Jászkarajenő, Kocsér, 
Kőröstetétlen, Mikebuda, Nyársapát, Tápiószőlős, Törtel, Újszilvás. 
 
Megkérdezi, hogy az 4. számú napirendi ponthoz van-e kérdés, hozzászólás.  
 
Hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Jogi- Gazdasági 
és Kulturális Bizottság egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság 
36/2020. (VIII. 11.) számú határozata 

 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy  

1. Adja hozzájárulását 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 ellátások térítési díjainak 

megállapításáról szóló 11/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének a jelen határozat mellékletét 
képező rendelettervezet szerinti módosításához.  

2. Utasítsa a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal                                           Felelős:  Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
 
 
5.)  CTKT társulási megállapodás módosítása   

       Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
       Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
      (Előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete) 
 
Farkas Béláné elnök: 
Az ötödik napirendi pont a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása, a 
mellékletek szerint. Három függelék van, mely az alábbiakat tartalmazza, a 2019. október 13-án lezajlott 
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának eredményeként több a Ceglédi 
Többcélú Kistérség Társulás társult településének vezetésében változás történt. A társulási tanács 2019. 
november 20. napján megtartott alakuló ülésen jelezte a társulás elnöke, dr. Csáky András, hogy a hatályos 
társulási megállapodás felülvizsgálata szükséges mind a lakosságszám változása, mind a társult települést 
képviselők személyében bekövetkezett változások okán. A lakosságszám aktualizálása során a Központi 
Statisztikai Hivatal „Magyarország közigazgatási helységnévkönyve, 2019. január 1.” kiadványban rögzített 
adatokat rögzítették. 
A harmadik számú függelék, ami eddig nem volt benne a megállapodásban, az hogy indokolt lenne a 
minősített döntéshozatal eseteit kibővíteni a költségvetési határozat elfogadásával, módosításával, az előző 
évi pénzügyi beszámoló elfogadásával. 
Továbbá pontosítani kell a lakosságszám arányos működési hozzájárulás megfizetésének ütemezését, a 
megállapodás havonta történő átutalást rögzít, a működési hozzájárulás megfizetésének határidejét tárgyév 
június 30. napjára indokolt módosítani. Rögzítésre kerülne továbbá Társulás tagjai által vállalt pénzügyi 
hozzájárulás nem teljesítése esetén alkalmazandó eljárás, valamint a társulásból történő kizárás feltételei. 

 

Megkérdezi, hogy az 5. számú napirendi ponthoz van-e kérdés, hozzászólás.  
 
Hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Jogi- Gazdasági 
és Kulturális Bizottság egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
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Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság 
37/2020. (VIII. 11.) számú határozata 

 
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy  

1. Fogadja el a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának jelen határozat melléklete  
    szerinti módosítását.  
2. Utasítsa a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal   Felelős:Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
 
6.)  Víziközművek gördülő fejlesztési tervének véleményezése   
      Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
       Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
      (Előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete) 
 
Farkas Béláné elnök: 
A víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira 
tekintettel - víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell 
készíteni, azaz az I. határozati javaslat a közműves ivóvízellátó rendszerre, a II. határozati javaslat közműves 
szennyvízelvezető rendszerre vonatkozik a melléklet szerinti tartalommal.  
Mindkét esetben a beruházási- felújítási és pótlási munkák fedezeteként kizárólag - a víziközművagyon 
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. 
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. 
Ez mindkét közműves rendszerre vonatkozik, szavazás itt az 1. és 2. határozati javaslatnál van. 
Megkérdezi, hogy az 6. számú napirendi ponthoz van-e kérdés, hozzászólás.  
 
Egyéb hozzászólás hiányában nekem lenne egy kérdésem.  Jelenleg mennyi bérleti díjjal tartozik a DAKÖV 
Zrt.? 
 
Gyenge Ilona pénzügyi ügyintéző: 
A tartozása 14 341 000 Ft, ez a két vízmű rendszerre úgy oszlik meg, hogy amit megszavazott a testület 
3 900 000 Ft kompenzációt, azt kompenzációs megállapodásban előkészítettük, aláírtuk, felőlük még nem 
érkezett vissza, de a szennyvízrendszerből a 2020-as számlájukból lett kompenzálva, ezért a 
szennyvízrendszeren 5 265 500 Ft-tal tartozik, az ivóvízrendszeren 9 075 500 Ft-tal tartozik. Ez azért van így 
felhalmozódva, mert ők kérték annak idején és a testület meg is szavazta, hogy kevesebb legyen a bérleti díj. 
Viszont a Közmű Hivatal ezt nem fogadta el, ugyanis utólag nem lehet a bérleti szerződést módosítani a 
víziközmű rendszerek esetében. Ők a felülvizsgálat és ők nem fogadták el ezt a szerződést, ami be lett nekik 
küldve jóváhagyásra. Másfél-két évig el lett húzva ez az ügy, akkor módosítottuk és ez ki lett nekik számlázva 
2019-ben visszamenőleg. Ez a felhalmozódás egyik oka, a tavalyi második féléves bérleti díjat idén február 
28-ig kellet nekik kifizetni, illetve ki van számlázva nekik az idei első féléves bérleti díj, ezt augusztus 31-ig 
kell megfizetni, ami elmaradt, ez összesen 14 341 000 Ft. 
 
Farkas Béláné elnök: 
Nagyon szépen köszönöm! 
 
Vágó Béla bizottsági tag: 
A DAKÖV Zrt.-vel kapcsolatosan még lenne két kérdésem. Miért ilyen rossz a víz és mikorra fog 
megjavulni? Mert ez már vállalhatatlan, tehát olyan vizet finanszírozunk, ami nem nagyon vállalható. 
 
Farkas Béláné elnök: 
Egyre rosszabb a víznek a minősége, egyszerűen ihatatlan. 
 
Vágó Béla bizottsági tag: 



 7

Barna ez a víz konkrétan. 
 
Pásztor Roland bizottsági tag: 
Változó egyébként, a település egyes részein, függ a vízműtől való távolságtól, valószínűleg a csőrendszerrel 
is van gond. Én is hallom egyébként, de nálunk például az Alkotmány utcában, ami viszonylag távol van ott 
rendben van. Én rendszeresen azt iszom egyébként és nekem olyan különösebb gondom nincsen. Persze van 
olyan mikor gondok vannak, de amit én is hallok meg amit te mondasz ilyeneket nem tapasztalok. Azért 
mondom azt,hogy lehet hogy a csőhálózattal van valami gond. 
 
Farkas Béláné elnök: 
Körülbelül két hete jeleztem a polgármester úr felé, ő szólt Kis Tibornak, beszéltem vele. Kis Tibor a 
Vízműtől azt jelezte, hogy be kell majd állítani a klórtartalmat. Nem gondolom, hogy több klórt kellene 
beletenni, hanem egyszerűen ihatatlan az ivóvíz és ez nem amiatt, hogy kevés klór van beletéve, mert ott más 
baj lehet. Polgármester úr engem úgy tájékoztatott, hogy valószínűleg azt kellene, hogy ahol megfordul a 
víza végdobóknál kellene valamennyi vizet kiengedni, vagy tisztítani ezt a csövet. Mióta lekapcsolták a 
Tejüzemet és összességében kevesebb a fogyasztás azóta áll ez fenn. Anno nagyon jó volt a vizünk, mert 
cserélődött, meg a csőrendszerben nem pangott a víz. 
 
Vágó Béla bizottsági tag: 
Ha ez így marad csak egyre rosszabb lesz. 
 
Sziváki Ibolya jegyzői megbízott: 
Ezt a polgármesternek kell jelezni a Kft. felé.  
 
Farkas Béláné elnök: 
Én már szóltam, akkor legyél kedves a testületi ülésen jelezni, hogy ne csak egyedül én észleljem. 
 
Megkérdezi, hogy a 6. számú napirendi ponthoz van-e kérdés, egyéb hozzászólás.  
 
Hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Jogi- Gazdasági 
és Kulturális Bizottság egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatokat hozta: 
 

Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság 
38/2020. (VIII. 11.) számú határozata 

 
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy - 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, 2021-2035. 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 fogadja el. 

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.) Utasítsa a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 
Határidő: azonnal Felelős: Pásztor Imre polgármester 
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Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság 
39/2020. (VIII. 11.) számú határozata 

 
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy - 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, 2021-2035. 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 
fogadja el. 

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

 
 

7.) Víziközművek fejlesztésének jóváhagyása                         
      Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
      (Előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete) 
 
Farkas Béláné elnök: 
A vízműrendszer vonatkozásában a vízmű fázisjavító berendezéseknek a telepítése lenne a fejlesztés illetve 
a szennyvíz végátemelő fázisjavító telepítése. 
A Daköv Kft. Gördülő fejlesztési terve nem tartalmazza ezeknek a fázisjavító berendezéseknek a telepítését, 
ezért kéri az abonyi Üzemigazgatóság vezetője, hogy ezek a beruházások a bérleti díj terhére legyenek 
elszámolhatók. 
Az Önkormányzat akkor javasolja ezeknek a megvalósítását, ha a fennálló bérleti díj tartozását megfizeti, 
akkor a 2020. 2. félévi bérleti díj terhére kompenzációs megállapodás aláírását követően engedélyezi a 
fázisjavítóknak a telepítését. A költségvetés fedezetének itt kimondottan a 2020. 2. félévi bérleti díjból 
befolyt összeget jelöli meg. 
 
Megkérdezi, hogy az 7. számú napirendi ponthoz van-e kérdés, hozzászólás.  
 
Hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Jogi- Gazdasági 
és Kulturális Bizottság egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatokat hozta: 
 

Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság 
40/2020. (VIII. 11.) számú határozata 

 
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy  

1.) Engedélyezze a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. (2370 Dabas, Széchenyi u. 3., a 
továbbiakban: DAKÖV Kft., mint az önkormányzat tulajdonában lévő KRTT-IV és 22-32975-1-001-00-
05 azonosítójú víziközmű-rendszer üzemeltetőjének, hogy a vízmű működéséhez szükséges fázisjavító 
berendezést beszerezzen és telepítsen 489.000 Ft+Áfa értékben, amennyiben a bérleti díj tartozása 
megfizetésre kerül.  

2.) Az 1.) pontban részletezett költség fedezetének az önkormányzati víziközmű 2020. II. félévi bérleti 
díjából befolyt bevételét jelöli meg kompenzációs megállapodás alapján. 

3.) Hatalmazza fel a polgármestert a kompenzációs megállapodás aláírására. 
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4.) Utasítsa a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 
Határidő: azonnal Felelős: Pásztor Imre polgármester 

Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság 
41/2020. (VIII. 11.) számú határozata 

 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,  
1.) Engedélyezze a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. (2370 Dabas, Széchenyi u. 3., a 

továbbiakban: DAKÖV Kft., mint az önkormányzat tulajdonában lévő KRTT-SZV és 22-32975-1-001-
00-00 azonosítójú viziközmű-rendszer üzemeltetőjének, hogy a végátemelő működéséhez szükséges 
fázisjavító berendezést beszerezzen és telepítsen 168.000 Ft+Áfa értékben.   

2.) Az 1.) pontban részletezett költség fedezetének az önkormányzati víziközmű 2020. II. félévi bérleti 
díjából befolyt bevételét jelöli meg kompenzációs megállapodás alapján. 

3.) Hatalmazza fel a polgármestert a kompenzációs megállapodás aláírására. 
4.) Utasítsa a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 
Határidő: azonnal                                                              Felelős: Pásztor Imre polgármester 

 
8.) Egyebek 
 
Farkas Béláné elnök: Az Egyebek napirendi ponton belül megkérdezi, hogy van-e javaslat, kérdés, 
hozzászólás. 
Mivel javaslat nem érkezett, kérdés és hozzászólás nem hangzott el, így Farkas Béláné elnök a bizottsági 
ülést 09.00 órakor berekeszti. 
 

K. m. f. 
 
   ……………………………………     ………………………… 
        Farkas Béláné                                                                                         Vágó Béla 
Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság                           bizottsági tag,  
              elnök          jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
 
Jegyzőkönyv hiteléül: 
 
…………………………. 
       Schmidt Mónika 
     jegyzőkönyvvezető 
 
         




