
33/2020. (IX. 29.) Ök. határozat 
 

Kőröstetétlen Község Képviselő-testülete - 
1.) Elfogadja a 2020. II. negyedévi gazdálkodásáról, az önkormányzat 2020.06.30-i pénzügyi 

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

34/2020. (IX. 29.) Ök. határozat 
 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
1. hozzájárulását adja 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. utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal.             Felelős:Dr. Diósgyőri Gitta  
                      címzetes főjegyző 
 

35/2020. (IX. 29.) Ök. határozat 
 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
1. elfogadja a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának jelen 

határozat melléklete szerinti módosítását.  
2. utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal.   Felelős: Dr. Diósgyőri Gitta  
        címzetes főjegyző 

36/2020. (IX. 29.) 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, 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 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 
 
 

37/2020. (IX. 29.) 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, 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 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 
 

38/2020. (IX. 29.) Ök. határozat 
 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,  
 
1.) Engedélyezi 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 viziközmű-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.) Felhatalmazza a polgármestert a kompenzációs megállapodás aláírására. 
 
4.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse. 
Határidő: azonnal Felelős: Pásztor Imre polgármester 

 



39/2020. (IX. 29.) Ök. határozat 
 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,  
 
1.) Engedélyezi 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.) Felhatalmazza a polgármestert a kompenzációs megállapodás aláírására. 

4.) Utasítom a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket 
értesítse. 

Határidő: azonnal Felelős: Pásztor Imre polgármester 

 

40/2020. (IX. 29.) 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 
 

 

 

 


