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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 29-én 
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, Bimbóné Polenyik 
Anikó pénzügyi irodavezető, Gyenge Ilona Ceglédi KÖH Pénzügyi Iroda pénzügyi ügyintéző 
 
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.)  2020. évi költségvetés módosítás – Rendelet  

 Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
      Szakmai előterjesztő: Bimbóné Polenyik Anikó KÖH Pénzügyi Irodavezető 
 
2.) Beszámoló Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 2020. II. negyedévi pénzügyi 
 helyzetéről  

 Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
      Szakmai előterjesztő: Bimbóné Polenyik Anikó KÖH Pénzügyi Irodavezető 
 
3.)  Az építményadóról szóló 11/2014. (XI. 26.) rendelet módosítása – Rendelet  

 Előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
      Szakmai előterjesztő: Dr. Kárpáti Lászlóné KÖH Adóhatósági Irodavezető 
 
4.)  Hozzájárulás CVÖ 11/2014. Ök rendelet módosításához   

 Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
      Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
 
5.)  CTKT társulási megállapodás módosítása   

 Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
      Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
 
6.)  Viziközművek gördülő fejlesztési tervének véleményezése   
      Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
      Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
 
7.) Víziközművek fejlesztésének jóváhagyása                      
       Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
      
8.) Beszámoló a folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról                                                  
 Szakmai előterjesztő: Sziváki Ibolya vezető-főtanácsos 

 Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
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9.)  Egyebek 
 
1.) Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelet módosítása 

Szakmai előterjesztő: Bimbóné Polenyik Anikó irodavezető  
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 

     (Előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete) 

 

Pásztor Imre polgármester:  
Tudtommal a Bizottság tárgyalta az első napirendi pontot. 
 
Farkas Béláné képviselő: Igen, tárgyaltuk az első napirendi pontot, és tájékoztatom a Képviselő-
testületet, hogy a Jogi-Gazdasági és Kulturális Bizottság egyhangúlag javasolja a testületnek az 
előterjesztett rendelet tervezet elfogadását. 
 
Pásztor Imre polgármester: Köszönjük szépen. Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, 
egyéb hozzászólás. 
 
Hozzászólás hiányában az előterjesztett rendelettervezetet a Képviselő-testület egyhangú 5 igen 
szavazattal elfogadta és megalkotta Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 7/2020. (X. 2.) Ök. 
rendeletét, amely Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló         
2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szól: 

 
Kőröstetétlen Község Önkormányzata 

7/2020. (X. 2.) önkormányzati rendelete 
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 

2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 20.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. § (1) Az Önkormányzat összesített 2020. évi költségvetésének bevételi főösszege 272.503.854 Ft, 
melyet forrásonként bontásban az 1. melléklet tartalmazza. 

(2) A kiadási főösszeg az 1. melléklet szerint összesen 272.503.854 Ft. 
(3) A költségvetési egyenleg összege: (-) 171.539.903 Ft. A költségvetési egyenleg hiány. 

a) működési költségvetési egyenleg: (-) 129.166.825 Ft. A működési egyenleg hiány. 
b) felhalmozási költségvetési egyenleg: (-) 42.373.078 Ft. A felhalmozási egyenleg hiány. 

(4) A költségvetési hiány felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek: 
a) bevétel: 

aa) belföldi finanszírozás bevételei: 174.963.963 Ft. 
b) kiadás: 

ba) belföldi finanszírozás kiadásai: 3.424.060 Ft. 
(5) A bevételek és kiadások pénzügyi műveletekkel korrigált összege 0 Ft, az 1. melléklet 

szerint.” 
 

2. § (1) Az Ör. 4. § (1) bekezdés 

a) felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Az Önkormányzat bevételei forrásonként az 1. mellékletben részletezve. Működési bevételek 

előirányzata 79.465.207 Ft:” 

b) b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 7.131.632 Ft:” 

c) b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ba) kötelező feladat 7.131.632 Ft” 

d) c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„c) termékek és szolgáltatások adói 45.760.000 Ft:” 

e) c) pont ca) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ca) kötelező feladat 45.760.000 Ft 

f) d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„d) közhatalmi bevételek 45.860.000 Ft:” 

g) d) pont da)) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„da) kötelező feladat 45.860.000 Ft 

h) e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„e) működési bevételek 26.473.575 Ft:” 

i) e) pont ea) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ea) kötelező feladat 26.473.575 Ft 

(2) Az Ör. 4. § (3) bekezdés 

a) felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) Finanszírozási bevételek előirányzata: 174.963.963 Ft, ebből:” 

b) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„a) belföldi finanszírozás bevételei 174.963.963 Ft:” 

c) a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„aa) kötelező feladat 174.963.963 Ft” 

 
3. § (1) Az Ör. 5. § (1) bekezdés 

a) felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Az Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként az 1. mellékletben részletezve.     

Működési kiadások előirányzata 208.632.032 Ft:” 

b) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„a) személyi juttatás 15.790.835 Ft:” 

c) a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„aa) kötelező feladat 15.790.835 Ft” 

d) b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.934.483 Ft:” 

e) b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ba) kötelező feladat 2.934.483 Ft” 

f) e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„e) egyéb működési célú kiadások 166.516.460 Ft:” 

g) e) pont ea) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ea) kötelező feladat 166.516.460 Ft” 

 

h.) f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „f) az e) pontban megállapított kiadáson belüli céltartalék 30.840.080 Ft” 

i) f) pont fa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„fa) kötelező feladat 30.840.080 Ft” 

 

j) g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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 „g) az e) pontban megállapított kiadáson belüli általános tartalék 132.603.141 Ft” 

k) f) pont ga) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ga) kötelező feladat 132.603.141 Ft” 

 
(2) Az Ör. 5. § (2) bekezdés 

a) felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) Felhalmozási kiadások előirányzatai 60.447.762 Ft, ebből:” 

b) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„a) beruházások 27.630.038 Ft:” 

c) a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„aa) kötelező feladat 27.630.038 Ft.” 
 

d) b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„b) felújítások 32.699.512 Ft:” 

e) b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ba) kötelező feladat 32.699.512 Ft.” 

f) c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
           „c) egyéb felhalmozási célú kiadások 118.212 Ft:” 

g) c) pont ca) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ea) kötelező feladat 118.212 Ft” 

 

(3) Az Ör. 5. § (3) bekezdés 

a) felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) Finanszírozási kiadások előirányzata 3.424.060 Ft, ebből:” 

b) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„a) belföldi finanszírozás kiadásai 3.424.060 Ft:” 

c) a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„aa) kötelező feladat 3.424.060.- Ft.”  

 
4. § Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 
5. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
 
6. § Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
 
7. § Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.  
 
8. § Az Ör. 5.1 melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 
 
9. § Az Ör. 5.2. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 
 
10. § Az Ör. 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 
 
11. § Az Ör. 7. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 
 
12. § Az Ör. 8. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 
 
13. § Az Ör. 9. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 
 
14. § Az Ör. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 
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15. § Az Ör. 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 
 
16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

(2) Ez a rendelet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, két napra történő 
kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. 

(3) Ez a rendelet a kihirdetéssel egyidejűleg közzétételre kerül a kőröstetétleni községháza 
hirdetőtábláján. 

 
  Dr. Diósgyőri Gitta s.k.          Pásztor Imre s.k. 

címzetes főjegyző polgármester 
 

  
2.) Beszámoló Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 2020. II. negyedévi pénzügyi 
 helyzetéről  
 Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
      Szakmai előterjesztő: Bimbóné Polenyik Anikó KÖH Pénzügyi Irodavezető 
      (Előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete) 

 
Pásztor Imre polgármester: Ezt az anyagot is mindenki megkapta, és tudtommal a Bizottság tárgyalta 
ezt a napirendi pontot is. 
 
Farkas Béláné képviselő: Igen, tárgyaltuk és elfogadásra javasolja a Bizottság.  
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: 
 

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 
 
 
3.)  Az építményadóról szóló 11/2014. (XI. 26.) rendelet módosítása – Rendelet  

 Előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
      Szakmai előterjesztő: Dr. Kárpáti Lászlóné KÖH Adóhatósági Irodavezető 
      (Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete) 

 
Pásztor Imre polgármester: A harmadik napirendi pontunk az építményadóról szóló 11/2014. (XI. 26.) 
rendelet módosítása. Kérem, a Bizottság elnökét ismertesse a Bizottság döntését. 
   
Farkas Béláné képviselő: Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Jogi-Gazdasági és Kulturális 
Bizottság egyhangúlag javasolja a testületnek az előterjesztett rendelet tervezet elfogadását. 
Alaptörvényben rögzített követelmény az, hogy 2020 július 15-el megszüntették a reklámhordozók 
utáni építményadót a helyi adókról szóló rendelet módosításával, a 2020 évre kivetett adó időarányos 
törlése megtörtént. 
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Pásztor Imre polgármester: Köszönjük szépen. Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, 
egyéb hozzászólás. 
 
Hozzászólás hiányában az előterjesztett rendelettervezetet a Képviselő-testület egyhangú, 5 igen 
szavazattal elfogadta és megalkotta Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 8/2020. (X. 2.) Ök. 
rendeletét, amely az építményadóról szóló 11/2014. (XI. 26.) rendelet módosításáról szól: 

 
Kőröstetétlen Község Önkormányzata 
8/2020. (X. 2.) önkormányzati rendelet 

az építményadóról szóló 
11/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adóról szóló 1990. évi 
C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § Az építményadóról szóló 11/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
Ör.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„1. § Építményadó kötelezettség a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: 
Htv.) 11. § szerinti adótárgyakat érinti.” 
 
2. § Hatályát veszti az Ör. 

a) 2. §-ának b) pontja és 
b) 3. §-ának b) pontja. 

 
3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 
veszti. 

(2) Ez a rendelet Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, két napra történő 
kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. 

(3) Ez a rendelet a kihirdetéssel egyidejűleg közzétételre kerül a Kőröstetétlen 
Községháza hirdetőtábláján. 
 
Dr. Diósgyőri Gitta s.k.    Pásztor Imre s.k. 
 címzetes főjegyző polgármester 
 
 
4.)  Hozzájárulás CVÖ 11/2014. Ök rendelet módosításához   

 Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
      Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
      (Előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete) 
 
Pásztor Imre polgármester: A negyedik napirendi pontunk, hozzájárulás a CVÖ 11/2014. Ök rendelet 
módosításához.  
 
Farkas Béláné képviselő: Jeleztem, hogy a 4. és 5. napirendi pont nem bizottsági téma, de 
végigmentünk rajta utólagos engedelmeddel, úgyhogy mindkettőt elfogadásra javasolja a Bizottság. 
 

Pásztor Imre polgármester: Tájékoztató jelleggel a bizottság elfogadásra javasolja. 
Köszönjük szépen. Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, egyéb hozzászólás. 
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Vágó Béla képviselő: Pozitív dolog, hogy Kőröstetétlen településen a házi segítségnyújtás 
térítésmentes, e mögött mi húzódik meg, mit jelent a mi esetünkben a házi segítségnyújtás? 
 
Pásztor Imre polgármester: A mi részünkről mint Önkormányzat – mert van a Ceglédi Kistérségnek is 
egy házi segítségnyújtás szolgáltatása- a segítség az hogy van egy közmunkásunk, aki járja az időseket 
és bevásárol nekik, kiviszi azok ebédjét akik rendelnek, illetve ügyes-bajos dolgaikat intézzük. Most 
van egy elég nagy házi segítségnyújtás, ami ide éppen aktuális. Az egyik falubeli férfi meghalt, akinek 
az édesanyja kint él tanyán, a férfi házából épp a napokban viszik majd el a kutyákat, ezután két 
közmunkásunk elmegy és kitakarítja a házat, rendbe teszi az udvart és a mamát beköltöztetjük kintről 
a tanyáról. Ez most egy önkormányzati megmozdulás, ilyen szempontból ez is hozzátartozik a házi 
segítségnyújtáshoz. A tanyán villany sincs, itt van. A férfi járt ki a mamához, ő vásárolt be neki, de 
mikor a férfit kórházba vitettük –mert a szomszédok már két napja nem látták- nem volt ki gondozza a 
mamát. A közmunkásaink még éppen időben érkeztek, egy utolsó fél szelet száraz kenyere volt még a 
néninek. 
Azóta a néninél is rendet teszünk és ebédet fizettünk be neki, amit naponta hordunk ki a tanyára. 
Ebből is látszik, hogy a kis településen mindenkire figyelünk, mindenki figyel a szomszédjára, ha baj 
van rögtön szól a Hivatalba, mi meg akkor intézzük a dolgait. Az Önkormányzatnál nincs alkalmazott, 
csak közmunkás van, amit velük meg tudunk oldani azt megoldjuk. Figyelemmel kísérjük az 
egyedülálló elesetteket. 
 
Vágó Béla képviselő: Azért kérdeztem, mert Abonyban 600 Ft/óra, gondolom az egyéb szolgáltatást is 
magában foglal. 
 
Pásztor Imre polgármester: Abonyban a házi segítségnyújtás a Ceglédi Kistérségi Társulás keretében 
történik, nem közmunkások, illetve nem az Önkormányzat foglalkoztatja őket, rendes állományban 
vannak, ha ők kimennek segíteni azt óradíj keretében teszik.  
Amíg vannak közmunkások addig tudjuk ezt mi is térítésmentesen megtenni. Amennyiben ez nem 
lenne és az önkormányzatok kapnának bizonyos összeget, hogy mindenki felvehessen adott 
mennyiségű létszámot, normális fizetéssel, az lenne esetleg egy megoldás. Minden önkormányzat 
azzal küszködik, hogy nincs közmunkás. Kőröstetétlenre elég lenne 2 fő normális fizetéssel, plusz egy 
nyugdíjas. 
 
Vágó Béla képviselő: Gondolom a gondozási feladatokra felmerülő óradíjat nem fedezné a 
költségvetés. 
 
Pásztor Imre polgármester: Kőröstetétlenen a főállású dolgozónak a bérét sem futná az óradíj, akárkit 
meg nem lehet ilyen feladattal megbízni, csak megbízhatót.  
Az előterjesztésben szereplő szociális étkeztetés díjai Kőröstetétlenre is érvényesek. Jelenleg 25 fő van 
ellátva étkezéssel, az étel Abonyból jön. 
Ha idősotthonban elhelyeznek valakit az 3200 Ft/nap azaz körülbelül 96 000 Ft az ellátása, a 
maszekoknál 210 000 Ft, 160 000 Ft a kórházban ha jól emlékszem. 
Ez ahhoz képest kedvező, de állami pénz van benne, mert ha direktben vesznek fel támogatás nélkülit 
ott is olyan 200 000 Ft körül lenne az ellátás. 
 
Farkas Béláné képviselő: 
A 3200 Ft-os napi díjon csak abban az esetben mehet be, ha a 2,3 millió egyszeri hozzájárulást 
kifizeti? 
 
Pásztor Imre polgármester: Nem, az az emelt szintű ellátásra vonatkozik, külön apartmanos elhelyezés 
esetén. 
A napi díj, a 3200 Ft viszont mindenkire vonatkozik, a nem emelt szintű ellátást kérőkre is. 
Akinek a nyugdíja nem futja, annak a család kiegészíti vagy a vagyonára terhelik és elhalálozása után 
érvényesítik. 
Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, egyéb hozzászólás. 
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Hozzászólás hiányában az előterjesztett határozati javaslatot a Képviselő-testület egyhangú, 4 igen 
szavazattal (ennél a szavazásnál Szerdai Károly alpolgármester már nem vett részt, távozott a testületi 
ülésről) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

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 
 
      
5.)  CTKT társulási megállapodás módosítása   
       Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
       Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
      (Előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete) 
 
Pásztor Imre polgármester: Ötödik napirendi pont a CTKT társulási megállapodás módosítása.  
A Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot is, de csak tájékoztató jelleggel. 
 
Farkas Béláné képviselő: Igen, tárgyaltuk az 1. 2. 3. számú függelék szerint lett elfogadva ennek a 
megállapodásnak a módosítása.  
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, 4 igen 
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

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 
 
 
6.)  Víziközművek gördülő fejlesztési tervének véleményezése   
      Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
       Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző 
      (Előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete) 
 
Pásztor Imre polgármester: A szokásos szeptember végi téma a víziközművek gördülő fejlesztési 
tervének véleményezése. Tudtommal a Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot is. 
 
Farkas Béláné képviselő: Igen, tárgyaltuk és elfogadásra javasolja a Bizottság.  
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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:  
Majd januárban benyújtják az évi javaslatot, hogy mit szeretnének megvalósítani. Annyit kell tudni 
hogy 6 millió+áfát fizetnek,ezt ők mindig szeretnék elkölteni teljesen abban az évben a vízműre,hogy 
nekik ne kelljen rákölteni semmit hanem mi költsük vissza azt a 6 millió forintot.  
Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, egyéb hozzászólás. 
 
Vágó Béla képviselő: Az ivóvízzel kapcsolatban szeretnék kérdezni, több helyen is ivóvíz szerepel, 
nem mindig üti meg szerintem ezt a minőséget. Azért szólok, mert nem csak nekem okoz gondot –
mert nyilván az ember többnyire ásványvizet iszik-, de azért nem árt néha ha a csapból is tud inni. 
Néhányan jelezték,nem tudom hogy a falu másik részén gond-e ez. Barnás színű, én is úgy ítélem meg 
szemre, hogy nem biztos hogy megüti az ivóvíz minőséget vagy ha igen akkor nagyon elszíneződött. 
Ez az egyik dolog, a másik pedig hogy a melegvíz előállító berendezések nagyon iszaposak, két évente 
kell ezeket iszaptalanítani. A DAKÖV felelőssége ebben mi? 
 
Pásztor Imre polgármester: Ebben a DAKÖV-nek 100 % felelőssége van, ő üzemeltet úgyhogy őneki 
kell az ivóvíz minőségéért meg a biztosításáért felelni. Úgyhogy ezt jelezzük, jeleztem már én is a 
helyi dolgozónak, de ez kevés úgy néz ki. Úgy emlékszem nálatok is volt hasonló probléma, ott szaga 
volt a víznek. 
 
Farkas Béláné képviselő: Igen, beszéltünk mi is erről. Jelenleg is fennáll a probléma, olyan szaga és 
íze van neki mint ha egy „dohos hordó”-ból származna. 
 
Vágó Béla képviselő: Meg színe is van. 
 
Pásztor Imre polgármester: Az valószínűleg a vasassággal függ össze,mert van nekik vastalanító is 
rajta. Fel lett újítva minden része, hogy minden részét üzemeltetik-e, beleteszik-e a megfelelő 
mennyiségű és minőségű vegyszert azt nem tudjuk. Írunk egy levelet a DAKÖV felé, hogy lakossági 
visszajelzés alapján a víznek a minőségével probléma van. 
 
Farkas Béláné képviselő: A Tejüzem lekapcsolásával kevesebb víz fogy, nem-e az a probléma hogy 
pang a víz a rendszerben. 
 
Pásztor Imre polgármester: Ilyenkor azt lehet tenni, hogy kéthetente, havonta kimosatják a rendszert az 
utca végén, mert ezzel tudják mozgatni az ivóvizet. Ezt mostanában nem látom, hogy olyan sűrűn 
végeznék. 
 
Vágó Béla képviselő: Kötelező nekik meghatározott időközönként vízminőséget vizsgáltatni. Ezt 
maguk végzik vagy külsőssel végeztetik? 
 
Pásztor Imre polgármester: Külső labor vizsgálja őket, meg az ANTSZ is szokott jönni vízmintát 
venni. Két hete volt itt, akkor terepszemlét is tartott. A külsős, pedig az Önkormányzat épületéből is 
szokott vízmintát venni. 
 
Pásztor Roland képviselő: Tőlünk a boltból is szoktak venni és ezt nekünk kell bevizsgáltatni. 
 
Pásztor Imre polgármester: Amit a pesti cég nálunk bevizsgál azzal nem szokott gond lenni, azaz 
egészségre biztos nem káros de az állaga meg a színezete biztosan vasas, mert a fürdőkádat,meg a 
tusolónak a függönyét is be tudja színezni. 
 
Vágó Béla képviselő: Azt érzem, hogy nem a gondos gazda a DAKÖV. 
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Pásztor Imre polgármester: Amióta a Sajtüzemet nem látják el folyamatosan veszteséges a rendszer. 
Abonyban még nagyobb problémákat jeleznek a víz színével kapcsolatosan. Az látszódik, hogy nincs 
pénz ezen a rendszeren. 
Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, egyéb hozzászólás. 
 
Hozzászólás hiányában az előterjesztett határozati javaslatokat a Képviselő-testület egyhangú, 4 igen 
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatokat hozta: 
 

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 
 
 
7.) Víziközművek fejlesztésének jóváhagyása                          

Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
      (Előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete) 
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Pásztor Imre polgármester: Ezt az anyagot is mindenki megkapta, és tudtommal a Bizottság tárgyalta 
ezt a napirendi pontot is. 
 
Farkas Béláné képviselő: Igen, tárgyaltuk és elfogadásra javasolja a Bizottság.  
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. 
 
További hozzászólás hiányában az előterjesztett határozati javaslatokat a Képviselő-testület egyhangú, 
4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatokat hozta: 
 

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 
 
 
8.) Beszámoló a folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról                                                  
 Szakmai előterjesztő: Sziváki Ibolya vezető-főtanácsos 
        Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester 
        (Előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete) 

 

Pásztor Imre polgármester: 8. napirendi pont a beszámoló a folyamatban lévő határozatok 
végrehajtásáról, ezt a Bizottságnak nem kellett tárgyalnia. 
Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, egyéb hozzászólás. 
 
Hozzászólás hiányában az előterjesztett határozati javaslatot a Képviselő-testület egyhangú, 4 igen 
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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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 
 
 
9.) Egyebek 
 
Pásztor Imre polgármester:  
Megkérdezi, hogy az Egyebek napirendi ponton belül van-e kérdés, észrevétel, hozzászólás, javaslat.  
 
Vágó Béla képviselő: Megköszönném az Önkormányzat gyors reagálását, vannak olyan utcák amik 
nagyon gyorsan rendbe lettek téve és azóta nagyon kulturáltakká váltak. 
 
Pásztor Imre polgármester: 
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 9.30 
órakor berekeszti. 

K. m. f. 
 

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




