
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én 

megtartott soron következő  képviselő-testületi üléséről. 

 

Helye: Kétpó Községi Önkormányzat hivatalos helyiségében (5411 Kétpó, Almásy tér 1.sz.) 

 

Jelen vannak: Boldog István polgármester 

   Keresztes Péter Pál képviselő 

   Kecskés Mihályné képviselő 

   Vágner Olivér képviselő 

   Virágné Lukács Gabriella képviselő 

 

                         Dr. Szűcs Attila jegyző 

    Finta Adrienn kirendeltség-vezető 

 

Meghívott vendég:  

Szegő János Mezőtúri Járási Hivatal vezető-helyettese 

 

Boldog István polgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy 5 fő képviselő az 

ülésen jelen van,   a képviselő-testület határozatképes.  

 

A jegyzőkönyv hitelesítőinek Vágner Olivér és Keresztes Péter Pál képviselőket javasolja, 

melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott. 

 

Virágné Lukács Gabriella képviselő: közmunkaprogrammal kapcsolatban szeretném 

megkérdezni, hogy most ebben az évben mennyi behívás lesz? A múltkor voltak vendégek a 

művelődési házban és nagyon megdicsérték a tisztaságot és a rendet, aki ott dolgozik 

közmunkás dicséretet érdemel. A kábeltévével kapcsolatban szeretném mondani, hogy 

felemelték a havi díját, de senkit nem kérdeztek meg a községben, hogy milyen csomagot kér.  

 

Keresztes Péter Pál képviselő: a járdákkal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy az 

óvodánál a nagykapu bejáratánál megsüllyedt a járda, valamint az iskola bejárata előtt is, 

javításra szorul, lehet-e szólni a kivitelezőnek. Szeretném még megkérdezni, hogy a posta 

előtti járdát meg lehetne-e csináltatni? A pékségről szeretnék még érdeklődni, valamint a 

lakossággal azt kellene megértetni, hogy olyan pályázatokat tudunk megvalósítani, amire 

pályázatot írnak ki. 

 

Kecskés Mihályné képviselő: 40 %-os rokkantak 4 órás foglalkoztatásával kapcsolatban 

szeretnék érdeklődni, hogy ezzel kapcsolatban mit lehet tudni? 

 

Boldog István polgármester: most egyenlőre a mezőgazdasági programban dolgozók kerülnek 

visszahívásra, valószínű, hogy később fog indulni egy 10 fős csapat, sajnos nem tud az állam 

mindig forrást biztosítani a közmunkára és azokat próbáljuk visszahívni, akik jól dolgoznak.  



A művelődési házban tényleg nagyon szép munka folyik Koma Sándorról van szó, aki ott 

takarít és úgy gondolom, hogy az ilyen jó munkaerőre szükség van.  

A 4 órás foglalkoztatással kapcsolatban pedig utána fognak nézni a kollégáim, hogy milyen 

feltételek és lehetőségek vannak. 

 

A kábeltévével kapcsolatban a szolgáltatóval fel fogjuk venni a kapcsolatot,mivel a 

szolgáltatás minősége a rossz és ezzel kapcsolatban beszélni fogunk vele. 

 

A járdákat ki fogjuk javíttatni, a kivitelezővel egyeztetünk.  

A pékség megvalósításában az anyagi forrásra várunk, egyeztetésekre van még szükség, 

remélem sikerül megvenni az épületet és akkor kialakításra kerül a pékség. 

Pályázatokkal kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy azért ezeket a pályázatokat 

valósítottuk és valósítsuk meg, mivel a pályázó szervezetek ezeket szeretnék megvalósítani és 

ezekre lehet pályázni. Az önkormányzatoknak nem munkahelyteremtés a feladatuk, az a 

vállalkozásokra vár, az önkormányzat feladata pedig, hogy segítse a vállalkozásokat a 

munkahelyteremtés megvalósításában, pl. pálinkafőzde.  

 

A képviselők a kérdésekre adott válaszokat elfogadták. 

 

Boldog István polgármester: javaslom a meghívóban kiküldött napirendek elfogadását, mely a 

következő:  

 

Interpelláció 

Napirendek:  

 

1./Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének elfogadásáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

Véleményezi: Pénzügyi és ügyrendi bizottság 

 

2./ Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosításáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

3./ Előterjesztés az Arany János Általános Művelődési Központ 2013. évi beszámolója 

Előterjesztő: Boldogné Tóth Magdolna ÁMK igazgató 

 

4./ Előterjesztés a KEOP-1.1.1/C/13-0015 azonosító számú „A Szolnoki Térségi 

Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című projekt, pályázat 

indításához szükséges intézkedésekre 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

5./ Előterjesztés a Harangzugi I. csatorna önkormányzati szakaszának üzemeltetésbe adásáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 



6./ Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzatának a Nagykunságért Vidékfejlesztési 

Egyesülethez történő csatlakozásáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

7./ Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztásáról 

Előterjesztő: Dr. Szűcs Attila jegyző 

 

8./ Előterjesztés a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

Interpelláció nem volt. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.  

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 13/2014.(II.27.) önkormányzati határozata 

 

Napirendek elfogadásáról 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. február 27. napján tartott 

képviselő-testületi ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

1./ Napirend 

 

Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének elfogadásáról 

 

Virágné Lukács Gabriella képviselő, a pénzügyi és ügyrendi bizottság elnöke: a bizottság a 

rendelet-tervezetet megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé. 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét. 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete 

 

Kétpó Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről 

 

 

 

 

 



Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2014. évi központi 

költségvetéséről
1
 szóló 2013. évi CCXXX. törvény alapján – Kétpó Község Önkormányzata 

2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el. 

 

A rendelet hatálya 

 

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat 

költségvetésében szereplő költségvetési szervekre. 

 

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve: 

-  részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv:  

Arany János Általános Művelődési Központ 

  

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmény külön 

címet alkot. 

 

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetése 

 

3. § A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szervét - 2014. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét   148.444 ezer forintban,  

b) bevételi főösszegét  148.444 ezer forintban állapítja meg. 

 

I. A költségvetési bevételek 

 

4. § Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, részletezését az 1. 

számú melléklet tartalmazza. 

 

5. § Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott cím 2014. évi 

működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait mérlegszerűen a 3. számú melléklet 

tartalmazza. 

 

II. A költségvetési kiadások 

 

6. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a 

következők szerint határozza meg: 

 Megnevezés           e Ft 

- Működési kiadások előirányzata összesen:               122.042 

Ebből: 

- személyi jellegű kiadások:                23.743 

- munkaadókat terhelő járulékok:                 6.230 

- dologi jellegű kiadások:                                                           44.017  

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143414.580807#foot1#foot1


- ellátottak pénzbeli juttatásai:                 4.085 

- speciális célú támogatások:                43.967 

 

 

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban 

meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet 

szerint állapítja meg.  

(3) Az Önkormányzat költségvetési intézményei tervezett előirányzatait a 4-5. számú 

melléklet tartalmazza. 

 

7. §  Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásokat 2014. évre 12.000 E Ft összegben 

tervez. 

 

III. A költségvetési kiadások és bevételek 

 

8. § Az Önkormányzat 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 6. számú melléklet 

tartalmazza. 

 

9. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 7. 

számú melléklet mutatja be. 

 

10. § (1) A címek költségvetését feladatonként a 4-5. számú melléklet tartalmazza. 

 

(2) Az általános és céltartalék előirányzatok: 

    - az önkormányzat tartaléka:    14.402  ezer forint, melyből: 

- általános tartalék:   14.302 ezer forint,  

- céltartalék                   100  ezer forint. 

 

(3) Az általános tartalék év közben az előre nem tervezett, felmerülő kiadások fedezetére, a 

Képviselő-testület határozata alapján használható fel. 

 

IV. A költségvetési létszámkeret 

 

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát: 

-  10  fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és 

-  10  fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban 

állapítja meg. 

 

(2) A képviselő-testület az önkormányzat létszámából az óvodai intézmény közalkalmazotti 

létszámát 4 főben határozza meg. Az intézmény a működéséhez közfoglalkoztatottat vehet 

igénybe. Az intézményvezető az intézmény működéséről gondoskodjon. 

(3) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 4-

5. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg. 

 



 A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 

 

I. Általános szabályok 

 

12. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év 

közben megváltoztathatóak. 

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. 

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy 

elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a 

polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. 

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. 

A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i 

hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének 

pótelőirányzatok szerinti módosításáról. 

(4) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 200 ezer 

forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának 

módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során. 

 

13. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet 

pénzintézeti pénzlekötés vagy értékpapír vásárlás útján hasznosítja. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos költségvetési többlet felhasználásáról 

a képviselő-testület határozatban dönt. 

 

14. § „Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX törvény 54.§ (1) 

bekezdése, továbbá a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXIX. Törvény 132. § (1) 

bekezdése alapján a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény 43. §-ának 

(1) bekezdésében foglalt szerint az illetményalap 2014. évben 38.650 forint.”  

 

II. Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézményekre vonatkozó szabályok 

 

15. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben 

előirányzat-módosítást a Képviselő-testület jóváhagyásával hajthat végre. Az előirányzat-

módosítási javaslatot  a jegyző előkészítésében a polgármester terjeszti a képviselő-testületet 

elé. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény előirányzat-változásai miatt a 

költségvetési rendeletet legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i 

hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - módosítja. 

 

(2) Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben 

előirányzat-módosítást a Képviselő-testület jóváhagyásával hajthatnak végre. Az előirányzat-

módosítási javaslatot az intézményvezető kérelme alapján a polgármester terjeszti a 

képviselő-testületet elé. A képviselő-testület a részben önállóan gazdálkodó intézmény 

előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként - adott év június 



30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - 

módosítja. 

 

16. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli 

többletbevételüket a Képviselő-testület jóváhagyásával használhatják fel. 

 

(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal 

egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet. 

 

Záró rendelkezések 

 

17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 

1. napjától kell alkalmazni. 

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

 

Boldog István   Dr. Szűcs Attila 

polgármester    jegyző 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2014. február 28. napján 

 

      Dr. Szűcs Attila 

               Jegyző 

 

2./ Napirend 

 

Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosításáról 

 

Boldog István polgármester: törvényi változások miatt vált szükségesség az SZMSZ módosítása. 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét. 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete 

 

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.21.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 



Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,az Alaptörvény 32.cikk (1) 

bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  a képviselő-testület szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló 7/2011.(VI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról a 

következőket rendeli el: 

 

1.§ 

A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.21.) 

önkormányzati rendelet 5.sz. melléklete helyébe a rendelet 1.számú  melléklete lép. 

2.§ 

 

Záró rendelkezések 

 

Ez a rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba és a hatálybalépést követő  napon hatályát 

veszti. 

 

Boldog István   Dr. Szűcs Attila 

polgármester    jegyző 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2014. február 28. napján 

 

 

      Dr. Szűcs Attila 

               Jegyző 

 

 

1. melléklet a 2/2014. (II.28.) önkormányzati 

rendelethez 

 

„5. melléklet a 7/2011.(IV.21) önkormányzati rendelethez 

 

Kétpó Község Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti 

besorolása: 

 

063020  Víztermelés, -kezelés, -ellátás 

052020  Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 

átrakása 

052030 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása 

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

106010  Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 

016080  Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 



011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

011210 Az államháztartás igazgatása, szabályozása, ellenőrzése 

011220 Adó-,vám-és jövedéki igazgatás 

064010 Közvilágítás 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

022010 A polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

072111 Háziorvosi alapellátás 

072311Fogorvosi alapellátás 

074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

074032  Ifjúság-egészségügyi gondozás 

107054 Családsegítés 

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232 Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program 

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

081030 Sportlétesítmények,edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés
1
 

082042 Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása 

082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

082044 Könyvtári szolgáltatások 

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

082091 Közművelődés-közösségi éás társadalmi részvétel fejlesztése 

082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

107055 Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás 

 

A Kétpó Község Önkormányzata államháztartási szakágazat rend szerinti besorolása: 

841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

 

 

                                                           
 

 

 

 



3./ Napirend 

 

Előterjesztés az Arany János Általános Művelődési Központ 2013. évi beszámolója 

 

Keresztes Péter Pál képviselő: csak annyit szeretnék mondani a beszámolóval kapcsolatban, 

hogy nagyon tartalmas és jó a beszámoló. 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát. 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 14/2014.(II.27.) önkormányzati határozata 

 

Az Arany János Általános Művelődési Központ 2013.évi beszámolója 

 

Kétpó Község Képviselő-testülete elfogadja az Arany János Általános Művelődési Központ 

2013.évi tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Boldog István polgármester 

    

Erről: 

1. Boldog István polgármester, Helyben 

2. dr. Szűcs Attila jegyző, Helyben 

3. Boldogné Tóth Magdolna ,Arany János Általános Művelődési Központ 

igazgató 

4. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

értesül. 

 

4./ Napirend 

 

Előterjesztés a KEOP-1.1.1/C/13-0015 azonosító számú „A Szolnoki Térségi 

Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című projekt, pályázat 

indításához szükséges intézkedésekre 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát. 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 15/2014.(II.27.) önkormányzati határozata 

 

 



a KEOP-1.1.1/C/13-0015 azonosító számú „A Szolnoki Térségi Hulladékgazdálkodási 

Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című projekt, pályázat indításához szükséges 

intézkedésekről 

 

Kétpó Község Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXV. törvény 13.§ (1) bekezdése alapján, figyelemmel a KEOP-1.1.1/C/13-0015 

azonosító számú „A Szolnoki Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése 

eszközbeszerzésekkel” című projekt, pályázat indításához szükséges intézkedésekről szóló 

6/2014.(II. 18.) számú Társulási Tanács határozatára, valamint a Társulási Megállapodásban 

foglaltakra az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Kétpó Község Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a KEOP 1.1.1./C/13. 

kódszámú „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának 

fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című pályázati konstrukcióra benyújtott, a 

határozat 1. sz. mellékletét képező Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban és abban 

bemutatott üzemeltetési koncepcióban foglaltakat. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a 

megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott üzemeltetési koncepció, valamint az 

üzemeltetési koncepció alátámasztásához általa nyújtott és a megvalósíthatósági 

tanulmányban feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek. 

 

2. Kétpó Község Képviselő-testülete hozzájárul Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva 

települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása által történő 

a Támogatási Szerződés megkötéséhez, valamint a Részletes Megvalósíthatósági 

Tanulmány és a projekt megvalósításához. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, 

hogy a jelen határozat 2. sz. mellékletét képező Támogatási szerződés tervezetében 

rögzített kötelezettségeknek, valamint a hatályos jogszabályok előírásainak a vonatkozó 

Társulási Tanács határozatainak figyelembevételével eleget tesz. 

 

3. Kétpó Község Képviselő-testülete felhatalmazza Boldog István polgármestert jelen 

határozat végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére és az egyéb szükséges 

okiratok aláírására. 

 

Erről: 

1. Boldog István  polgármester, Helyben 

2. dr. Szűcs Attila jegyző, Helyben 

3. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltség   Pénzügyi 

Ügyintéző, Helyben 

4. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

5. Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói 

Rekultivációjának Önkormányzati Társulása 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. 

6.  ENVECON Kft. ügyvezetője, 1125 Budapest , Dániel út 54/C. fszt. 1. 

7. Remondis Kétpó Kft. ügyvezető igazgatói, 5411 Kétpó, Almásy tér 1. 

      értesülnek. 

5./ Napirend 

Előterjesztés a Harangzugi I. csatorna önkormányzati szakaszának üzemeltetésbe adásáról 

 



A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát. 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 16/2014.(II.27.) önkormányzati határozata 

 

A Harangzugi I. csatorna Önkormányzati szakaszának átadásáról 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kétpó Község 

Önkormányzata ulajdonában lévő külterületi Harangzugi I. csatorna üzemeltetésbe 

adja a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság(5000 Szolnok Boldog Sándor István 

krt.4.) részére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Boldog István polgármester 

 

Erről:  

 

1. Boldog István polgármester, Helyben 

2. dr. Szűcs Attila jegyző, Helyben 

3. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltsége, Helyben 

4. Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság(5000 Szolnok,Boldog Sándor 

István krt. 4.) 

5. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

értesülnek 

 

6./ Napirend 

 

Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzatának a Nagykunságért Vidékfejlesztési 

Egyesülethez történő csatlakozásáról 

 

Boldog István polgármester: formai dologról van szó, újból csatlakoznunk kell az 

egyesülethez. 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát. 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 17/2014.(II.27.) önkormányzati határozata 

 

a Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020. közötti programozási időszakra 

vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban való részvételről szóló csatlakozási 

szándéknyilatkozat aláírásáról 

 



 

1. Kétpó Község Képviselő-testülete – 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján – 

kinyilvánítja azon szándékát, hogy részt kíván venni a Nagykunságért 

Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020. közötti programozási időszakra vonatkozó 

vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia  elkészítésében, 

továbbá tervezési területének előzetes elismerésében.  

Ezzel egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozási 

szándéknyilatkozatot aláírja. 

 

Határidő: 2014. február 28. 

Felelős:  Boldog István polgármester 

 

2. A polgármester a Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020. közötti 

programozási időszakra vonatkozó tervezési, előkészítési feladatairól nyújtson 

rendszeres tájékoztatást a képviselő-testületnek. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Boldog István polgármester 

 

Erről: 

1. Boldog István polgármester, Helyben 

2. dr. Szűcs Attila jegyző, Helyben 

3. Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület, Kétpó, Almásy tér 1.  

4. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltsége pénzügyi 

ügyintéző, Helyben 

5. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

értesül. 

 

7./ Napirend 

 

Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztásáról 

 

Boldog István polgármester: a Helyi Választási Bizottság tagjait kell megválasztanunk, az 

előterjesztésben szereplő személyeket javasoljuk. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát. 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 18/2014.(II.27.) önkormányzati határozata 

 

a helyi választási bizottság  tagjainak és póttagjának  megválasztásáról 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény 35.§ (2) bekezdése értelmében a 

képviselőtestület a Helyi Választási Bizottság lemondott tagjai helyére  

László Anikó 5411 Kétpó, Béke út 30.,  

Virágné Elek Hortenzia 5411 Kétpó Béke út 36. 

Antalné Dobák Anita 5411 Kétpó, III. ker. 19. 



Csontos Mónika 5411 Kétpó, Petőfi út 30.szám alatti lakosokat,  

Póttagjának: Kovács Csaba 5411 Almásy tér  6.szám alatti lakost  megválasztja. 

 

Erről értesítést kapnak: 

1./  László Anikó 5411 Kétpó, Béke út 30. 

2./ Virágné Elek Hortenzia 5411 Kétpó, Béke út 36. 

3./ Antalné Dobák Anita 5411 Kétpó, III.ker. 19. 

4./ Csontos Mónika 5411 Kétpó, Petőfi út 30. 

5./ Kovács Csaba 5411 Kétpó, Almásy tér 6. 

6./ Dr. Szűcs Attila a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője,Helyben 

7./ A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltsége,Helyben 

 

8./ Napirend 

 

Előterjesztés a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről 

 

Boldog István polgármester a következő eseményekről tájékoztatta a képviselő-testületet: 

- megkezdődött a Petőfi úti járda építése, 

- az óvodában a tető cserepelése megtörtént, a terasz építésével folytatódnak a 

munkálatok, 

- megérkeztek a hangosításhoz és a helyi TV működéséhez  szükséges felszerelések, 

- pályázunk a műfüves pályára a sportpályán, a piactér elkészítésére, valamint a nemzeti 

emlékparkra, amelynek az alapkő letétele hamarosan várható és Kövér László 

Országgyűlés Elnökét szeretnénk rá meghívni, 

- a művelődési ház mellett hamarosan megvalósul az új játszótér, 

- utcanév táblákra is nyertünk pályázati pénzt, amely hamarosan szintén elkészül, 

- a pót faosztás is sikeresen befejeződött. 

- a közmunka-programok pedig márciusban elindulnak, ahogy a testületi ülés elején 

említettem. 

Boldog István polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta. 

 

 

 

/ Boldog István /      kmf.             / Dr. Szűcs Attila / 

polgármester                         jegyző 

 

 

 

/ Vágner Olivér /      / Keresztes Péter Pál  / 

       képviselő                           képviselő 


