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M U T A T Ó 
 
H a t á r o z a t o k: 
 
- 32/2020. (VIII.11.) Ök. határozat 
  Magyar Falu Program 2020 „Temető infrastruktúra fejlesztés” pályázat benyújtása 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 8-án megtartott, 
09:00 órakor kezdődő nyilvános ülésén. 
 
Ülés helye: Községháza, Tanácskozó terem (2745 Kőröstetétlen, Kocséri út 4.) 
 
Jelen vannak: Pásztor Imre polgármester, Szerdai Károly alpolgármester, Farkas Béláné képviselő, Pásztor 
Roland képviselő, Vágó Béla képviselő, Angyal Tibor képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Sziváki Ibolya Ceglédi KÖH jegyzői megbízott,  
 
Jegyzőkönyvvezető: Schmidt Mónika Ceglédi KÖH Szervezési Iroda testületi ügyintéző 

 
Pásztor Imre polgármester: Üdvözli a megjelenteket.  A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 5 tagú 
testületből 5 fő jelen van, a testület határozatképes. (A jelenléti ív a jegyzőkönyv melléklete. ) Javasolja a 
meghívóban kiküldött napirendi pontok megtárgyalását. Megkérdezi, hogy van-e a napirendhez további 
javaslat. 
Mivel javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátja az napirendet. A képviselő-testület egyhangú, 5 
igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét. 
 
NYILVÁNOS ÜLÉS: 
 
1.)  Magyar Falu Program 2020 „Temető infrastruktúra fejlesztés” pályázat benyújtása  
      Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester  
      Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző  
 
2.)  Egyebek 
    
1.)  Magyar Falu Program 2020 „Temető infrastruktúra fejlesztés” pályázat benyújtása  
      Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester  
      Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző  
      (Előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete) 
 

Pásztor Imre polgármester: A mai ülésünknek témája a Magyar Falu Program 2020 „Temető infrastruktúra 
fejlesztés” pályázat benyújtása.  
A Ravatalozónál egy halott hűtőt és egy teljes villamoshálózat felújítást szeretnénk, illetve valószínűleg 
futni fogja a keret járólap lerakását is. 
Gondolkodtunk egy urnafalban is, de mivel az több mint 2 millió Ft, így azt már nem futja az idei keret. 
Abban bízunk, hogy jövőre megint kiírják a temetőfejlesztés pályázatot és akkor lehetőségünk lesz majd 
urnafal készíttetésére. 
Az „eszközfejlesztés” és „játszótér” pályázatokat megnyertük. Nagy erőket mozgósítunk a tartaléklistára 
helyezett „épületfelújítás”, „út-és járdaépítés” pályázatokra. Egy hónapon belül a tartaléklistásokról is 
döntenek, bízunk benne hogy sikerül támogatást nyernünk. 
 
Tudtommal a bizottság tárgyalta az első napirendi pontot. 
 

Farkas Béláné képviselő: A Bizottság az első napirendi pontot tárgyalta és elfogadásra javasoljuk. 
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Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Jogi-Gazdasági és Kulturális Bizottság egyhangúlag javasolja 
a testületnek az előterjesztett határozati javaslat elfogadását. 
 
Pásztor Imre polgármester: Köszönjük szépen. Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, egyéb 
hozzászólás. 
 
Hozzászólás hiányában az előterjesztett határozati javaslatot a Képviselő-testület egyhangú, 5 igen 
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

                    32/2020. (IX. 8.) Ök. határozat 
 
 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete –  
 
1.) Pályázatot kíván benyújtani a Magyar Falu Program keretében „temetői infrastruktúra fejlesztése” című,  

MFP-FVT/2020. azonosító számú pályázati felhívásra.  

2.) Az igényelt támogatás összege 5.000.000 Ft.  

3.) A támogatási összegből a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló, halott hűtő beszerzését és a 
ravatalozó épületének belső felújítását vállalja. 

 
4.) Felhatalmazza Pásztor Imre polgármestert a pályázat benyújtására.  

 
5.) A pályázat támogatása esetén felhatalmazza a polgármestert a megvalósításhoz szükséges döntések 

meghozatalára.  

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

 
 2.) Egyebek 
 
Pásztor Imre polgármester: 
 
Bölcsőde építés pályázat keretében 60 MFt-ot nyertünk. Ősszel elindítjuk a közbeszerzést, tavasszal pedig 
szeretnénk a beruházást is elindítani. 6-8 fős mini bölcsőde lesz, amit úgy kell építeni és engedélyeztetni, 
hogy később egy normál bölcsődének is megfeleljen. 
  
Megkérdezi, hogy az Egyebek napirendi ponton belül van-e kérdés, észrevétel, hozzászólás, javaslat.  
 
Pásztor Roland képviselő: Pár kérdésem, kérésem van. Az emlékmű felújítása hol tart?  
 
Pásztor Imre polgármester: A kivitelező jelezte, hogy tavasszal fér bele neki a felújítás, ezzel fogja kezdeni, 
ez körülbelül 1 hónapos munkát jelent. 
 
Pásztor Roland képviselő: A másik kérdésem a kazánház tűz ügye. Ezzel kapcsolatban mire sikerült jutni a 
biztosítóval? 
  
Pásztor Imre polgármester: Tegnap küldtek épp egy hosszú levelet, kb. 10 levelet küldözgetünk egymásnak 
oda-vissza. A biztosító volt helyszínelni is, tanúkutatáson, ami nem szabályos dolog, mindenbe bele 
szeretnének kötni. 
 
Pásztor Roland képviselő: Ez várható is volt. 
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Pásztor Imre polgármester: Abszolút, de nem úgy hogy beleköt, hogy mit csináltunk ott, hogy csináltuk. 
Volt délelőtt egy hegesztés kint a placcon, és az egyik meghallgatott tanú nyilatkozatát jegyzőkönyvbe 
vették, úgy hogy őt nem kérdezték, szándékosan ment oda nyilatkozni. Azt mondta, hogy ment el a 
helyszínen délután 2 óra 15 perckor és látta, hogy hegesztettek. Nem azt mondta, hogy bent hegesztettek 
vagy kint hegesztettek, csak hogy hegesztettek. Na most délelőtt volt a hegesztés, és a biztosító mégis ebbe  
a nyilatkozatba kapaszkodik. Elküldtünk minden birtokunkban lévő ezzel kapcsolatos anyagot nekik,erre 
jött tegnap egy újabb 8-10 kérdéses levél. Nem a tűz okát keresi, hanem azt hogy hátha talál felelőst, hogy 
ne kelljen fizetni. Minden levelet kap az ügyvéd is és az ő közreműködésével küldjük a válaszleveleinket 
is. 
 
Pásztor Roland képviselő: Az önkormányzat vont-e be tűzszakértőt? Vagy a biztosítónak volt-e hivatalos 
tűzszakértője? 
 
Pásztor Imre polgármester: Az önkormányzatnak nem kell külön tűzszakértő, mert a Katasztrófavédelem 
automatikusan tűzszakértő. Leírták, hogy a tűz keletkezésének okát nem tudják pontosan. Volt rendőrségi 
vizsgálat is, ők nem állapítottak meg felelőst. Itt ha fizetni kell a biztosítónak, 50 millió forint a kárösszeg a 
totálkár miatt. Írtunk levelet a Belügyminisztériumba Pogácsás államtitkár úrnak, ha a biztosító nem fizet 
annyit, hogy újból fel tudjuk építeni a kazánházat, akkor esetleg a Belügyminisztérium keretéből 
kaphatnánk segítséget. 
 
Pásztor Roland képviselő: Még van kérdésem. A jegyző házát, aki megvette, van előttük az a nagy fűzfa 
ami félig-meddig már rá van nőve az útra. Beszélt már veled ez ügyben és fel is ajánlottad a segítséged, 
hogy azt le lehetne onnan vágni. Főleg, mert ott volt az E.ON, a felét levágta ami belelógott a vezetékbe. 
Most az útra kezd el dőlni az egész, ha jön egy nagyobb vihar. 
 
Pásztor Imre polgármester: Olyat nem mondtam neki, hogy mi megoldjuk, mert villany alatt nem vágunk, 
hivatalosan nem is vághatunk, senkinek nincs nálunk favágó engedélye. Jövő hónapban jön erre az E. ON 
vágni és megfűzzük majd őket, hogy vágják ki, úgyis áramtalanítanak a területen. 
 
Pásztor Roland képviselő: Következő kérdésem a Halász útnak a járdája. Ez nem tudom hogy a 
járdafelújításban szerepelt-e? 
 
Pásztor Imre polgármester: Nem, a Kossuth Lajos út volt benne.  
 
Pásztor Roland képviselő: Van a Halász út oldalán egy szikkasztó árok és az teljesen alá van bukva a 
járdának. Be lehetne azt az árkot temetni. 
 
Pásztor Imre polgármester: Vagy kisebbre venni. 
 
Pásztor Roland képviselő: Az utcából már ezt többen jelezték. 
 
Pásztor Imre polgármester: Mindenki az aszfaltúton járkál. Megnézzük, úgyis indul a kerékpáros 
pihenőhely és a járdaépítés, lesz föld, teszünk az árokba földet. 
 
Vágó Béla képviselő: Még egy dolog, a Tulipán féle ház udvarán, a parlagfűtől kezdve mindenféle gaz 
megtalálható, fel kellene szólítanunk a tulajdonost a levágásra.  
Több helyen tudom, hogy a közmunkások vágták le. 
 
Pásztor Imre polgármester: Két helyen vágjuk a gazt, évente kétszer. 
 
Pásztor Roland képviselő: Az utcánkban lévő gyomos házakat bejelentettem az önkormányzatnál Cegléden. 
Megvizsgálták, de ősgyepnek minősítették a portákat, valószínűleg a Natura 2000 miatt. Hosszadalmas 
eljárás során, allergiások kórlapjait kellene benyújtani, hogy történjen valami az ügyben. 
 
Pásztor Imre polgármester: Az önkormányzatnak nincs rá joga hogy intézkedjen, a ceglédi Hivatalnál pedig 
már ezek szerint járt az ügy. 
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Megkérdezi, hogy az Egyebek napirendi ponton belül van-e egyéb kérdés, észrevétel, hozzászólás, javaslat. 
 
Megköszöni a jelenlévők megjelenését, és tekintettel arra, hogy egyéb észrevétel nem érkezett, egyéb 
kérdés és egyéb hozzászólás nem hangzott el, így Pásztor Imre polgármester a testületi ülést 9.20 órakor 
berekeszti. 

K. m. f. 
 

      Dr. Diósgyőri Gitta                                    Pásztor Imre 
       címzetes főjegyző                                              polgármester 
nevében és megbízásából eljáró 
 
        Sziváki Ibolya 
      jegyzői megbízott 


