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J e g y z ő k ö n y v 
 

Kőröstetétlen, 2022. június 28. 
 

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. 
június 28-án megtartott 8.45 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, továbbá 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 mellett további kettő napirendi pont felvételét, 
megtárgyalását. Megkérdezi, hogy van-e a módosított 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 módosított napirendet, melyet a Bizottság egyhangú, 4 
igen szavazattal elfogadott: 
 
NYILVÁNOS ÜLÉS: 
 
1.)  A DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. 2021. évi mérlegbeszámolója  

Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester  
 

2.)  A 2022. II. félévi munkaterv elfogadása   
      Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
      Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző 
 
3.)  Támogatás visszafizetése 

Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester  
 

4.)  Veszélyhelyzettel összefüggő önkormányzati rendelet hatályvesztéséről 
 Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
      Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző 
 
 
1.) A DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. 2021. évi mérlegbeszámolója  

Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester  
      (Előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete) 

 
Farkas Béláné elnök: A DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. 2021. évi beszámolóját egy független 
könyvvizsgáló készítette el, tehát egy valós képet kapunk a vállalat 2021. évi vagyoni és pénzügyi 
gazdálkodásáról, jövedelmi helyzetéről.  
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: 
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Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság 
28/2022. (VI. 28.) számú határozata 

 
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy mint a „DAKÖV” Dabas és Környéke Vízügyi Kft, (Dabas, Széchenyi 
u. 3., a továbbiakban: Társaság) legfőbb szervének tagja 

 
1.) Fogadja el a „DAKÖV” Dabas és Környéke Vízügyi Kft. (2370 Dabas Széchenyi u. 3.) 2021. évi 

mérlegbeszámolóját. 
2.)  Utasítsa a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 
       Határidő: azonnal                                                                               Felelős: Pásztor Imre 
polgármester 
 
2.) A 2022. II. félévi munkaterv elfogadása   
     Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
     Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete) 

 
Farkas Béláné elnök: Az ülések időpontját az SzMSz 15. §-a szerint minden hónap utolsó keddi napjára 
tervezték. A testületi üléshez kapcsolódó bizottsági ülések időpontját a továbbiakban is a testületi ülést 
megelőző időpontra javasolják ütemezni. Tartalmilag mindenekelőtt, a jogszabályokban előírt 
napirendeket, a testületi határozatokban ütemezett, előző munkatervből átütemezett ügyeket, továbbá a 
szakmai szempontból indokolt témákat sorolták fel. 

Megkérdezi, hogy a 2. 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 

29/2022. (VI. 28.) számú határozata 
 

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

1. Fogadja el Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. II. félévre érvényes 
munkatervét, a határozat melléklete szerint. 

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

 
3.) Támogatás visszafizetése 
      Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester  
     (Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete) 

 
Farkas Béláné elnök: A Képviselő-testület a 60/2019. (IX: 24.) Ök. határozatában döntött arról, hogy 
pályázatot nyújt be a PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019 azonosító számú, Önkormányzati tulajdonú 
bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázati 
felhívásra. A pályázat az önkormányzat tulajdonát képező, Kőröstetétlen, Kocséri út 10. szám alatt 
található (hrsz 8.) ingatlanon történő mini bölcsőde létesítésére került benyújtásra. A támogatási 
szerződés – mely 2020. december 10-én került aláírásra - a 2020. július 22-ei pénzügyminiszteri döntés 
alapján jött létre. Az elnyert támogatás összege: 59.999.995 Ft volt A támogatás folyósításának a napja 
2020. december 18-a volt. 
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A tervezési szakasz elhúzódása miatt a projekt megvalósításának fizikai kezdete is jelentős késedelmet 
szenvedett, időben annyira elhúzódott, hogy az időközben előállt, előre nem látható, jelenlegi gazdasági 
körülmények miatt a megítélt támogatás nem fedezné a bölcsőde megvalósítását.  
Javasolják a Tisztelt Képviselő-testületnek, döntsön arról, hogy a bölcsőde megépítését nem valósítja 
meg, és a támogatás összegét, valamint Támogatási szerződésben meghatározottak szerinti ügyleti 
kamatot, mely a jegybanki alapkamat kétszerese, visszafizeti.  
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 
30/2022. (VI. 28.) számú határozata 

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

 
1.) Döntsön arról, hogy a Pénzügyminisztérium (továbbiakban: Támogató) által meghirdetett 

„Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest 
megyében (2019)” című, PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019/7 azonosító számú pályázat 
alapján vállalt, mini bölcsőde építését nem valósítja meg.  

2.) Döntsön az elnyert támogatás, 59.999.995 Ft – azaz ötvenkilencmillió-
kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencvenöt forint – és a Támogató által meghatározott 
ügyleti kamat visszafizetéséről. 

3.) A. 2. pontban meghatározott támogatást és annak ügyleti kamatát a 2022. évi költségvetés terhére 
fizesse meg.  

4.) Hatalmazza fel a polgármestert, hogy döntéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére. 
5.) Utasítsa a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
        Határidő: azonnal   Felelős: Pásztor Imre 
polgármester 
 
4.) Veszélyhelyzettel összefüggő önkormányzati rendelet hatályvesztéséről 
      Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
     Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző 
     (Előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete) 

 

Farkas Béláné elnök: Itt tulajdonképpen 2 db határozati javaslatot kell elfogadnunk. Az egyik: a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének időpontja, mint hatályvesztési feltétel 2022. 
június 1. napján következett be, ezáltal az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályairól szóló 
3/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelet hatályvesztésének naptári napja 2022. június 1. napja. A másik 
határozati javaslat, hogy felkérjük a Jegyzőt rendelettervezet előterjesztésére az avar és kerti hulladék 
nyílttéri égetésének szabályozása tárgyában. 
Megkérdezi, hogy a 4. számú napirendi ponthoz van-e kérdés, hozzászólás.  
 
Sziváki Ibolya jegyzői megbízott: Tisztelettel köszöntök a Bizottság tagjait.. A 3/2021. (III.31.) rendelet 
zárórendelkezésben benne volt, hogy csak a veszélyhelyzet ideje alatt volt engedélyezve az avar és a 
kerti hulladék égetése. Mint, ahogy a Bizottság elnökasszonya is említette ez a rendelet 2022. június 1-
jén hatályát vesztette, viszont a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995 évi LIII. 
törvény 48. § (4) bekezdés b) pontja alapján az önkormányzatok képviselő-testülete rendeletben 
állapíthatja meg az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokat. Azonban a törvény 48. § (3) 
bekezdése értelmében a települési önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek, határozatainak 
tervezetét, illetve a környezet állapotát érintő terveinek tervezetét, a környezetvédelmi programot a 
szomszédos és az érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul, az illetékes környezetvédelmi igazgatási 
szervnek véleményezésre megküldi. A környezetvédelmi igazgatási szerv szakmai véleményéről 
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harminc napon belül tájékoztatja a települési önkormányzatot. Ha a Környezetvédelmi Igazgatóság 
részéről a véleményezésr megtörténik, akkor fogjuk a rendelettervezet a Képviselő-testület elé 
terjeszteni elfogadásra, és erről szól a második határozati javaslat, amelyben felkérik a Jegyzőt a 
rendelettervezet előterjesztésére az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályozása tárgyában.  
Köszönöm szépen a szót ennyit szerettem volna elmondani.   
 
Szerdai Károly alpolgármester: Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy az avarégetés tilos?  
 
Sziváki Ibolya jegyzői megbízott: Igen, tilos az égetés 2022. június 1-jétől addig amíg az új rendelet 
hatályba nem lép. Ugye most egy új rendelet fog születni, amit elküldünk véleményezésre az illetékes 
szakhatóságnak. Ha lesz júliusban rendkívüli Képviselő-testületi ülés, és addig megérkezik a 
szakhatóság véleményezése, akkor be tudjuk a rendelettervezet hozni Önökhöz elfogadásra.  
 
Pásztor Roland bizottsági tag: És eddig nem volt olyan, hogy környezetvédelmi törvény és a 
levegőszennyezési törvény ütközött az avar és kerti hulladék égetés rendeletünkkel?  
 
Sziváki Ibolya jegyzői megbízott: Volt az Önkormányzatuknak egy olyan rendelete, amelyben 
szabályozva volt, hogy mikor lehet égetni. Erre jött a törvénymódosítás, hogy az önkormányzat nem 
szabályozhatja ezt, ezért ez a rendelet hatályon kívül lett helyezve. Majd, amikor jött a veszélyhelyzet, 
felhatalmazást kapott a Képviselő-testület egy újabb rendelet elfogadásra ezzel kapcsolatosan, és ez a 
rendelet vesztette most 2022. június 1-jével hatályát. Most egy újabb lehetőséget kap az Önkormányzat, 
hogy rendelet fogadjon el, azonban, csak a szakhatóság véleményezése után.  
 

Farkas Béláné elnök: Köszönöm szépen a kiegészítést. 
Megkérdezi, hogy a 4. számú napirendi ponthoz van-e további kérdés, egyéb hozzászólás.  
 
További kérdés és egyéb 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 

31/2022. (VI. 28.) számú határozata 
 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottsága javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy – a jogalkotásról szóló 2020. évi CXXX. törvény 11. §-a alapján 

1) Állapítsa meg, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének 
időpontja, mint hatályvesztési feltétel 2022. június 1. napján következett be, ezáltal az avar és kerti 
hulladék nyílttéri égetésének szabályairól szóló 3/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelet 
hatályvesztésének naptári napja 2022. június 1., azaz kettőezerhuszonkettő június első napja. 

2) Utasítsa a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 

        Határidő: azonnal  Felelős: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
 

Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság 
32/2022. (VI. 28.) számú határozata 

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

1) Felkéri a Jegyzőt rendelettervezet előterjesztésére az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének 
szabályozása tárgyában. 
2) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 
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     Határidő:2022. szeptember 15. Felelős: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
 
5.) 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 08:55 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         


