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Jegyzőkönyv
Készült: Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. április 26-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
Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző, Sziváki Ibolya
Ceglédi KÖH Szervezési Iroda jegyzői megbízott, Petrányi Sándor tűzoltó-alezredes – Ceglédi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság – tűzoltóparancsnok, Bori Zoltán – rendőr alezredes – Ceglédi Rendőrkapitányság –
vezető-helyettes; Gulyás Pál – rendőr alezredes – Jászkarajenői Rendőrőrs - őrsparancsnok

Jegyzőkönyvvezető: Jávorszkiné Lászki Emese Ceglédi KÖH Szervezési Iroda ügyintéző
Pásztor Imre polgármester: Üdvözli a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az 5
tagú testületből 5 fő jelen van, a testület határozatképes. Javasolja a meghívóban kiküldött napirendi
pontok megtárgyalását azzal a módosítással, hogy első napirendi pont a Tűzoltó Parancsnokság 2021.
évi beszámolója legyen, míg a második napirendi pont a Rendőrkapitányság 2021. évi beszámolója.
Megkérdezi, hogy van-e a módosított napirendhez további javaslat. Mivel más javaslat nem hangzott
el, így szavazásra bocsátja az ülés módosított napirendjét. A képviselő-testület egyhangú, 5 igen
szavazattal elfogadta az ülés módosított napirendjét.
A jelenléti ív a jegyzőkönyv melléklete.
NYILVÁNOS ÜLÉS:
1.) Ceglédi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2021. évi beszámolója
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester
Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző
2.) Ceglédi Rendőrkapitányság Vezetőjének 2021. évi beszámolója
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester
Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző
3.) Hozzájárulás a CTKT által biztosított szociális ellátásokról és azok térítési díjairól szóló
önkormányzati rendelet módosításához
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester
Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző
4.) Kőröstetétlen egészségügyi alapellátásáról
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester
Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző
5.) Beszámoló a folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester
Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző
6.) Egyebek
1.) Ceglédi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2021. évi beszámolója
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester
Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

Pásztor Imre polgármester: Az 1-es napirendi ponthoz kapcsolódó anyagot mindenki megkapta, és
tudtommal a Bizottság is tárgyalta ezt a napirendi pontot.
Farkas Béláné képviselő: Igen, megtárgyaltuk ezt a napirendi pontot, és tájékoztatom a Képviselőtestületet, 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 javaslatot a Képviselő-testület egyhangú, 5
igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
14/2022. (IV. 26.) Ök. határozat
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.) Elfogadja Petrányi Sándor tű. alezredes úrnak, a Ceglédi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
vezetőjének a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cegléd Katasztrófavédelmi
Kirendeltség Cegléd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évben végzett tevékenységéről
szóló beszámolóját.
2.) Köszönetét fejezi ki a Ceglédi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság személyi állományának a
község, illetve a térség érdekében 2021. évben végzett munkájáért.
3.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Pásztor Imre polgármester
2.) Ceglédi Rendőrkapitányság Vezetőjének 2021. évi beszámolója
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester
Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)
Pásztor Imre polgármester: A 2-es napirendi ponthoz kapcsolódó anyagot mindenki megkapta, és
tudtommal a Bizottság is tárgyalta ezt a napirendi pontot.
Farkas Béláné képviselő: Igen, megtárgyaltuk ezt a napirendi pontot is. Magam és a Képviselő-társaim
nevében szeretném megköszönni a Ceglédi Rendőrkapitányság és a Jászkarajenői Rendőrőrs
rendőrállományának a Községünk érdekében végzett 2021-es munkáját. A továbbiakban is sok erőt,
kitartást és jóegészséget kívánok Mindannyiójuknak!
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.
Bori Zoltán rendőr alezredes – Ceglédi Rendőrkapitányság vezető-helyettes: Köszönöm szépen a szót.
Én csupán néhány gondolatot szeretnék elmondani, ami nem kimondottan a beszámolóhoz
kapcsolódik, hiszen azt mindenki megkapta, amiből az adatok is jól láthatók. Amikor, 2012-ben a
Rendőrkapitányság újból elkezdte a működését, Kőröstetétlen Község Önkormányzata az elsők között
volt, aki támogatott bennünket egy rendőrségi szolgálatigépkocsi beszerzésével. Majd ezt követően
sikerült még egy gépkocsit a rendelkezésünkre bocsájtani az előző kihordási idejét követően. Ez
kimondottan egyedülálló Pest megyében és országos szinten is. Egy kis önkormányzatról beszélünk
itt, aki nagyon elkötelezett a közbiztonság, illetve a közrend tekintetében, és ez példaértékű. Ezt a fajta
köszönetünket mindenféleképpen kiszerettem volna emelni az Önkormányzat felé. 3 település tartozik
a Rendőrőrshöz: Jászkarajenő, Kőröstetétlen és Törtel. Pont középen van az Önkormányzatuk, így, ha
Törtelre, illetve, ha Jászkarajenőre kell mennünk, itt mindig pozíciót fogunk, illetve gyorsan
intézkedünk. Nyilván a közbiztonsági adatok tekintetében 5 bűncselekmény történt, mind az 5
közlekedési bűncselekmény volt - 3 ittas-járművezetés ellen intézkedtünk, 1 eltiltott és 1 közlekedés
biztonság elleni bűncselekmény -. Az elkövetők nem helyi lakosok voltak ezt szeretném elmondani.

Az összes többi bűncselekménytől hál Istennek mentesült a Falu. Ezt az eredményt szeretnénk
továbbra is megtartani, és nyilván ezen dolgozni is fogunk. Ezeket szerettem volna elmondani, és
köszönetemet, illetve a Kapitány úr köszönetét kifejezni az Önök által nyújtott támogatásokért.
Köszönöm szépen a szót.
Pásztor Imre polgármester: Köszönöm szépen a kiegészítést, a megjelenést és a munkátokat is. Csak
így tovább!
Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, egyéb hozzászólás.
További hozzászólás hiányában az előterjesztett határozati javaslatot a Képviselő-testület egyhangú, 5
igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
15/2022. (IV. 26.) Ök. határozat
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.) Elfogadja Török Csaba r. ezredes úrnak, a Ceglédi Rendőrkapitányság vezetőjének
Kőröstetétlen község 2021. évi közrendjének, közbiztonságának helyzetéről szóló
beszámolóját.
2.) Köszönetét fejezi ki a Ceglédi Rendőrkapitányság és a Jászkarajenői Rendőrőrs személyi
állományának a község, illetve a térség érdekében 2021. évben végzett munkájáért.
3.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Pásztor Imre polgármester

3.) Hozzájárulás a CTKT által biztosított szociális ellátásokról és azok térítési díjairól szóló
önkormányzati rendelet módosításához
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester
Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)
Pásztor Imre polgármester: A 3-es napirendi ponthoz kapcsolódó anyagot is mindenki megkapta, ez
csak Testületi hatáskör, így a Bizottság ezt nem is tárgyalta. Ezt minden évben megtárgyalja a testület,
a térítésidíjak változtatásáról van itt szó. Minden le van írva részletesen, itt, ami a Településünket
érinti, az a szociális étkezés, hiszen azt vesszük igénybe.
Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző: Utoljára Cegléd fog majd egy rendeletet hozni, az elfogadott
határozatok után.
Pásztor Imre polgármester: Jó rendben. Köszönjük szépen.
Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, egyéb hozzászólás.
További hozzászólás hiányában az előterjesztett határozati javaslatot a Képviselő-testület egyhangú, 5
igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
16/2022. (IV. 26.) 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 elválaszthatatlan mellékletét képező rendelettervezet szerinti módosításához.
2. utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2022. június 30.
Felelős: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző

4.) Kőröstetétlen egészségügyi alapellátásáról
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester
Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete)
Pásztor Imre polgármester: A 4-es napirendi ponthoz kapcsolódó anyagot mindenki megkapta, és
tudtommal a Bizottság is tárgyalta ezt a napirendi pontot. Kérem a Bizottság Elnökasszonyát,
ismertesse a Bizottság döntését.
Farkas Béláné képviselő: 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.
Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző: Köszönöm szépen a szót. Több mint valószínű, hogy
rendkívüli képviselő-testületi ülést kell majd összehívni ebben az ügyben. Kértünk ugyan határidő
hosszabbítást, de azt május 17-ig kaptuk meg, de itt ugye a tervezett Képviselő-testületi ülés május 24én lesz. Köszönöm, ennyit szerettem volna elmondani.
Pásztor Imre polgármester: Köszönjük szépen. Van egy ellátási-szerződés az Önkormányzat és a
háziorvosunk között, ami a mai napig nincs aláírva. A mi részünkről alá van már írva, és elfogadott,
viszont a másik részről nincs aláírva. Ez több éve húzódik már. Nyertünk több eszközt is a Magyar
Falvak pályázatain belül az Orvosi Rendelőnkbe. Ezeket átadtuk neki még idén tavasszal, azóta sincs
elpakolva, elrendezve. Segítséget is szerettünk volna nyújtani az elrendezéshez, azóta sem hívtak,
éltek vele. Ez a része nem működik a rendszernek, és nem is tudunk mit kezdeni ezzel. Röviden ennyi.
Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, egyéb hozzászólás.
További hozzászólás hiányában az előterjesztett határozati javaslatot a Képviselő-testület egyhangú, 5
igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
17/2022. (IV. 26.) Ök. határozat
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. Egyetért a Pest Megyei Kormányhivatal PE/030/00495-1/2022. számú törvényességi
felhívásában foglalt megállapítással, melyről értesíti a törvényességi felügyeleti szervet.
2. Önkormányzati rendeletet alkot Kőröstetétlen háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és
védőnői körzetei meghatározásáról.
3. Véleménykérést kezdeményez a határozat elválaszthatatlan
rendelettervezet szövegére vonatkozóan:
3.1. Jászkarajenő Község Önkormányzatánál,
3.2. az Országos Kórházi Főigazgatóságnál, a
3.3. az Országos Tisztifőorvosnál, és
3.4. Pest Megyeri Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatalánál

mellékletét

képező

4. Felkéri a Polgármestert, hogy a 3. pontban hivatkozott szervek véleménye birtokában terjessze
elő a 2. pontban hivatkozott tárgyú önkormányzati rendeletet a Képviselő-testület aktuális ülésére.
5. Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a Pest Megyei Kormányhivatal szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő az 1. és 3. pontban: azonnal
a 2., 4. és 5. pontban: folyamatos

Felelős: Pásztor Imre polgármester

5.) Beszámoló a folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester
Szakmai előterjesztő: Sziváki Ibolya Ceglédi KÖH Szervezési Iroda vezető-főtanácsos
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete)
Pásztor Imre polgármester: Ez a napirendi pont a folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról készült
szokásos beszámolóról szól. Láthatjátok a mellékletben, hogy melyik határozat végrehajtása van
folyamatban, melyik lezárt. Ez egy tájékoztató jellegű anyag, a legközelebbi ülésen megint fogunk
kapni, hogy a mostani testületi ülésen meghozott határozatok végrehajtása hol tart.
Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, hozzászólás.
Hozzászólás hiányában az előterjesztett határozati javaslatot a Képviselő-testület egyhangú, 5 igen
szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
18/2022. (IV. 26.) 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
6.) Egyebek
Pásztor Imre polgármester: Megkérdezi, hogy az Egyebek napirendi ponton belül van-e kérdés, egyéb
észrevétel, hozzászólás, egyéb javaslat.
Pásztor Roland képviselő: Szeretném megemlíteni, hogy nagyon szépen lettek az útjelzőtáblák, szépen
fellettek újítva. Szükség volt a felújításra, mert már rossz állapotban voltak.
A bölcsődével kapcsolatban szeretnék még érdeklődni. Mit lehet róla tudni?
Pásztor Imre polgármester: A bölcsőde tervezés alatt áll. Egyszerűen nem tudjuk elérni a tervezőt,
pedig minden szükséges anyagot megküldtünk már neki, hogy dolgozni tudjon. Ez kettő éve húzódik
már. Az önkormányzat számláján 60 millió Ft van erre elkülönítve, amit meg is kaptunk, de a jelenlegi
költsége ennek 90 millió Ft. Ebben az összegben minden benne van, tehát a berendezés, a játékok stb.,
nem csak az épület felhúzása. Máskor is tervezett már nekünk ez a tervező, akkor semmi gond sem
volt, de most nagyon nagy csúszásban van már a munkáit illetően. Cegléden is Ő tervezi a bölcsődét.
Nem tudom mi lesz majd, vagy visszaadjuk a pályázatot, vagy megépítjük a bölcsődét. Ezt majd el
kell döntenünk, ha odaérünk.
Pásztor Roland képviselő: A játszóteres pályázatnál kiválasztásra kerültek már a játékok?
Pásztor Imre polgármester: Természetesen igen, már a pályázat beadásánál kiválasztottuk, és ennek
megfelelően kaptuk meg az árajánlatot is. Olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy 2 nyertes
pályázat is van a játszótér bővítéssel kapcsolatban. Ugyanis a tavalyi és az idei évben is nyert a
pályázatunk. A megvalósítás ideje ez az év lesz. Lesz benne 1 db piramisos mászóka, 2 db rugós játék,
1 db libikóka, 1 db beleülős forgós játék. Ez a BONITA Játszótér játékai. A 2022 es nyertes
pályázatunknál, már meg kellett terveztetnünk a játékok elhelyezését, ez természetesen plusz költség is
volt. Tehát itt nem mi döntöttünk az elhelyezéséről. Ezt a pomáziak készítik majd fából, úgy, mint az
oviban is. Itt lesz 1 db fészekhinta, 1db állóforgós játék, 1 db láncos és 1 db köteles játék stb. 10
eszközzel fog a játszóterünk bővülni, igazán látványos lesz. Elsősorban 6-12 év közötti gyermekeknek
ajánlottak ezek a játékok elsősorban. 2022. május 31-ig szeretnénk megvalósítani a játékok telepítését.
A Kazánházra is megnyertük a pályázatot, a lemezborításra. Itt a határidő a jövőév, de keressük rá még
az idei évben a vállalkozót, aki kivitelezi majd a munkálatokat.

Az eszközbeszerzéses pályázatunk egy homlokrakodó beszerzése lesz majd, és végül a Temetőben a
vizesblokk kialakítás. Egyedül a járdás pályázatunk nem nyert, ez tartaléklistára került, így itt csak
várni tudunk, nem tudunk mást tenni. Ugye itt a Rákóczi útról folytatnánk a járdát.
Szerdai Károly alpolgármester: Nekem annyi észrevételem lenne, hogy figyeljünk már jobban oda az
Orvosi Rendelőnél a fűnyírásra. Ne maradjon mindig utoljára, és rendesen legyen mindig levágva a fű.
Én tudom, hogy kevés az ember, de ez fontos lenne, hogy odafigyeljünk rá.
Még egy fontos dolog a részemről. A gépek, amiket vásárolt az Önkormányzatunk eddig, az mind le
van rendezve, tehát ki vannak fizetve?
Pásztor Imre polgármester: Természetesen. Ezek nem hitelre lettek vásárolva. erre mindig meg volt a
pénze az Önkormányzatnak, hogy kifizesse. Én mióta polgármester vagyok a Községnek nem volt
szükség hitelfelvételre. A fűnyírásra pedig oda fogunk figyelni, annak ellenére, hogy létszám
gondokkal küszködünk.
Pásztor Roland képviselő: Hitelfelvételről Képviselő-testületi döntés kellett volna, tehát erről mi is
tudnánk.
Pásztor Imre polgármester: Pontosan így van.
Megkérdezi, hogy az Egyebek napirendi ponton belül van-e több kérdés, egyéb észrevétel,
hozzászólás, egyéb 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 9.25
órakor berekeszti.
K. m. f.
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