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J e g y z ő k ö n y v 
 

Kőröstetétlen, 2022. április 26. 
 

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 2022. 
április 26-án 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, Pásztor Roland bizottsági tag, Vágó Béla 
bizottsági tag, Angyal Tibor bizottsági tag, és Szerdai Károly alpolgármester 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző, Sziváki Ibolya Ceglédi 
KÖH Szervezési Iroda jegyzői megbízott, Petrányi Sándor tűzoltó-alezredes – Ceglédi Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság - tűzoltóparancsnok 
 
Jegyzőkönyvvezető: Jávorszkiné Lászki Emese Ceglédi KÖH Szervezési Iroda 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.) Ceglédi Rendőrkapitányság Vezetőjének 2021. évi beszámolója  
     Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
     Szakmai előterjesztő: Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző  
 
2.) Ceglédi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2021. évi beszámolója  
     Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
     Szakmai előterjesztő: Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
 
3.) Kőröstetétlen egészségügyi alapellátásáról  
     Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
     Szakmai előterjesztő: Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
 
 4.) Egyebek 
 
1.) Ceglédi Rendőrkapitányság Vezetőjének 2021. évi beszámolója  
      Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
      Szakmai előterjesztő: Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző  
      (Előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete) 

 
Farkas Béláné elnök: Török Csaba r. ezredes úr, a Ceglédi Rendőrkapitányság vezetője eljuttatta 
önkormányzatunkhoz a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Ceglédi Rendőrkapitányság 2021. évben végzett 
tevékenységéről szóló beszámolóját, melyet megtárgyalásra és elfogadásra javasol.  
Egy pár dolgot megemlítenék a beszámolóból, amit fontosnak tartok. 2014-2021. közötti időszakban a 
kiemelten kezelt bűncselekmények tekintetében nem történt ilyen bűncselekmény Kőröstetétlenen, ami 
nagyon megnyugtató. A tulajdon elleni szabálysértéseknél az állapítható meg, mint ami a bűncselekményi 
számok vonatkozásában is látható, Településünk e tekintetben sem tekinthető terheltnek. A 
közlekedésbiztonsági helyzet vizsgálatánál, igaz, hogy Kőröstetétlen csak átmenő forgalom, de az állapítható 



 3

meg ebben a térségben, hogy a baleseti okok nem ittas vezetésre vezethetők vissza. Illegális migrációra utaló 
tevékenység sem jellemző Kőröstetétlen Község vonatkozásban. A rendezvény biztosítások is minden évben 
megfelelően lezajlottak. Most a pandémiás helyzetre vonatkozóan az augusztus 20-ai rendezvénysorozat és 
az azt követő tűzijáték a járványhelyzet adta kihívások ellenére is megtartásra került, és a közbiztonsági 
elvárásoknak meg tudott felelni. Az Önkormányzatunk és a Rendőrkapitányság együttműködése kiváló. 
Magam és a Képviselő-társaim nevében szeretném megköszönni a Ceglédi Rendőrkapitányság és a 
Jászkarajenői Rendőrőrs rendőrállományának a Községünk érdekében végzett 2021-es munkáját. A 
továbbiakban is sok erőt, kitartást és jóegészséget kívánok Mindannyiójuknak! 
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 

12/2022. (IV. 26.) számú határozata 
 

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

1.) Fogadja el Török Csaba r. ezredes úrnak, a Ceglédi Rendőrkapitányság vezetőjének Kőröstetétlen 
község 2021. évi közrendjének, közbiztonságának helyzetéről szóló beszámolóját. 

2.) Köszönetét fejezze ki a Ceglédi Rendőrkapitányság és a Jászkarajenői Rendőrőrs személyi 
állományának a község, illetve a térség érdekében 2021. évben végzett munkájáért. 

3.) Utasítsa a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
              Határidő: azonnal                         Felelős: Pásztor Imre polgármester 
 
2.) Ceglédi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2021. évi beszámolója  
      Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
      Szakmai előterjesztő: Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző  
      (Előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete) 

 
Farkas Béláné elnök: Petrányi Sándor tű. alezredes úr, a Ceglédi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság vezetője 
eljuttatta önkormányzatunkhoz a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cegléd Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség Cegléd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évben végzett tevékenységéről szóló 
beszámolóját, melyet megtárgyalásra és elfogadásra javasol. 
Itt is szeretném megköszönni ezt a szakmailag kiterjedő, részletes beszámolót. Nagyon nagy az Önök 
műkődési területe, hiszen 120.000 hektáron 14 település. 57.000 ingatlanban 128.000 fő, plusz még ez 
kiegészül a terület úthálózatán közlekedőkkel. A beszámolóból is kiderül, hogy milyen sokrétű és nehéz az 
Önök feladata. A lakosság tájékoztatása ezen felül folyamatos egész évben a tűzesetek elkerülése érdekében, 
valamint a fűtésiszezon veszélyeinek felhívása miatt. A járványügyi enyhítések időszakában a tűzoltóságot 
választó diákok számára a felügyelet mellett betekinthettek a Tűzoltóparancsnokság életébe, hátha valaki 
kedvet kap ehhez a szakmához, vagy éppen erre készül. Adminisztratív-feladatokat, és karbantartási 
munkálatokat láthattak el felügyelet mellett a diákok. Az Önkormányzatunkkal való közvetlen 
kapcsolattartás kiemelkedő fontosságú, mert mindkét fél munkavégzését segíti. Köszönetünket fejezzük ki a 
Ceglédi Tűzoltóparancsnokság személyi állományának a Községünk, illetve a térség tekintetében tett 2021-
es munkájukért. A továbbiakban is sok erőt, kitartást és jóegészséget kívánok Mindannyiójuknak! Ugyanis, 
ha egészség van, akkor minden van, és ez a legfontosabb. 
Megkérdezi, hogy a 2. számú napirendi ponthoz van-e kérdés, hozzászólás.  
 
Petrányi Sándor tűzoltóparancsnok: Köszönöm szépen a szót. Összességében egy jó évet zártunk, ami a 2021 
es évet érinti. A rendhagyó helyzet ellenére, mindig helyt álltak a tűzoltók. Leszögezném, hogy nincs létszám 
problémánk, maximálisan fel vagyunk töltve, ami a beszámolóban is olvasható. Kis állománnyal vagyunk, 
és úgy látom, vagyis azt tapasztalom, hogy mindenki ceglédi tűzoltó szeretne lenni. Hetedik éve vagyok 
tűzoltóparancsnok. Mindig is úgy voltam, hogy a megelőzés, a felkészülés, és a felszámolás egymásra épül. 
A megelőzés terén a mi munkánk, ugye az időjáráshoz és az emberi tevékenységekhez nagyon kapcsolódik, 
köthető. Az időjárással nagyon sok mindent nem tudunk kezdeni, azt nem befolyásolhatjuk. Az emberi 
tényezőről viszont muszáj beszélnünk. Minden hónapban megragadom az alkalmat, hogy a ceglédi tévében 
és rádióban elmondjuk a jelen problémákat, illetve mit lehetett volna jobban csinálni, annak ellenére, hogy 
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valami elmúlt már. Kb. fél éve fűtünk már, a fűtési rendszerek megfelelő karbantartása, ellenőrzése, a szén-
monoxid berendezések beszerzése, felszerelése, a kémények felülvizsgálata nagyon fontos. A lakás 
elektromosságának felülvizsgálata is nagyon fontos, feltéve, ha túlzottan igénybe vannak véve az eszközök, 
de egyébként is, úgy általában ez nagyon fontos. Ezeket fél-évente felül kell vizsgálni, hogy ne legyen 
probléma. Most a felkészülés időszaka kezdődhet, hiszen ez a pár hónap gyorsan elszalad, és kezdődik újra 
a fűtésiszezon. Arra kell törekednünk, hogy az épített környezetben a lehető legkevesebb tűzeset keletkezzen. 
Kőröstetétlen vonatkozásában volt egy sajnálatos tűzeset, ami miatt 3x kellett kijönnünk. A tűz egy 
melléképületből indult, mely átterjedt a családi házra, melynek tetőszerkezete teljesen megsemmisült. A 
másik kettő esemény, viszonylag kisebb esemény volt, de nekem ez a legfontosabb az, hogy az embernek ne 
fájjon annyira, és erre talán fel lehet készülni. Ugyanis, ha nem csinálunk olyan dolgot, ami bizonytalan, 
amiből már egy öngondoskodás is kialakulhat, akkor ez mind-mind megelőzhető. A felkészülés részre 
áttérve, annak ellenére, hogy bevoltunk zárva, okkal történt, hiszen csak akkor mozdultunk ki, amikor 
menteni kellett. A pandémia időszakában volt olyan esemény, amikor mi is átgondoltuk, hogy szolgálat 
átszervezéssel hogyan tudnánk a munkánkat jobban segíteni, hiszen mi is emberekből vagyunk, nálunk is 
voltak megbetegedések, a családtagjainknál is, így a karantén is jellemző volt. Szerencsére komolyabb 
egészségügyi problémája nem lett ebből kifolyólag egyik tűzoltónak sem. Mi a laktanyában meg tettünk 
minden óvintézkedést a járvány elkerülése végett az utasításoknak megfelelően, és ez vezetett oda, hogy túl 
vagyunk a járványhelyzeten és a felkészülésünk gyakorlattervből és éves továbbképzési tervből áll. 
Megismertünk új helyeket, mellyel szakmailag is fejlődtünk. Nagyon erős szakmailag a Ceglédi 
Tűzoltóparancsnokság, hiszen különleges készenléti eszközökkel, szerekkel rendelkezünk, amiket 
folyamatosan készenlétben is tartunk a lakosság részére. Kőröstetétlen és Jászkarajenő irányában ugye itt 
Szolnok közelsége ad némi segítséget, és ezt ki is használjuk, ha nagyon nagy esemény van mindig tudunk 
egymásra számítani. A káresetekkel kapcsolatban még annyit szeretnék mondani, hogy mindent megtettünk 
annak érdekében, hogy úgy végezzük a munkánkat, hogy az „tetszen” a lakosságnak is, illetve érezzék azt, 
hogy a tűzoltók szakmailag maximálisan végzik a munkájukat, a kár felszámolását.  
A középiskolás gyerekek, azért jönnek el hozzánk, hogy a közösségi szolgálatukat letöltsék. Ez az érettségi 
vizsga letételéhez szükséges. Ez a szolgálati idő 50 óra. Ezért vannak nekünk, úgymond ilyen 1 hetes 
tanfolyamink, ami 35 óra igaz, de azt a hiányzó 15 órát bárhol össze tudja gyűjteni a középiskolás diák. Ez 
nagyon nagy segítség a diákoknak, hiszen amikor más nem tudta fogadni őket, mi akkor is meg tudtuk oldani, 
hogy kicsit elzártan mégis szakmailag segítve őket töltsék a közösségi idejüket. Köszönöm szépen a szót, és 
azt, hogy lehetővé tették számomra, hogy eljöhessek ide. Ha kérdés van, arra szívesen válaszolok.  
 
Farkas Béláné elnök: Köszönöm szépen a kiegészítést.  
Megkérdezi, hogy a 2. számú napirendi ponthoz van-e kérdés, egyéb hozzászólás.  
 
További 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 

13/2022. (IV. 26.) számú határozata 
 

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

1.) Fogadja el Petrányi Sándor tű. alezredes úrnak, a Ceglédi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
vezetőjének a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cegléd Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség Cegléd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évben végzett tevékenységéről szóló 
beszámolóját. 

2.) Köszönetét fejezze ki a Ceglédi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság személyi állományának a község, 
illetve a térség érdekében 2021. évben végzett munkájáért. 

3.) Utasítsa a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
              Határidő: azonnal              Felelős: Pásztor Imre polgármester 
 
3.) Kőröstetétlen egészségügyi alapellátásáról  
      Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
      Szakmai előterjesztő: Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző  
      (Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete) 
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Farkas Béláné elnök: A Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétellel élt azzal kapcsolatban, hogy 
Kőröstetétlen Község Önkormányzata nem rendelkezik az egészségügyi alapellátások körzeteinek 
megállapításáról szóló önkormányzati rendelettel. A hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján a 
települési önkormányzatot az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapítása tekintetében 
rendeletalkotási kötelezettség terheli. A megalkotandó önkormányzati rendelet hiánya a helyi önkormányzat 
jogszabályon alapuló szabályozási kötelezettségének elmulasztását eredményezi. Önkormányzatunk egyetért 
a Pest Megyei Kormányhivatal PE/030/00495-1/2022. számú törvényességi felhívásában foglalt 
megállapítással, melyről értesíti a törvényességi felügyeleti szervet és önkormányzati rendeletet alkot 
Kőröstetétlen háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetei meghatározásáról. 
Véleménykérést kezdeményez a határozat elválaszthatatlan mellékletét képező rendelettervezet szövegére 
vonatkozóan Jászkarajenő Község Önkormányzatánál, az Országos Kórházi Főigazgatóságnál, az Országos 
Tisztifőorvosnál, és a Pest Megyeri Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatalánál. Felkéri a Polgármestert, hogy 
a korábban hivatkozott szervek véleménye birtokában terjessze elő a Kőröstetétlen háziorvosi, házi 
gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetei meghatározásáról szóló önkormányzati rendeletet a Képviselő-
testület aktuális ülésére. A háziorvosi és házi gyermekorvosi vegyes alapellátás tekintetében Kőröstetétlen 
község közigazgatási területe egy körzetet alkot, melynek székhelye Jászkarajenő község külön 
önkormányzati rendeletében megállapított 2. számú háziorvosi és házi gyermekorvosi vegyes alapellátási 
körzete. A fogorvosi alapellátási tekintetében Kőröstetétlen község közigazgatási területe egy körzetet alkot, 
melynek székhelye Jászkarajenő község külön önkormányzati rendeletében megállapított 2. számú fogorvosi 
alapellátási körzete. Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti 
ellátás tekintetében Kőröstetétlen község közigazgatási területe egy körzetet alkot. A védőnői ellátás 
tekintetében Kőröstetétlen község közigazgatási területe egy körzetet alkot, melynek székhelye Jászkarajenő 
község külön önkormányzati rendeletében megállapított 2. számú védőnői alapellátási körzete, míg az iskola-
egészségügyi ellátás tekintetében a Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda Kőröstetétleni 
Tagintézménye egy körzetet alkot. 
Megkérdezi, hogy a 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 

14/2022. (IV. 26.) számú határozata 
 

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

1. Értsen egyet a Pest Megyei Kormányhivatal PE/030/00495-1/2022. számú törvényességi 
felhívásában foglalt megállapítással, melyről értesíti a törvényességi felügyeleti szervet. 

2. Alkosson önkormányzati rendeletet Kőröstetétlen háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és 
védőnői körzetei meghatározásáról. 

3. Véleménykérést kezdeményezzen a határozat elválaszthatatlan mellékletét képező rendelettervezet 
szövegére vonatkozóan: 

3.1. Jászkarajenő Község Önkormányzatánál, 
3.2. az Országos Kórházi Főigazgatóságnál, a 
3.3. az Országos Tisztifőorvosnál, és 
3.4. Pest Megyeri Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatalánál 

4. Kérje fel a Polgármestert, hogy a 3. pontban hivatkozott szervek véleménye birtokában terjessze elő 
a 2. pontban hivatkozott tárgyú önkormányzati rendeletet a Képviselő-testület aktuális ülésére. 

5. Utasítsa a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a Pest Megyei Kormányhivatal szükséges 
intézkedések megtételére. 

             Határidő az 1. és 3. pontban: azonnal  

a 2., 4. és 5. pontban: folyamatos     Felelős: Pásztor Imre polgármester 
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4.) 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 08.50 órakor berekeszti. 

 
K. m. f. 

 
   ……………………………………     ………………………… 
        Farkas Béláné                                                                                     Vágó Béla 
Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság                           bizottsági tag,  
              elnök          jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
 
Jegyzőkönyv hiteléül: 
 
…………………………. 
Jávorszkiné Lászki Emese 
     jegyzőkönyvvezető 
 
         


