
Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

28/2012. (V.31.) önkormányzati határozata 

 

a víziközmű szolgáltatás megszervezése a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi 

CCIX. törvénynek való megfelelés érdekében 

 

1. Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 

2011. évi CCIX. törvényben rögzített víziközmű-szolgáltatási feltételek biztosítása, 

illetőleg teljesíthetősége érdekében egyetért a Duna-Tisza menti Önkormányzati 

Közmű Üzemeltető Szolgáltató Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (DTH Kft.) 

létrehozásával. 

2. A képviselő-testület a DTH Kft. társasági szerződését a jelen határozat mellékletét 

képező tartalommal fogadja el azzal, hogy Kétpó Községi Önkormányzat törzsbetéte 

25.900- Ft készpénz, azaz Huszonötezer-kilencszáz forint, mely a Mezőtúr  

3. A Képviselő-testület a DTH Kft. Mezőtúrt megillető tulajdonosi közösségének közös 

képviseletére Herczeg Zsolt, Mezőtúr város polgármesterét hatalmazza fel, valamint 

Keresztes Péter Pál, Kétpó alpolgármesterét jelöli a felügyelő bizottságba.  

 

4. A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert a társasági szerződés 

aláírására, valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben 

rögzített víziközmű-szolgáltatási feltételek teljes körű biztosítása érdekében a további 

tárgyalások folytatására és a szükséges feladatok megvalósítására. 

5. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2012. évi 

költségvetésében lévő tartalék terhére gondoskodjon a 2./ pontban meghatározott 

készpénz törzsbetét DTH Kft. részére történő megfizetéséről a társasági szerződésben 

rögzítettek szerint. 

 

Határidő: 1-4./pont: azonnal, beszámolásra: 2012. júniusi Kt. 

      5./ pont: cégbírósági bejegyzéshez, azonnal 

Felelős:  1-4./ pont: Boldog István polgármester  

   5./ pont: Dr. Gaszparjan Karen jegyző 

 

Határozatról értesül:  

1.) Boldog István polgármester helyben 

2.) Dr. Gaszparjan Karen jegyző helyben 

3.) Herczeg Zsolt Mezőtúr Város Polgármestere Székhelyén 

4.) Keresztes Péter Pál alpolgármester helyben 

5.) Törökszentmiklós Város Polgármesteri Hivatala Székhelyén 

6.) Mezőtúr és Környéke Víz-és  Csatornamű Kft. Székhelyén 

4.) Irattár 

 

6./ Napirend 

 

Előterjesztés Kétpó Községi Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról 

 

Boldog István polgármester: a Berettyó-Körös Többcélú Társulás megkereste az 

önkormányzatot azzal, hogy nyilatkozzon, hogy milyen belső ellenőrzési feladatokat kíván 

elvégeztetni 2012. évben. Képviselő-testületünk ebben a témában már tavaly év végén 

döntött, azért kell újra döntenünk, mivel az önkormányzatot megillető belső ellenőrzés után 



járó normatíva összege 316.000.-Ft, a tavaly elfogadott ellenőrizendő feladatokra adott 

árajánlat értéke pedig 560.000.-Ft+ ÁFA. Javaslom a helyi adók teljes körű ellenőrzését, 

különös tekintettel a helyi iparűzési adó és az eljárások során alkalmazható eljárási szankciók 

foganatosítására irányuló ellenőrzését, valamint 2011. évi normatíva igénylés 

szabályszerűségének ellenőrzését. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.  

 


