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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 31-én megtartott
soron következő képviselő-testületi üléséről.
Helye: Kétpó Községi Önkormányzat hivatalos helyiségében (5411 Kétpó, Almásy tér 1.sz.)
Jelen vannak: Keresztes Péter Pál polgármester
Kecskés Mihályné képviselő
Virágné Lukács Gabriella képviselő
Veres Lajosné képviselő
Vágner Olivér képviselő
Dr. Enyedi Mihály jegyző
Finta Adrienn kirendeltség-vezető
Meghívott vendég: Boldog István országgyűlési képviselő
Kádár Anikó BKTT Szociális Szolgáltató Központ
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője
Boldogné Tóth Magdolna Arany János ÁMK igazgató
Keresztes Péter Pál polgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy 5 fő képviselő
az ülésen jelen van, a képviselő-testület határozatképes.
A jegyzőkönyv hitelesítőinek Virágné Lukács Gabriella és Kecskés Mihályné képviselőket
javasolja, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.
Keresztes Péter Pál polgármester: megkérdezem a képviselőket, hogy van-e valakinek
kérdése, interpellációja?
Virágné Lukács Gabriella képviselő: szószerinti jegyzőkönyvet szeretnék kérni?
Dr. Enyedi Mihály jegyző: jogszabályi előírás szerint a jegyzőkönyvnek az elhangzottak
lényegi tartalmát kell visszaadni, amennyiben képviselő Asszony a képviselő-testületi ülésen
elhangzott lényeges dologról szószerinti jegyzőkönyvezést kér, valamelyik napirendnél, azt
előre jelezze. Úgy gondolom, hogy az egész ülés szószerinti jegyzőkönyvezése nem indokolt.
Virágné Lukács Gabriella képviselő: rendben.
Lakosok jelezték felém, hogy a Petőfi út 6.sz. alatti ingatlanon nagy a fű, milyen intézkedést
lehet ez ügyben tenni?
Keresztes Péter polgármester: kértem, hogy vágják le a füvet, itt az a probléma, hogy a
tulajdonos hozzájárulása nélkül az ingatlanra nem mehetünk be.

2

Dr. Enyedi Mihály jegyző: a probléma megoldására a képviselő-testület alkothat rendeletet és
abban szabályozhatja a kényszerkaszálás eseteit.
Kecskés Mihályné képviselő: a Béke úton is van egy ilyen ingatlan. Sajnos ott már az is
probléma, hogy nagyon romos a ház és a szomszédot lehet, hogy veszélyezteti és ott gyerekek
is vannak, ilyen esetben mit lehet tenni?
Dr. Enyedi Mihály jegyző: ebben az esetben az építési hatósághoz lehet fordulni és jó
karbantartási kötelezettségre lehet a tulajdonost kötelezni.
Virágné Lukács Gabriella képviselő: újból megjelentek a faluban és a külterületi tanyákon a
rókák, mit lehet ellenük tenni?
Keresztes Péter Pál polgármester: tavaly is végig néztük a települést, több vadásztársaság is
működik a település területén, igazából ez az ő dolguk lenne, de nekik is el kell számolni a
vaddal, de mindenféleképp jelezni fogom a vadásztársaságok felé a problémát.
Virágné Lukács Gabriella képviselő: szeretném megkérdezni, hogy a fóliasátorban van-e
riasztó?
Keresztes Péter Pál polgármester: nincs.
Virágné Lukács Gabriella képviselő: másik kérdésem az lenne, hogy elkezdődik a nyári
szünet és az iskolabusz nem fog menni, lesz-e lehetőség arra, hogy az időseket, betegeket a
laborba a hivatal autója bevigye? Ha igen kivel kell egyeztetni?
Keresztes Péter Pál polgármester: természetesen, ez eddig is működött. Engem hívjanak
minden esetben én Doktor Úrral szoktam egyeztetni, szinte napi kapcsolatban vagyunk.
Virágné Lukács Gabriella képviselő: kérdésem lenne a fesztivállal kapcsolatban, aki nagyobb
összeggel támogatja a fesztivált bentebb parkolhat-e a településen?
Boldog István országgyűlési képviselő: nem tudjuk megengedni ezt a kedvezményt, mivel a
közelebbi parkolási lehetőséget a rokkantaknak, fellépőknek, rendezőknek, árusoknak és a
biztonsági szolgálatnak kell biztosítanunk, még így is egyeztetnünk kell ez ügyben, hogy
elférjenek. Ezt a lehetőséget nem tudjuk biztosítani.
Virágné Lukács Gabriella képviselő: ha rokonok érkeznek autóval, hogy juthatnak el az
érintettekhez?
Boldog István országgyűlési képviselő: jelezni kell és tudunk adni olyan belépőt is, de az
lenne a legjobb, ha a családtagok kimennének értük és akkor ott le tudják rendezni teljes
mértékben a rendezőkkel és be tudnak menni a családhoz.
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Virágné Lukács Gabriella képviselő: még egy kérdésem lenne e Jegyző Úrhoz, hogy a
legutóbbi képviselő-testületi ülésen adtam be egy kérelmet.
Dr. Enyedi Mihály jegyző: a kérelemben túl tág volt a meghatározás a kifizetett számlákkal
kapcsolatban, nagyon sok mindent foglal magában, utána kell néznem a jogszabályi
előírásoknak, ezzel kapcsolatban két hetet szeretnék kérni, és amit a jogszabály enged azt
átadom.
Virágné Lukács Gabriella képviselő: rendben.
Veres Lajosné képviselő: a mi portánk mögötti részen is van egy gazos terület, amit rendbe
kellene tenni.
Keresztes Péter Pál polgármester: a falunap előtt úgy is minden területet átnézünk és rendbe
teszünk.
Több kérdés nem volt.
Keresztes Péter Pál polgármester: amennyiben több kérdés nincs, javaslom a meghívóban
kiküldött napirendek elfogadását, mely a következő:
Interpelláció
Napirend:
1. A közterületi térfigyelő rendszerről
Előadó: Keresztes Péter Pál polgármester
2. Kétpó község gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előadó: Keresztes Péter Pál polgármester
3. Kétpói Polgárőr Egyesület együttműködési megállapodásáról
Előadó: Keresztes Péter Pál polgármester
4.

a TOP-3.2.2-15 „Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő,
megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex
fejlesztési programok keretében” tárgyú konstrukcióra történő támogatási kérelem
benyújtásról, kapcsolódó beszerzési eljárás megindításáról
Előadó: Keresztes Péter Pál polgármester

5. Arany János Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda nyári zárva
tartásának meghatározásáról
Előadó: Keresztes Péter Pál polgármester
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6. Arany János Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda óvodapedagógus
létszámáról
Előadó: Keresztes Péter Pál polgármester
7. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Keresztes Péter Pál polgármester
A képviselő-testület zárt ülést tart:
8. A települési támogatás ( lakásfenntartási támogatás)t kérelmezőkről
Előadó: Keresztes Péter Pál polgármester
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
44/2016. (V.31.) önkormányzati határozata
Napirendek elfogadásáról
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. május 31. napján tartott
képviselő-testületi ülés napirendi pontjait elfogadja.
Interpelláció nem volt.
1./ Napirend
A közterületi térfigyelő rendszerről
Keresztes Péter Pál polgármester: a rendszer működtetésére szerződést kell kötnünk.
Dr. Enyedi Mihály jegyző: annyi kérésem lenne, hogy a rendelet szeptember 1-jével lépjen
hatályba. A rendőrséggel kell megállapodást kötni.
Keresztes Péter Pál polgármester: javaslom a módosítás elfogadását.
Amennyiben több kérdés nincs, szavazásra teszem fel a módosító indítvány elfogadását,
miszerint a rendelet 2016.szeptember 1-jével lépjen hatályba, aki ezzel egyetért kérem
szavazzon.
A képviselő-testület a módosító indítványt 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét.
Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2016. (VI.01.) önkormányzati rendelete
A közterületi térfigyelő rendszerről
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Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Kétpó Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a község
közigazgatási területén közterületi térfigyelő rendszert működtet.
(2) A közterületi térfigyelő rendszer azon, az Önkormányzat tulajdonát képező műszaki
eszközök összessége, melyek biztosítják a közterületi képfelvétel jogszabályban előírt módon
történő rögzítését és továbbítását.
2. § A közterületi térfigyelő rendszer célja:
a) a közbiztonság növelése, a bűnmegelőzés, a közterület általános rendjének biztosítása;
b) a megfigyelt közterületen található vagyon megóvása, felügyelete;
c) a rendőrség bűnüldöző tevékenységének segítése, a két szervezet közötti együttműködés
erősítése;
d) a lakosság és a községbe látogatók biztonságérzetének növelése, a jogsértések
visszaszorítása.
3. § (1) A képfelvevők helyét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) A közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetését és kezelését az Önkormányzat látja el.
4. § Az Önkormányzat részéről a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére és kezelésére,
jogszabály alapján hatáskörébe tartozó ügyekben önálló adatkezelői minőségben az azzal
készített felvételek rögzítésére, törlésére, felhasználására, továbbítására, valamint a fentiekben
nem említett bármely más adatkezelésre kizárólag a közterület-felügyeletről szóló törvényben
és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben
meghatározottak szerint jogosult.
5. § A közterületi térfigyelő rendszer működtetésének költségeit az Önkormányzat a
költségvetéséről szóló rendeletében biztosítja.
6. § Ez a rendelet 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

Keresztes Péter Pál
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző

Kihirdetve: 2016.06.01.
dr. Enyedi Mihály
jegyző
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2./ Napirend
Kétpó község gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Keresztes Péter Pál polgármester: megkérdezem Kádár Anikót, hogy szeretné-e kiegészíteni az
írásbeli beszámolóját.
Kádár Anikó: csak annyival szeretném kiegészíteni, hogy az önkormányzat dolgozóinak az
egész éves munkáját szeretném megköszönni. A szolgáltatásunk még jogi tanácsadással és
pszichológiai ellátással bővült, amit Mezőtúron lehet igénybe venni, de lehetőség van arra is,
hogy Kétpóra kijöjjenek a szakemberek.
Keresztes Péter Pál polgármester: szeretném én is megköszönni intézményvezető Asszonynak
az egész éves munkáját.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
45/2016. (V.31.) önkormányzati határozata
Kétpó község gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés b) pontja alapján - tekintettel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdésére, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi
eljárásról szóló 149/1997. (X. 10.) Kormányrendeletre - a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról szóló a határozat melléklete szerinti beszámolót elfogadja.
Felelős: Dr. Enyedi Mihály jegyző
Határidő: 2016. május 31.
A határozat végrehajtásában közreműködik:
_______
A képviselő-testület határozatáról értesül:
Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben
Virágné Lukács Gabriella alpolgármester, Helyben
dr. Enyedi Mihály jegyző Helyben
dr. Farkasinszki Fanni aljegyző, Helyben
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi
Főosztály Szociális és Gyámügy Osztálya, Szolnok, Ady E. u. 35-37.
6. Országos Család- és Gyermekvédelmi Intézet Budapest, Tüzér út 33-35.
7. Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Túrkeve, Széchenyi út 27.
8. Képviselő-testület tagjai, Helyben
1.
2.
3.
4.
5.
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3./ Napirend
Kétpói Polgárőr Egyesület együttműködési megállapodásáról
Keresztes Péter Pál polgármester: javaslom a megállapodás 1. pont c. bekezdésében a
„felszerelt irodahelyiség” –get javítsuk ki, azzal, hogy a „felszerelt” kerüljön törlésre, mivel
irodahelyiséget tud biztosítani az önkormányzat, de felszereltet nem.
A módosító javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
46/2016. (V.31.) önkormányzati határozata
Kétpói Polgárőr Egyesülettel együttműködési megállapodás megkötéséről
Kétpó Község Képviselő-testülete - Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b)
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1. Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kétpó Község
területén folyó polgárőr tevékenység támogatására a Kétpói Polgárőr Egyesülettel
kötendő-az előterjesztés mellékletét képező- Együttműködési Megállapodást
jóváhagyja.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező
Együttműködési Megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Keresztes Péter Pál polgármester
dr. Enyedi Mihály jegyző
azonnal

A határozat végrehajtásában közreműködik:
-____
A képviselő-testület határozatáról értesül:
1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben
2. Virágné Lukács Gabriella alpolgármester, Helyben
3. dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben
4. dr. Farkasinszki Fanni aljegyző, Helyben
5. Kétpói Polgárőr Egyesület, Helyben
6. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltsége Pénzügyi Iroda,
Helyben
7. Képviselő-testület tagjai, Helyben

8

4./ Napirend
A TOP-3.2.2-15 „Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló
energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési
programok keretében” tárgyú konstrukcióra történő támogatási kérelem benyújtásról,
kapcsolódó beszerzési eljárás megindításáról
Keresztes Péter Pál polgármester: 100 MFt értékben, 100%-os támogatottsággal pályázunk az
intézmények napkollektorokkal történő ellátására.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
47/2016. (V.31.) önkormányzati határozata
a TOP-3.2.2-15 „Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő,
megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex
fejlesztési programok keretében” tárgyú konstrukcióra történő támogatási kérelem
benyújtásról, kapcsolódó beszerzési eljárás megindításáról
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés b) pontja alapján – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában foglaltakra - az alábbi határozatot hozza:
1. Kétpó Község Önkormányzata jelen határozatában rögzíti, hogy támogatási kérelmet
nyújt be a TOP-3.2.2-15 „Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz
illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás
megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében” tárgyú konstrukcióra a
település csapadékvíz-elvezető hálózatának kiépítése/felújítása/fejlesztése céljából.
2. Kétpó Község Önkormányzata jelen határozatában rögzíti, hogy TOP-3.2.2-15
„Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló
energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex
fejlesztési programok keretében” tárgyú konstrukció keretében megvalósítani kívánt
projekt előkészítési, valamint műszaki ellenőri feladatainak ellátása tárgyában Kbt.
hatálya alóli kivételek sorába tartozó, négy árajánlat kérésen alapuló feltételes
beszerzési eljárást indít, és az alábbi ajánlattevőket kéri fel ajánlattételre:
- Immobi-Rat Kft. 4400 Nyíregyháza, Báthory u. 8. 3/7.
E-mail: immobirat@immobirat.hu
- Sápi Forest Nonprofit Kft. 1122 Budapest, Ügyész u. 6.
E-mail:sapi.forest@gmail.com
- Nagykunságért TVN Kft. 5411 Kétpó, Almásy tér 1.
E-mail:nagykunsagerttvn@gmail.com
- Akviron Kft. 5000 Szolnok, Hunyadi János utca 24,
E-mail:akviron@akviron.hu

9

Felelős:
Határidő:

Keresztes Péter Pál polgármester
azonnal

A határozat végrehajtásában közreműködik:
___
A képviselő-testület határozatáról értesül:
8. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben
9. Virágné Lukács Gabriella alpolgármester, Helyben
10. dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben
11. dr. Farkasinszki Fanni aljegyző, Helyben
5. Képviselő-testület tagjai, Helyben
6. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal,5000 Szolnok, Kossuth L. u.
2.
5./ Napirend
Arany János Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda nyári zárva tartásának
meghatározásáról
Keresztes Péter Pál polgármester: karbantartási munkálatok miatt szükség van az óvoda nyári
szünetben történő bezárására. Nemcsak tisztasági meszelésre van szükség, hanem a falak
salétromossága miatt nagyobb karbantartási munkálatokra.
Virágné Lukács Gabriella képviselő: a szülők kilettek értesítve?
Keresztes Péter Pál polgármester: igen, volt aki kérte volna az óvodát, de a szülők
megértették.
Dr. Enyedi Mihály jegyző: ha valaki nem tudja semmiféleképpen megoldani gyermeke
elhelyezését, másik településen meg lehet oldani a gyermekek ellátását.
Ebben az esetben fontos az állagmegóvás, hogy szeptemberben rendben ki tudjon nyitni az
óvoda.
Boldog István országgyűlési képviselő: a művelődési házban igaz, hogy a
gyermekfelügyeletet nem lehet megoldani, de néhány órás könnyebbséget jelenthet a
szülőknek, hogy nyári programokkal várják a gyerekeket, egész nyáron.
Virágné Lukács Gabriella képviselő: ez is jó lehetőség, még ha egy pár órára is, de a
szülőknek könnyebbség.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
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Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
48/2016. (V.31.) önkormányzati határozata
Arany János Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda nyári zárva
tartásának meghatározásáról
Kétpó Község Képviselő-testülete - Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b)
pontja alapján-figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2)
bekezdés b) pontjára- az alábbi határozatot hozza:
3. Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint fenntartó úgy dönt, hogy
Arany János Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda nyári zárva
tartásának időpontját az alábbiak szerint határozza meg:
Nyári zárva tartás időpontja: 2016. július 04.-2016. augusztus 31.
Felelős:
Határidő:

Keresztes Péter Pál polgármester
azonnal

A határozat végrehajtásában közreműködik:
-____
A képviselő-testület határozatáról értesül:
1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben
2. Virágné Lukács Gabriella alpolgármester, Helyben
3. dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben
4. dr. Farkasinszki Fanni aljegyző, Helyben
5. Arany János Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda,
Helyben
6. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltsége
Pénzügyi Iroda, Helyben
7. Képviselő-testület tagjai, Helyben
6./ Napirend
Arany János Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda óvodapedagógus
létszámáról
Keresztes Péter Pál polgármester: 1 fő óvodapedagógus foglalkoztatását saját forrásból lehet
biztosítani.
Boldog István országgyűlési képviselő: ahogyan most működik az óvoda törvénybe ütközik,
hiszen ezt már tárgyalta a testület, az ÁMK igazgatója több órát dolgozik az óvodában, mint
amennyi megengedett, túlóra kifizetése pedig nem lehetséges, ezért van szükség 1 fő
óvodapedagógus felvételére, hogy törvényes keretek között tudja az önkormányzat
foglalkoztatni a dolgozókat.
Boldogné Tóth Magdolna: az állam 1,6 főt finanszíroz.
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Vágner Olivér képviselő: szeptember 1-jénél hamarabb nem lehet kinyitni az óvodát?
Boldog István országgyűlési képviselő: ha hárman vannak, akkor a szabadságokat is jobban ki
lehet adni, szeptembertől lehet 1 főt felvenni és az állást meg kell hirdetni.
A képviselő-testület 2 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal meghozta következő határozatát.
Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
49/2016. (V.31.) önkormányzati határozata
Arany János Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda óvodapedagógus
létszámáról
Kétpó Község Képviselő-testülete - Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b)
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1. Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja plusz 1 fő
óvódapedagógus alkalmazását.
Felelős:
Határidő:

Keresztes Péter Pál polgármester
azonnal

A határozat végrehajtásában közreműködik:
-____
A képviselő-testület határozatáról értesül:
1.
Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben
2.
Virágné Lukács Gabriella alpolgármester, Helyben
3.
dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben
4.
dr. Farkasinszki Fanni aljegyző, Helyben
5.
Arany János Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda,
Helyben
6.
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltsége
Pénzügyi Iroda, Helyben
7.
Képviselő-testület tagjai, Helyben
7./ Napirend
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Keresztes Péter Pál polgármester: a következő fontosabb eseményekről szeretném tájékoztatni
a képviselő-testületet:
- az elmúlt héten természetvédelmi csoport látogatott el településünkre, akik megtekintették
az emlékparkot és önkormányzatunk vendégül látta őket,
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- a közfoglalkoztatási program keretében kiskocka bálázó gépre pályáztunk, ami megérkezett,
- tájékoztatni szeretném a lakosságot, hogy önkormányzatunk támogatta az iskola bált,
mégpedig egy wellness-hétvégével, valamint a vacsora kiszállításának kifizetésével, a
művelődési ház biztosításával és rezsiköltségeivel,
- június 10-én lesz a gyermeknap megtartva az iskolába, amit természetesen
önkormányzatunk támogat, a kemencénél lesz kifli sütés,
- sikerült a településen a kóbor kutyákat befogni, a gazdák is meglettek, még a jövő héten is
lesz ilyen akció, mindenki az udvarán belül tartsa becsukva a kutyáját,
- folyamatban van az önkormányzati lakások tisztasági meszelése, rendeletben fogjuk
szabályozni az önkormányzati lakások bérbeadását, kérem a bizottságot, hogy készítse elő a
rendelet-tervezetet.
Veres Lajosné képviselő: a koma-féle lakással kapcsolatban szeretnék érdeklődni?
Boldog István országgyűlési képviselő: folyamatban van.
Virágné Lukács Gabriella képviselő: az orvosi lakás is megüresedett, azt is bérbe adja az
önkormányzat?
Keresztes Péter Pál polgármester: a rendelet alapján fog dönteni a testület a lakások bérletéről.
Keresztes Péter Pál polgármester megköszönte a megjelenést és zárt ülést rendelt el.

/ Keresztes Péter Pál /
polgármester

/ Virágné Lukács Gabriella /
képviselő

kmf.

/ Dr. Enyedi Mihály /
jegyző

/ Kecskés Mihályné /
képviselő

