
Tájékoztató a Képvislő-testület 2019. szeptember 24-ei ülésén elfogadott határozatairól 
 

55/2019. (IX. 24.) Ök. határozat 
 

Kőröstetétlen Község Képviselő-testülete - 
1.) Elfogadja a 2019. II. negyedévi gazdálkodásáról, az önkormányzat 2019.06.30-i pénzügyi 

helyzetéről készített beszámolót. 
2.)   Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 
Határidő: azonnal      Felelős: Pásztor Imre polgármester 
 

56/2019. (IX. 24.) Ök. határozat 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Megállapítja, hogy a 2016. március 31. napján a Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 

kizárólagos tulajdonában lévő, Kőröstetétlen 04/4, 04/5, 04/6, 05/1. helyrajzi számú 
ingatlanok együttes haszonbérbe adására M. B. D.-vel kötött Haszonbérleti szerződést 
módosítani szükséges.   

2.) A szerződésmódosítási tárgyalások lefolytatására felhatalmazza Pásztor Imre 
polgármestert. 

3.) A Polgármestert a haszonbérleti szerződés módosításának aláírására azzal a feltétellel 
jogosítja fel, amennyiben a haszonbér mértéke nem csökken.  

4.) A haszonbér alapját az Agrárgazdasági Kutató Intézet által működtetett Piaci 
Árinformációs Rendszer adatai alapján határozzuk meg.  

5.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy tegye meg a szükséges 
intézkedéseket. 

Határidő: 2019. november 30.   Felelős: Pásztor Imre polgármester 
 

57/2019. (IX. 24.) Ök. határozat 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete   
1.)  Megállapítja, hogy a 12/2019. (II. 15.) Ök. határozat alapján - a Kőröstetétlen, Törteli út 15. 

szám alatti, kivett, lakóház udvar megjelölésű ingatlan értékesítésére - kiírt pályázati eljárás 
eredményes volt. 

2.) Értékesíti a Kőröstetétlen Község Önkormányzatának tulajdonában lévő Kőröstetétlen 
belterület 191 hrsz-ú, 1768 m2 nagyságú, kivett lakóház, udvar megnevezésű 
természetben Kőröstetétlen, Törteli út 15. szám alatti ingatlant, F.V. kőröstetétleni lakos, 
pályázó részére bruttó 4.000.000 Ft vételáron. 

3.)  Felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
4.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
Határidő: azonnal             Felelős: Pásztor Imre polgármester 

 
 

58/2019. (IX. 24.) Ök. határozat 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, - 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, 2020-2034. 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 
elfogadja. 



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

 
59/2019. (IX. 24.) Ök. határozat 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, - 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, 2020-2034. 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 elfogadja. 

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

 
60/2019. (IX. 24.) Ök. határozat 

 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete -  
1.) Pályázatot kíván benyújtani a PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019 azonosító számú 

„Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása 
Pest megyében” című   pályázati felhívására.  

2.) A pályázat megvalósítási helyszíne Kőröstetétlen, Kocséri út 10. (hrsz: 8.) 
3.) A projekt összköltségét bruttó 63.157.889 Ft-ban határozza meg. Az igényelt támogatás összege 

59.999.995 Ft.  
4.) A projekt megvalósításához szükséges saját erő összegét 3 157 894 Ft-ban határozza meg, melyet 

2019. évi költségvetés terhére biztosítja.  
5.) Felhatalmazza Pásztor Imre polgármestert a pályázat benyújtására.  
6.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.  
Határidő: azonnal        Felelős: Pásztor Imre polgármester 
 

61/2019. (IX. 24.) Ök. határozat 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
1.) Az önkormányzat tulajdonában lévő Kőröstetétlen, Kocséri út 2. alatt lévő Művelődési Ház 

vizesblokkja felújításának és a bejárat akadálymentesítésének kivitelezésére a GENERÁL-
KONTAKT KFT -t (Abony, Mátyás király u. 0157.) bízza meg. 



2.) Az 1.) pontban részletezett munkálatok vállalási díja 9.911.660 Ft+áfa, összesen 12.587.808 Ft, 
azaz tizenkettőmillió-ötszáznyolcvanhétezer-nyolcszáznyolc forint. 

3.) A beruházás a Miniszterelnökség által nyújtott – 920/3009/809/4/2019. számú döntés alapján – 
13.535.274 Ft, azaz tizenhárommillió-ötszázharmincötezer-kettőszázhetvennégy forint egyszeri 
jellegű, vissza nem térítendő központi költségvetési támogatásból - valósul meg. 

4.) A 2. pontban jóváhagyott kiadás a központi támogatás biztosítja.  
5.) Felhatalmazza a polgármestert a szerződés előkészítésére és aláírására. 
6.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal                              Felelős: Pásztor Imre polgármester 
 

62/2019. (IX. 24.) Ök. határozat 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
1.) Dönt arról, hogy a Magyar Falu Program – Orvosi eszköz című MFP-AEE/2019 kódszámú 

pályázati kiírásra benyújtott és pozitív elbírálásban részesült 3007301820 iratazonosító számú 
pályázat keretében 1 db EKG, 1 db Látásélesség vizsgáló tábla és 1 db Defibrillátor eszközök 
kerülnek beszerzésre. 

2.) Az eszközbeszerzési feladatok ellátására a Magyar Medikai Zrt.-t (1163 Budapest, Ágoston Péter 
u. 6.) bízza meg 2.130.000 Ft + Áfa, azaz kettőmillió-egyszázharmincezer forint+Áfa értékben. 

3.) Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés előkészítésére és aláírására. 
4.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére  
Határidő: azonnal                                 Felelős: Pásztor Imre polgármester 

 
 

63/2019. (IX. 24.) Ök. határozat 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 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 
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