Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2745 Kőröstetétlen, Kocséri út 4.

Jegyzőkönyv
Kőröstetétlen Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2022. május 17-ei
rendkívüli nyilvános testületi üléséről

MUTATÓ
H a t á r o z a t o k:
-

19/2022. (V.17.) Ök. határozat
Magyar Falu Program keretében az Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztés című, MFPOJKJF/2022 kódszámú pályázati kiírás keretében megvalósuló projekttel kapcsolatos kivitelező
kiválasztásáról

-

20/2022. (V.17.) Ök. határozat
Jászkarajenő Község Önkormányzatával kötendő egészségügyi alapellátásáról szóló megállapodásról

R e n d e l e t:
-

4/2022. (V.31.) Ök. rendelet
Kőröstetétlen egészségügyi alapellátásóról

Jegyzőkönyv
Készült: Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 17-én megtartott,
09:05 órakor kezdődő rendkívüli 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 bizottsági tag
Tanácskozási joggal jelen van: Sziváki Ibolya Ceglédi KÖH Szervezési Iroda jegyzői megbízott

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, és megkérdezi, hogy van-e a napirendhez további javaslat. Mivel más javaslat
nem hangzott el, így szavazásra bocsátja az ülés napirendjét. A képviselő-testület egyhangú, 5 igen
szavazattal elfogadta az ülés napirendjét.
A jelenléti ív a jegyzőkönyv melléklete.
NYILVÁNOS ÜLÉS:
1.) Magyar Falu Program keretében az Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztés című,
MFP OJKJF/2022 kódszámú pályázati kiírás keretében megvalósuló projekttel kapcsolatos
kivitelező kiválasztása
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester
Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző
2.) Kőröstetétlen egészségügyi alapellátásáról szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester
Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző
3.) Egyebek
1.) Magyar Falu Program keretében az Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztés
című, MFP OJKJF/2022 kódszámú pályázati kiírás keretében megvalósuló projekttel
kapcsolatos kivitelező kiválasztása
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. Jelenleg a piacon kettő cég van, aki gyárt játszótéri
játékokat. Az egyik a BONITA, a másik pedig a pomáziak. Sokkal szigorúbbak a feltételek, ugyanis a
játszótereket már meg kell terveztetnünk, tehát nem mi döntjük el, melyik játékot hová tesszük. Már az
előkészületek lassan megkezdődnek, és a tervezéses rész is befejeződött. A pomáziak adták a
legkedvezőbb árajánlatot jelenleg. Javaslom az árajánlatuk elfogadását. Szerintem a döntésünk után a
munkálatokat is elkezdik, és a kivitelezés a jövőhónapban meg fog valósulni ezáltal.
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:
19/2022. (IV. 17.) Ök. határozat
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.

2.
3.

4.
5.

Az önkormányzat tulajdonában lévő Kőröstetétlen, Kocséri út 227/1. „Szabadidő park” területére
elhelyezendő játszótéri eszközök beszerzésére és azok telepítésére a Játszópark Kft.-t (2013
Pomáz, Cégér utca 2. Képviseli: Sárosi Csaba György ügyvezető.) bízza meg.
Az 1.) pontban részletezett munkálatok vállalási díja 4 395 500 Ft + áfa, összesen 5 582 285 Ft,
azaz ötmillió-ötszáznyolcvankettőezer-kettőszáznyolcvanöt forint.
A beruházás a Miniszterelnökség által nyújtott – 1177/3009/530/3/2022. számú döntés alapján –
5 582 285 Ft, azaz ötmillió-ötszáznyolcvankettőezer-kettőszáznyolcvanöt forint egyszeri jellegű,
vissza nem térítendő központi költségvetési támogatásból - valósul meg.
Felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban hivatkozott megbízáshoz szükséges dokumentumok
előkészítésére és aláírására.
Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Pásztor Imre polgármester

2.) Kőröstetétlen egészségügyi alapellátásáról szóló rendelet elfogadása
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, és tájékoztatom a Képviselőtestületet, hogy a Jogi- Gazdasági és Kulturális Bizottság egyhangúlag javasolja a testületnek az
előterjesztett határozati javaslat és a rendelet-tervezet elfogadását.
Pásztor Imre polgármester: Köszönjük szépen.
Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, egyéb hozzászólás.
További hozzászólás hiányában az előterjesztett határozati javaslatot és a rendelet-tervezetet a
Képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
20/2022. (V. 17.) Ök. határozat
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. Megkeresi Jászkarajenő Község Önkormányzatát, hogy megállapodásban rögzítsék a
kőröstetétleni háziorvosi és házi gyermekorvosi vegyes alapellátási, valamint a fogorvosi
alapellátási körzetek Jászkarajenő község külön önkormányzati rendeletében megállapított
székhelyét.
2. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megállapodás aláírására.
3. Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a Pest Megyei Kormányhivatal szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Pásztor Imre polgármester
További hozzászólás hiányában az előterjesztett rendelettervezetet a Képviselő-testület egyhangú, 5
igen szavazattal elfogadta és megalkotta Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendeletét, amely Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-

testületének Kőröstetétlen háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzeteinek
meghatározásáról szól.
Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati
rendelete
Kőröstetétlen háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetei meghatározásáról
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló
2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2)
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országos Kórházi Főigazgatóság, Nemzeti
Népegészségügyi Központ Országos Tisztifőorvos, valamint a működési engedély kiadására
hatáskörrel rendelkező Pest Megyeri Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatala véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
A háziorvosi és házi gyermekorvosi vegyes alapellátás tekintetében Kőröstetétlen község
közigazgatási területe egy körzetet alkot, melynek székhelye Jászkarajenő község külön
önkormányzati rendeletében megállapított 2. számú háziorvosi és házi gyermekorvosi vegyes
alapellátási körzete.
2. §
A fogorvosi alapellátási tekintetében Kőröstetétlen község közigazgatási területe egy körzetet alkot,
melynek székhelye Jászkarajenő község külön önkormányzati rendeletében megállapított fogorvosi
alapellátási körzete.
3. §
Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás
tekintetében Kőröstetétlen község közigazgatási területe egy körzetet alkot.
4. §
A védőnői ellátás tekintetében Kőröstetétlen község közigazgatási területe egy körzetet alkot, melynek
székhelye Jászkarajenő község külön önkormányzati rendeletében megállapított 2. számú védőnői
alapellátási körzete.
5. §
Az iskola-egészségügyi ellátás tekintetében a Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda
Kőröstetétleni Tagintézménye egy körzetet alkot.
6. §
Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba.
3.) Egyebek
Pásztor Imre polgármester: A következő Képviselő-testületi ülésünk 2022.05.24-én kerül megtartásra
9.00 órakor, előtte a szokásos időpontban 8.30 órakor bizottsági ülés.
Megkérdezi, hogy az Egyebek napirendi ponton belül van-e kérdés, egyéb észrevétel, hozzászólás,
egyéb javaslat.
Vágó Béla képviselő: A játszótérrel kapcsolatban javasolnám majd fák ültetését, hogy egy kis enyhe
hűvös helyett adjon a gyermekeknek, ha kint játszanak ott, mert nagyon odatűz a nap délután már.
Pásztor Imre polgármester: Igen, tervben van a faültetés, mert a nap nagyon meg tud ott a nyárfák
között szorulni. Valami gyorsan nővő fát kellene odaültetnünk. Mi lenne a javaslatotok, ötletetek?

Pásztor Roland: Én már tavaly is említettem, a szülők kérése lenne, hogy ott, ahol a legkisebbek
tudnak játszani egy napvitorla kerüljön kihelyezésre.
Pásztor Imre polgármester: Annak a felhelyezésre nem egy olcsó mulatság közterületre, több százezer
forintba kerülne. Fűzfa vagy nyírfa ültetésére gondoltam. Annak termése sincs, illetve a virágát sem
hordja a szél össze-vissza, és viszonylag gyorsan nőnek.
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 9.15
órakor berekeszti.
K. m. f.

Dr. Diósgyőri Gitta
címzetes főjegyző
nevében és megbízásából eljáró

Sziváki Ibolya
jegyzői megbízott

Pásztor Imre
polgármester

