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J e g y z ő k ö n y v 
 

Kőröstetétlen, 2022. május 17. 
 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának  
Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottsága 

 
rendkívüli nyilvános üléséről 



J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottsága 2022. 
május 17-én megtartott 8.50 órakor kezdődő rendkívüli 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, továbbá Pásztor Imre polgármester és Szerdai Károly 
alpolgármester 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Sziváki Ibolya Ceglédi KÖH Szervezési Iroda jegyzői megbízott 
 
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.) Magyar Falu Program keretében az Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztés című, MFP 

OJKJF/2022 kódszámú pályázati kiírás keretében megvalósuló projekttel kapcsolatos kivitelező 
kiválasztása  
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző  
 

2.) Kőröstetétlen egészségügyi alapellátásáról szóló rendelet elfogadása  
     Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
     Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző  
 
3.) Egyebek 
 
1.) Magyar Falu Program keretében az Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztés című, 

MFP OJKJF/2022 kódszámú pályázati kiírás keretében megvalósuló projekttel kapcsolatos 
kivitelező kiválasztása  
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző 

      (Előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete) 

 
  

Farkas Béláné elnök: A Miniszterelnökséget vezető miniszter pályázatot hirdetett a Magyar Falu Program 
keretében Magyarország területén működő 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú települések önkormányzatai 
számára az óvodák játszóudvar, közterületi játszótér fejlesztésére. A pályázat 2022. február 8-án benyújtásra 
került. A Miniszterelnökségtől 2022. április 21-én kaptuk meg az értesítést, mely szerint a benyújtott 
pályázatunk vizsgálata megtörtént. A pályázat megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi 
értékelési szempontoknak, ezért 5 997 285 Ft támogatásra jogosult az önkormányzatunk. A Magyar 
Államkincstár megküldte a Támogatói okiratot, melynek melléklete szerint az közterületi játszótér 
fejlesztéséhez az önkormányzat 5 582 285 Ft összegű támogatásban részesülünk. A támogatás összege az 
önkormányzat bankszámlájára megérkezett. Az eszközök beszerzéséhez és telepítéséhez három árajánlatot 
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kértünk be. A beérkezett árajánlatok: Játszópark Kft. - 4 395 500 Ft + áfa; Sport Garden Kft.  - 4 903 000 Ft 
+ áfa; Fair Play Trade Kft. - 4 653 000 Ft. Javaslom, hogy a Játszópark Kft. ajánlatát fogadja el a képviselő-
testület és hatalmazzon fel a szerződés előkészítésére és aláírására. 
Az önkormányzat tulajdonában lévő Kőröstetétlen, Kocséri út 227/1. „Szabadidő park” területére 
elhelyezendő játszótéri eszközök beszerzésére és azok telepítésére a Játszópark Kft.-t (2013 Pomáz, Cégér 
utca 2. Képviseli: Sárosi Csaba György ügyvezető.) bízza meg. A munkálatok vállalási díja 4 395 500 Ft + 
áfa, összesen 5 582 285 Ft. A beruházás a Miniszterelnökség által nyújtott – 1177/3009/530/3/2022. számú 
döntés alapján – 5 582 285 Ft, azaz ötmillió-ötszáznyolcvankettőezer-kettőszáznyolcvanöt forint egyszeri 
jellegű, vissza nem térítendő központi költségvetési támogatásból - valósul meg.  
Megkérdezi, hogy az 1. számú napirendi ponthoz van-e kérdés, hozzászólás.  
 
Pásztor Roland bizottsági tag: Ismerős a nevük. Ők már dolgoztak az Önkormányzatnak? 
 
Farkas Béláné elnök: Igen, az Óvoda udvaron is ők készítették a játszóteret. 
Megkérdezi, hogy az 1. számú napirendi ponthoz van-e több kérdés, 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 

15/2022. (V. 17.) számú határozata 
 

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

1. Az önkormányzat tulajdonában lévő Kőröstetétlen, Kocséri út 227/1. „Szabadidő park” területére 
elhelyezendő játszótéri eszközök beszerzésére és azok telepítésére a Játszópark Kft.-t (2013 Pomáz, 
Cégér utca 2. Képviseli: Sárosi Csaba György ügyvezető.) bízza meg. 

2. Az 1.) pontban részletezett munkálatok vállalási díja 4 395 500 Ft + áfa, összesen 5 582 285 Ft, azaz 
ötmillió-ötszáznyolcvankettőezer-kettőszáznyolcvanöt forint legyen. 

3. A beruházás a Miniszterelnökség által nyújtott – 1177/3009/530/3/2022. számú döntés alapján – 5 582 
285 Ft, azaz ötmillió-ötszáznyolcvankettőezer-kettőszáznyolcvanöt forint egyszeri jellegű, vissza nem 
térítendő központi költségvetési támogatásból - valósuljon meg. 

4. Hatalmazza fel a polgármestert az 1. pontban hivatkozott megbízáshoz szükséges dokumentumok 
előkészítésére és aláírására. 

5. Utasítsa a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
        Határidő: azonnal                         Felelős: Pásztor Imre polgármester 
 
2.) Kőröstetétlen egészségügyi alapellátásáról szóló rendelet elfogadása  
     Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
     Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző  
    (Előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete) 

 

Farkas Béláné elnök: A Képviselő-testület a 2022. április 26-ai ülésén döntött arról, hogy a körzetek 
meghatározására vonatkozó rendelettervezet szövegére vonatkozóan véleménykérést kezdeményez az 
alapellátásért felelős országos módszertani intézetnél – védőnői ellátás esetén az országos tisztifőorvosnál -, 
az Országos Kórházi Főigazgatóságnál és a Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatalánál. 
Jászkarajenő Község Önkormányzatának jegyzőjével a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal egészségügyi 
alapellátásért felelős koordinátora személyesen egyeztett a rendeletek módosítása érdekében. A jegyző 
tájékoztatása szerint Jászkarajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete rövidesen dönt a 
háziorvosi körzetekről szóló 5/2002. (VI. 30.) önkormányzati rendeletének módosításáról. Annak érdekében, 
hogy a törvényességi felhívásban megfogalmazott törvénysértést megszűntessük, kérik a Tisztelt Képviselő-
testületet, hogy a mellékelt Kőröstetétlen háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetei 
meghatározásáról szóló rendelettervezetet fogadjuk el. Amennyiben Jászkarajenő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete is módosítja az alapellátási körzeteit megállapító rendeletét, szükséges lesz a most 
elfogadandó rendeletünk módosítása annak érdekében, hogy összhangot teremtsünk a két település rendeletei 
között. A háziorvosi és házi gyermekorvosi vegyes ellátási, valamint a fogorvosi alapellátási körzetek 
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tekintetében megállapodásban szükséges rögzíteni a körzetek székhelyét.  
Megkérdezi, hogy a 2. számú napirendi ponthoz van-e kérdés, egyéb hozzászólás.  
 
Hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatokat, melyet a Jogi- Gazdasági 
és Kulturális Bizottság egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatokat hozta: 

 
Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság 

16/2022. (V. 17.) számú határozata 
 

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

1. Keresse meg Jászkarajenő Község Önkormányzatát, hogy megállapodásban rögzítsék a 
kőröstetétleni háziorvosi és házi gyermekorvosi vegyes alapellátási, valamint a fogorvosi 
alapellátási körzetek Jászkarajenő község külön önkormányzati rendeletében megállapított 
székhelyét. 

2. Hatalmazza fel a Polgármestert, hogy a megállapodás aláírására. 

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

Határidő: azonnal              Felelős: Pásztor Imre polgármester 
 

Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság 
17/2022. (V. 17.) számú határozata 

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

1.) Fogadja el Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Kőröstetétlen háziorvosi, házi gyermekorvosi, 
fogorvosi és védőnői körzetei meghatározásáról szóló önkormányzati rendeletet-tervezetet. 

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

 

3.) 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: 
 
…………………………. 
Jávorszkiné Lászki Emese 
     jegyzőkönyvvezető 
 
         


