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Jegyzőkönyv
Készült: Kőröstetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. június 28-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 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 mellett további kettő db napirendi pont felvételét, megtárgyalását. 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.) A DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. 2021. évi mérlegbeszámolója
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester
2.) A 2022. II. félévi munkaterv elfogadása
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester
Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző
3.) Beszámoló a folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester
Szakmai előterjesztő: Sziváki Ibolya Ceglédi KÖH Szervezési Iroda vezető-főtanácsos
4.) Támogatás visszafizetése
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester
5.) Veszélyhelyzettel összefüggő önkormányzati rendelet hatályvesztéséről
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester
Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző
6.) Egyebek
1.) A DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. 2021. évi mérlegbeszámolója
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester
(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.
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Pásztor Imre polgármester: Köszönjük szépen. A tavalyi bérleti díjtartozásról a fizetési felszólítást
elküldtük a részükre. Lassan már az idei első félév is aktuális lesz. Épp tegnap hívott az igazgató úr,
jön hozzám megbeszélni az ezzel kapcsolatos részleteket. Mindig fizettek eddig, igaz kicsit késve, de
akkor is. A tervek között szerepel a Vízmű kerítésének cseréje, azonban a gördülő fejlesztési tervet,
amikor elfogadtuk, akkor 2 millió forinttal fogadtuk el, és az első árajánlatot, amikor megkaptuk ott a
2 millió forint az anyagot nem futná ki. Ugye ehhez jönne még a munkadíj is, így egy kicsit elakadt ez
a dolog.
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:
31/2022. (VI. 28.) Ök. határozat
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a „DAKÖV” Dabas és
Környéke Vízügyi Kft, (Dabas, Széchenyi u. 3., a továbbiakban: Társaság) legfőbb szervének tagja
1.) Elfogadja a „DAKÖV” Dabas és Környéke Vízügyi Kft. (2370 Dabas Széchenyi u. 3.) 2021. évi
mérlegbeszámolóját.
2.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Pásztor Imre polgármester
2.) A 2022. II. félévi munkaterv 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 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:
32/2022. (VI. 28.) Ök. határozat
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,
1. Elfogadja Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. II. félévre érvényes
munkatervét, a határozat melléklete szerint.
2. Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Pásztor Imre polgármester
3.) Beszámoló a folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester
Szakmai előterjesztő: Sziváki Ibolya Ceglédi KÖH Szervezési Iroda vezető-főtanácsos
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)
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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:
33/2022. (VI. 28.) Ök. határozat
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. Elfogadja Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. április 28-ai 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
4.) Támogatás visszafizetése
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete)
Pásztor Imre polgármester: A 4-es napirendi ponthoz kapcsolódó anyagot mindenki megkapta helyben
osztott anyagként, és tudtommal a Bizottság meg is tárgyalta ezt a napirendi pontot is.
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
előterjesztett határozati javaslat elfogadását.
Pásztor Imre polgármester: Köszönjük szépen.
Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, egyéb hozzászólás.
Szerdai Károly alpolgármester: Lehet itt tudni, hogy mennyi lesz az ügyleti kamat?
Pásztor Imre polgármester: Olyan 3.000.000 és 4.000.000 Ft között lesz.
Szerdai Károly alpolgármester: Ha jól értelmezem, akkor 2019-ben megnyertük ezt a pályázatot. A
támogatás összegét leutalták a folyószámlánkra, ami jelenleg is ott van, és egy keveset kamatozik, de
ha most visszafizetjük a támogatást, akkor jóval nagyobb összeget fizetünk vissza, mint ami nekünk
kamatozott a számlánkon. Így akkor buktunk 3.000.000 vagy 4.000.000 Ft ot.
Pásztor Imre polgármester: Őszintén megmondva nem. Mert ha elkezdjük a bölcsőde építését a
jelenlegi anyagárak és munkadíjak mellett sokkal nagyobbat buktunk volna. Összegszerűen olyan
40.000.000 Ft-os buktáról beszélünk, ugyanis 100.000.000 Ft ból tudtuk volna megvalósítani a
jelenlegi árak mellett. Ezért javaslom a támogatás visszafizetését.
Szerdai Károly alpolgármester: És ésszerű lenne újra beadni a pályázatot ilyen anyagárak és
munkadíjak mellett?
Pásztor Imre polgármester: Nem. Éppen ezért fizetjük vissza a támogatást.
Szerdai Károly alpolgármester: Értem. Akkor valamit itt félreérthettem. Támogatom a támogatás
visszafizetését. Még annyi észrevételem lenne, hogy valahogy a lakosságot tájékoztatni kellene, hogy
a közösségi ház, ami jelenleg felújítás alatt van itt a Hivatalunk mögött a Jászkarajenői úton, az nem
bölcsőde lesz, mert sokan abban a tévhitben vannak, hogy az lesz a bölcsőde épülete.
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Pásztor Imre polgármester: Lehet, azért keverik, mert ide akartuk építeni a Hivatal mögé a bölcsőde
épületét. Már többször is tájékoztatva lettek a közösségi oldalon, de igyekszünk tudatosítani még a
lakosságban ezt.
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:
34/2022. (VI. 28.) Ök. határozat
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.) Dönt arról, hogy a Pénzügyminisztérium (továbbiakban: Támogató) által meghirdetett
„Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest
megyében (2019)” című, PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019/7 azonosító számú pályázat
alapján vállalt, mini bölcsőde építését nem valósítja meg.
2.) Dönt
az
elnyert
támogatás,
59.999.995
Ft
–
azaz
ötvenkilencmilliókilencszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencvenöt forint – és a Támogató által meghatározott
ügyleti kamat visszafizetéséről.
3.) A 2. pontban meghatározott támogatást és annak ügyleti kamatát a 2022. évi költségvetés terhére
fizeti meg.
4.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére.
5.) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Pásztor Imre polgármester
5.) Veszélyhelyzettel összefüggő önkormányzati rendelet hatályvesztéséről
Előterjesztő: Pásztor Imre polgármester
Szakmai előterjesztő: Dr. Diósgyőri Gitta Ceglédi KÖH címzetes főjegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete)
Pásztor Imre polgármester: Az 5-ös napirendi ponthoz kapcsolódó anyagot mindenki megkapta szintén
helyben osztott anyagként, és tudtommal a Bizottság meg is tárgyalta ezt a napirendi pontot is.
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
előterjesztett határozati javaslatok elfogadását.
Pásztor Imre polgármester: Köszönjük szépen. A lakosság részére a Temető mellett kialakítottunk egy
gally és falevél lerakó helyett. De ezt nem verjük nagydobra, mert ha a környékbeliek megtudják
szemetet is hordanak oda. Ha szólnak nekem, hogy ki akarják vinni, én engedélyezni szoktam, csak azt
kérem, hogy a falevelet zsákba vigyék ki. Figyelemmel kísérjük ezt is, mert a télen rendbe raktuk a
közmunkásokkal azt a területet is, hiszen a törmeléktől kezdve minden volt a területen.
Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, egyéb hozzászólás.
További hozzászólás hiányában az előterjesztett határozati javaslatokat a Képviselő-testület egyhangú,
5 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatokat hozta:
35/2022. (VI. 28.) Ök. határozat
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a jogalkotásról szóló 2020. évi
CXXX. törvény 11. §-a alapján
1) Megállapította, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének
időpontja mint hatályvesztési feltétel 2022. június 1. napján következett be, ezáltal az avar és kerti
hulladék nyílttéri égetésének szabályairól szóló 3/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelet
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hatályvesztésének naptári napja 2022. június 1., azaz kettőezer-huszonkettő június első napja.
2)

Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző
36/2022. (VI. 28.) Ök. határozat

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1) Felkéri a Jegyzőt rendelettervezet előterjesztésére az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének
szabályozása tárgyában.
2) Utasítja a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.
Határidő:2022. szeptember 15.

Felelős: Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző

6.) Egyebek
Pásztor Imre polgármester: Elméletileg a nyáron lesz egy rendkívüli Képviselő-testületi ülés még,
aztán csak szeptember végén fogunk találkozni. Kértem árajánlatot a Kazánházunk szigetelésére, de
erről igyekszünk időben tájékoztatni Benneteket a nyári szabadságolások miatt. Az urnafal készül a
temetőben, az új játszótér részére a tükör már ki van szedve, újabb 5 játékkal fog az eszközparkunk
bővülni. Viszont a homlokrakodó gépet most el kell engednünk egy kicsit, mert nagyon magas az
euró. Ősszel fásítani szeretnénk a játszótéren is, már felvettem a kapcsolatot a KÖTIVIZIGGEL,
nyírfák kerülnek majd kiültetésre. Biztosan Ti is hallottátok, hogy július 1-jétől az
önkormányzatoknak is teljes árat kell fizetni a víz, villany és gáz esetében, így a Művelődési Házunkat
is csak nagyon indokolt esetben fogjuk kiadni. Most muszáj kicsit tartalékolnunk, és kivárnunk. Csak
olyan pályázatokba fogunk belevágni, ami féléven belül megvalósítható.
Megkérdezi, hogy az Egyebek napirendi ponton belül van-e kérdés, egyéb észrevétel, hozzászólás,
egyéb javaslat.
Vágó Béla képviselő: Itt a Hivatalunk előtt van egy akna, aminek a teteje össze van törve. Eléggé rossz
állapotban van mondhatni, és csúnya is itt a központban, hiszen minden más mellette nagyon szép. Ezt
kérném, illetve szeretném javasolni, hogy cseréljük már ki.
Pásztor Imre polgármester: Természetesen. Már más is jelezte ezt. Ki fogjuk cserélni a fedelet
mihamarabb. Valószínű autóval rámentek a szélére és akkor berepedt, összetört.
Pásztor Roland képviselő: Említettem én már Neked régebben a Halász utcában a csapadék elvezető
árkok állapotát, és ott most a járdaszegély már ki is dőlt. Tudom, hogy annak idején meg is lett
csinálva, ki lett javítva, de most újra ez a helyzet.
Pásztor Imre polgármester: Igen, tudom. Egyébként ennek a vízelvezetőnek nem tesz nagyon jót a sok
gyomirtó sem. Egyébként majd viszünk ki földet, és kijavítjuk a járdaszegélyt.
Pásztor Roland képviselő: A Dózsa György út végén lerakott térkő, az Önkormányzat tulajdona?
Pásztor Imre polgármester: Igen, a járdát szeretnénk folytatni ott a Dózsa György útról. Ez a
járdaépítés II. üteme, mely az ősszel veszi kezdetét. Ez a járda az Arany János hidat fogja összekötni a
Dózsa György úttal, de nem a Gerjén, mert az nem a mi tulajdonunk, hanem a lenti részen, mert az, a
mi tulajdonunk.
Pásztor Roland képviselő: Egy másik kérdésem is lenne. Tudom, hogy épp nem aktuális a mostani
anyagárak és munkadíjak mellett, de az iskolánál a kerítést és a nagy kaput nem lehetne esetleg
kicserélni? Nem azt, amit most csináltak, hanem ami megy a Szolnoki úton ott lefelé.
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Pásztor Imre polgármester: Én úgy gondolom, hogy úgy ahogy az Óvoda kerítését kicserélték, úgy az
Iskola kerítését is ki fogják cserélni. Ehhez nem fog kelleni az Önkormányzatunk segítsége.
Megkérdezi, hogy az Egyebek napirendi ponton belül van-e kérdés, egyéb észrevétel, egyéb
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.

Dr. Diósgyőri Gitta
címzetes főjegyző
nevében és megbízásából eljáró

Pásztor Imre
polgármester

Sziváki Ibolya
jegyzői megbízott
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