
1 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 7-én 

megtartott  – közmeghallgatással egybekötött -   soron következő  képviselő-testületi üléséről. 

 

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

 

Jelen vannak:  Keresztes Péter Pál polgármester 

     Boldogné Tóth Magdolna Erzsébet képviselő 

     Vágner Olivér képviselő 

     Veres Lajosné képviselő 

     Virágné Lukács Gabriella képviselő 

 

      Dr. Enyedi Mihály jegyző 

                          Finta Adrienn kirendeltség-vezető 

 

Meghívott vendégek: Boldog István országgyűlési képviselő 

                                 Dr. Szűcs Attila Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

                                                           Mezőtúri Járási Hivatala hivatalvezető-helyettes 

    Kádár Anikó BKTT Szociális Szolgáltató Központ intézményvezető 

                                  Dr. Thodory Zsolt József háziorvos 

     Boross Boglárka pénzügyi ügyintéző 

 

Keresztes Péter Pál polgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy 5 fő képviselő 

az ülésen jelen van, a képviselő-testület határozatképes.  

 

A jegyzőkönyv hitelesítőinek Veres Lajosné és Virágné Lukács Gabriella képviselőket 

javasolja, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott. 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: korábbi képviselő-testületi ülésen Doktor Úr a háziorvosi 

szolgálat finanszírozásával, valamint megbízási díjával kapcsolatban kereste meg a képviselő-

testületet. A fenti témával kapcsolatban átadom a szót Jegyző Úrnak. 

 

Dr. Enyedi Mihály jegyző: korábban Doktor Úr sérelmezte, hogy a 43/1999.(III.03.) 

kormányrendelettel megállapított rezsitámogatás a szolgáltatóknak jár. A lényeg az, hogy jár-

e Önnek a rezsitámogatás vagy nem. Ez a 12. §-ban van, amit átküldött anyagot, ez azt írja, 

hogy területi ellátású kötelezettségű háziorvosi szolgálatokat működtető szolgáltató, itt a 

lényeg, havonta 260eFt támogatásra jogosultak szolgálatonként. Most ahhoz, hogy 

megítéljük, hogy jogosult-e meg kell néznünk, hogy mi a szolgáltató fogalma. Ugyanezen 

rendelet 2. § b.) pontja azt írja, hogy egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési 

engedéllyel rendelkező természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy ami a finanszírozóval kötött szerződés alapján az E. Alapból 
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finanszírozott egészségügyi szolgáltatást nyújt. Kérdésem az, hogy a szolgáltatás nyújtására ki 

kötött szerződést, Ön vagy az önkormányzat? 

 

Dr. Thodory Zsolt József: én kaptam kérdést, válaszolhatok? Tisztelt Képviselő-testület, 

szószerinti jegyzőkönyvezést kérnék, ha lehet.  

 

Dr. Enyedi Mihály jegyző: megbízási szerződéssel látja el a feladatot. 

 

Dr. Thodory Zsolt József: igen, attól függetlenül lehetnek álmaim, sérelmeim és téves 

eszméim.  

 

Dr. Enyedi Mihály jegyző: ezt én értem, Ön követel 260 eFt-ot az önkormányzattól, hogy 

megválaszoljam a saját kérdésemet. Az OEP-pel Kétpó Község Önkormányzata áll 

finanszírozásban. A praxis jog a településnél van, ezért a jogszabály alapján a szolgáltatónak, 

azaz az önkormányzatnak jár a 260 eFt támogatás. Annak a háziorvosnak jár ez a támogatás, 

aki magánvállalkozóként köt az OEP-pel szerződést. Cibakházán így van, a háziorvosnak van 

szerződésbe az OEP-pel ő fizeti a rezsit, az asszisztenseket, a veszélyes hulladék szállítást. 

Kétpó esetében az önkormányzat fizeti az asszisztenst, rezsit, a veszélyes hulladék szállítást 

és az Ön megbízási díját. Én ezt a választ tudom Önnek adni.  

 

Dr. Thodory Zsolt József: tárgyi tévedéseket sorolt Jegyző Úr. 260eFt rezsi támogatást én 

soha nem kértem,  

 

Dr. Enyedi Mihály jegyző: felolvastam a jogszabályt, ebben nincs tévedés, ez így van. Ez a 

hatályos jogszabály. 

 

Dr. Thodory Zsolt József: két dolgozót említett, tudomásom szerint egy dolgozó van, 

 

Dr. Enyedi Mihály jegyző: Cibakházára értettem, 

 

Dr. Thodory Zsolt József: bocsánat, akkor egy kicsit koncentrálok, hogy észhez térjek. 

Tisztelt Képviselő-testület, tulajdonképpen én azt szeretném megkérdezni Önöktől, döntsék 

el, hogy Kétpó lakosságának szüksége van arra, hogy most Önök meghallgassák, amit 

elmondok, ha nincs szüksége, akkor nem tartom fel Önöket. A saját igazságomat, Jegyző Úr 

véleményével ellentétben, Ő kitűnően tudja én is elég jól tudom, a jogszabályokat 

sokféleképpen lehet csűrni-csavarni, értelmezni. 

 

Dr. Enyedi Mihály jegyző: a jogszabály az nem egy mosott rongy, azt se csűrni, se csavarni 

nem lehet, fehéren-feketén le van írva. 

 

Dr. Thodory Zsolt József: elnézést kérek, hogy megsértettem, akkor azt kérdezem meg, hogy 

Kétpó lakosságának egészségügye érdekében, amit akarok meghallgatnak, vagy menjek 

tovább. 
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Keresztes Péter Pál polgármester: ennek az egészségügyhöz sok köze nincsen, ahhoz van 

köze, hogy kettőnk között most felmerült egy elszámolási vita, Doktor Úr szerint jár, mi 

szerintünk nem jár. Szerintem a lakosságot nem ez érdekli, a lakosságot az érdekli, hogy 

milyen az orvosi ellátás Kétpón. Mindenki elmondhatja az álláspontját, de ez Kétpó 

lakosságának orvosi ellátását nem veszélyeztetni. Mi minden körülmények között azt fogjuk 

szem előtt tartani, hogy Kétpón orvosi ellátás működjön és működni is fog.  

 

Dr. Thodory Zsolt József: a 2011. június 8-án szerződésem aláíró Keresztes Péter Pál 

megbízóként a következő 24-es pontja a következő: felek jelen szerződést akkor is 

módosíthatják, ha megállapodás megkötésekor, előre nem látott körülmények, például 

jogszabályváltozás stb. következnek be. A megváltozott körülményekről a felek egymást 

írásban kötelesek tájékoztatni. 25-ös, felek kölcsönösen törekednek arra, hogy a jelen 

szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket elsősorban peren kívül rendezik. Ezeket 

magamra nézve kötelezőnek tartom, most ez lett volna egy rendezési kísérlet, úgy látom, hogy 

most nincs értelme tovább beszélnem. Köszönöm a lehetőséget.  

 

Dr. Enyedi Mihály jegyző: elnézést kérek Doktor Úr, én mint beteg nem vagyok érintett. Ön 

olyan dolgot kér, ami jogszabály alapján azt az önkormányzatot illeti meg, aki szerződött a 

társadalombiztosításra, illetve Önt még jogszabályváltozás sem érinti, az Ön szerződésében 

van egy megbízotti díj, ami fix díj és ha jól tudom a szerződésben nincs semmi olyan, hogy 

amennyiben a rezsitámogatás emelkedik, abban az esetben az Önt illetné meg. Hiszen 

jogszabály szerint a rezsitámogatás azt illeti meg, aki fenntartja a praxist, azaz az 

önkormányzatot.  

 

Dr. Thodory Zsolt József: a magyar közlönyben a 205/2016.(VII.21.) kormányrendelet a 

következőképpen szól, a lényeges részét mondom csak: és az egyes egészségügyi dolgozók és 

egészségügyben dolgozók illetmény-vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó 

támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló, tehát illetmény és bérnövelésről 

szóló, nem sorolom. 

 

Dr. Enyedi Mihály jegyző: én azt mondom, hogy most menjünk  végig. Amit most idézett, az 

a 43/1999-es melyik paragrafusát módosítja? Ön a címét olvasta fel. 

 

Dr. Thodory Zsolt József: én a címét olvastam fel. 

 

Dr. Enyedi Mihály jegyző: 205/2016-os az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási 

Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) rendelet 

módosításáról szól. Nem értem, Ön most a címére hivatkozik a rendeletnek, egészségügyi 

szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozása. Ez erről szól, tehát a 

szolgáltató finanszírozásáról. Ha Ön az OEP-pel megköti a szerződést az 550 kártyára, ami itt 

van Kétpón 
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Dr. Thodory Zsolt József: 501. 

 

Dr. Enyedi Mihály jegyző: akkor ez Önt illeti meg, mert Ön szerződött. Ön az, aki 

szerződéses jogviszonyban áll az egészségügyi biztosítóval, Önt terheli valamennyi 

kötelezettség, Önt terheli valamennyi felelősség és Önt terheli valamennyi kiadás, ami ezzel a 

szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos.  

De jelenleg ezek a terhek az önkormányzatot terhelik, mert az önkormányzat áll az OEP-pel 

finanszírozásban. Ön nem egészségügyi dolgozóként látja el ezt a praxist, hanem megbízási 

jogviszonyban, tehát Ön egy megbízott, aki a megfelelő képesítéssel rendelkezik, megfelelő 

szakvizsgával rendelkezik, de nem áll finanszírozásban a TB-vel.  

 

Dr. Thodory Zsolt József: köszönöm a lehetőséget, Jegyző Úr találkozunk még, köszönöm 

szépen viszontlátásra.  

 

Keresztes Péter Pál polgármester: kérdezem a képviselő-testületet, van-e valakinek más 

jellegű kérdése? 

 

Veres Lajosné képviselő: én szeretném megkérdezni, hogy a Jókai Mór úti önkormányzati ház 

ki van-e adva bérbe? 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: igen havi 60eFt-ot fizet a cég. 

 

Veres Lajosné képviselő: érdeklődöm, hogy az előző ülésen a piactéren lévő fáról már volt 

szó abban történt-e intézkedés, és még szeretném megkérdezni, hogy miért ilyen rossz újból a 

víz? 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: a fával kapcsolatban nem történt intézkedés, de megnézzük, 

az ivóvíz azért ilyen rossz mert a településen kétszer is csőtörés volt és kötelezőfertőtlenítés 

történt.  Remélem hamarosan kitisztul a víz. 

 

Virágné Lukács Gabriella képviselő: többen jelezték felém, hogy külterületen nem működik 

egypár helyen a közvilágítás, ebben tudunk-e intézkedni? 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: végig kell menni a hálózaton és a pontos helyét a hibának 

meg kell határozni az E-on-nak mert csak így jönnek ki javítani. Megnézzük a hibát. 

 

Amennyiben több kérdés nincs, akkor szeretnék javaslatot tenni pótnapirendre, mely a 

következő, 3. napirendként tárgyalnánk meg: 

 

Döntés a Berettyó-Körös Ivóvízminőség-javító Projekt (KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0033) által 

létrehozott infrastruktúra elszámolását részletező vagyonmegosztási okiratról és aktiválási 

nyilatkozatról 

Előadó: Keresztes Péter Pál polgármester 
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A pótnapirendi ponti javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: javaslom a meghívóban szereplő napirendek elfogadását, 

mely a következő: 

 

Interpelláció 

 

N a p i r e n d :  

  

1. Kétpó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(III.04.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  

Előadó: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

2. Kétpó Község Önkormányzata 2016.évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről 

Előadó: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

3. Döntés a Berettyó-Körös Ivóvízminőség-javító Projekt (KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0033)    

által létrehozott infrastruktúra elszámolását részletező vagyonmegosztási okiratról és 

aktiválási nyilatkozatról 

     Előadó: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

4.  A BKTT Szociális Szolgáltató Központ intézményi beszámolója 

Előadó: Kádár Anikó intézményvezető  

 

5. Arany János Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda beszámolójának,   

munkatervének, továbbképzési programjának elfogadásáról 

     Előadó: Boldogné Tóth Magdolna Arany János ÁMK igazgató 

       Keresztes Péter Pál polgármester 

 

6.  A közterületi térfigyelő rendszerről szóló 9/2016.(VI.01.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előadó: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

7.   Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról   

Előadó: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

8.   Kétpó Község Képviselő-testületének 2017.évi munkatervéről 

Előadó: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

9.  Kétpó Község Önkormányzata 2017.évi belső ellenőrzési tervéről 

Előadó: dr. Enyedi Mihály jegyző  

 

10. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

 Előadó: Keresztes Péter Pál polgármester 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.  

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 84/2016. (XII.07.) önkormányzati határozata 

 

Napirendek elfogadásáról 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. december 07. napján tartott 

képviselő-testületi ülés napirendi pontjait elfogadja. 

Interpelláció nem volt. 

1./ Napirend 

Kétpó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(III.04.) önkormányzati 

rendelet módosításáról  

 

A napirenddel kapcsolatban  kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 17/2016. (XII.08.) önkormányzati rendelete 

 

Kétpó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (III.04.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

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

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2011. évi CXCV. államháztartásról szóló 

törvény 34. §(1) bekezdése, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011.(XII.31.) kormányrendelet felhatalmazása alapján Kétpó Község Önkormányzata 

2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(III.04.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

1.§ 

 

Kétpó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(III.04.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 3.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetése 

 

3. § A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szervét - 2016. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét   354.618.583 forintban,  

b) bevételi főösszegét  354.618.583 forintban állapítja meg.” 

 

2.§ 

 



7 

 

Az Ör. 6.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

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

következők szerint határozza meg: 

 

 Megnevezés  Ft 

          - Működési kiadások előirányzata összesen: 180.302.276 

  Ebből: 

- személyi jellegű kiadások:   71.685.491 

- munkaadókat terhelő járulékok:   15.773.036 

- dologi jellegű kiadások:                                              68.852.749 

- ellátottak pénzbeli juttatásai:     6.460.000 

- speciális célú támogatások:    17.531.000 

 

 

3. § 

 

(1) Az Ör. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

(2) Az Ör. 2. mellékletei helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

(3) Az Ör. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 

(4) Az Ör. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 

(5) Az Ör 5. melléklete helyébe e rendelet5. melléklete lép. 

(6) Az Ör 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 

(7) Az Ör 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 

 

 

4.§ 

 

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

 

 

 

 Keresztes Péter Pál dr. Enyedi Mihály  

 polgármester jegyző 

 

 

Kihirdetve: 2016. december 08. 

 

 

           dr. Enyedi Mihály 

             jegyző 

 

2./ Napirend 

 

Kétpó Község Önkormányzata 2016.évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről 

 

A napirenddel kapcsolatban  kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.  
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Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 85/2016. (XII.07.) önkormányzati határozata 

 

Kétpó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről 

 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdésének 

b) pontja alapján az alábbi határozatoz hozza: 

 

Kétpó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről 

szóló tájékoztatót jelen határozat mellékletei alapján elfogadja és jóváhagyja.  A költségvetés 

végrehajtása során biztosítani kell a költségvetési rendeletben szereplő előirányzatokon belüli 

gazdálkodás megvalósítását. 

 

 

Határidő: 2016. december 31. 

Felelős:   Keresztes Péter Pál polgármester 

               dr. Enyedi Mihály jegyző 

 

Végrehajtásban közreműködik:  

 

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltség pénzügye 

 

A képviselő-testület határozatáról értesül: 

 

1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

2. Virágné Lukács Gabriella alpolgármester, Helyben 

3. dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben 

4. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

 

3./ Napirend 

 

Döntés a Berettyó-Körös Ivóvízminőség-javító Projekt (KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0033)  által 

létrehozott infrastruktúra elszámolását részletező vagyonmegosztási okiratról és aktiválási 

nyilatkozatról 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: kormányrendelet alapján a támogatásból létrehozott 

vagyont 2016. december 31-ig aktiválni szükséges a beruházásban érintett 

önkormányzatoknak, továbbá be kell nyújtani a jogerős üzemeltetési engedélyeket az Irányító 

Hatóság részére. A Berettyó-Körös Többcélú Társulás határozattal döntött, hogy az 

üzemeltetési engedélyek jogerőre emelkedése napján a beruházás során létrehozott 

létesítményeket térítésmentesen átadja a tagönkormányzatok számára. Ez után pedig 

térítésmentesen az önkormányzatok átadják a TRV Zrt-nek.  

 

Boross Boglárka: javaslom, hogy a testületeknek még egyszer már ne kelljen ebben az évben  

ülésezni, hogy  a határozatban szerepeljen a TRV Zrt. részére történő átadás  is. 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: javaslom én is, hogy ezzel a kiegészítéssel fogadjuk el a 

határozatot.  
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Szavazásra teszem fel, aki egyetért  azzal, hogy a határozati javaslat kiegészüljön 4. 

ponttal,miszerint az önkormányzat a TRV Zrt. részére Kétpó településen létrehozott 

infrastruktúrát a határozat 3.számú mellékletét képező vagyonleltár szerint térítésmentesen 

átadja, kérem szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a határozati javaslat kiegészítését 

elfogadta és meghozta következő határozatát.  

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 86/2016. (XII.07.) önkormányzati határozata 

 

Döntés a Berettyó-Körös Ivóvízminőség-javító Projekt (KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0033) 

által létrehozott infrastruktúra elszámolását részletező vagyonmegosztási okiratról és 

aktiválási nyilatkozatról 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94.§ (3) bekezdése alapján – figyelemmel a 

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényre, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvényre, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényre, az egységes működési 

kézikönyvről szóló 547/2013.(XII.30.) Korm. rendeletre -  az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Berettyó-Körös 

Ivóvízminőség-javító Projekt (KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0033) által létrehozott 

infrastruktúra elszámolását részletező, a határozat 1. számú mellékletét képező 

Vagyonmegosztási Okiratot.  

2. Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Kétpó Község 

Önkormányzatának polgármesterét, hogy jogerős vízjogi üzemeltetési engedélyek 

birtokában a határozat 2. számú mellékletét képező aktiválási nyilatkozatot aláírja. 

3. Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kétpó Község 

Önkormányzatának polgármesterét, hogy jogerős vízjogi engedélyek birtokában a 

Berettyó-Körös Ivóvízminőség-javító Projekt (KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0033) keretén 

belül Kétpó településen létrehozott infrastruktúrát a határozat 3. számú mellékletét 

képező vagyonleltár szerint térítésmentesen átvegye. 

4. Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kétpó Község 

Önkormányzatának polgármesterét, hogy jogerős vízjogi engedélyek birtokában a 

Berettyó-Körös Ivóvízminőség-javító Projekt (KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0033) keretén 

belül Kétpó településen létrehozott infrastruktúrát a határozat 3. számú mellékletét 

képező vagyonleltár szerint térítésmentesen átadja a Tiszamenti Regionális Vízművek 

Zrt. részére. 

 

 

A határozat végrehajtásában közreműködik:   

Kétpó Község Önkormányzat 

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda  

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kabinet és Szervezési Irodája 
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A Képviselő-testület határozatáról értesül: 

 

1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

2. dr. Enyedi Mihály jegyző 

3. dr. Farkasinszki Fanni aljegyző 

4. Illetékes irodák, intézmények 

5. Társulási Tanács tagjai, Helyben 

6. Tagönkormányzatok jegyzői, 

7. BKTT Szociális Szolgáltató Központ intézmény, Helyben 

 

4./ Napirend 

 

A BKTT Szociális Szolgáltató Központ intézményi beszámolója 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: megkérdezem Intézményvezető Asszonyt, hogy az írásbeli 

beszámolót kívánja-e kiegészíteni. 

 

Kádár Anikó: röviden szeretném kiegészíteni, azzal, hogy az intézmény szolgáltatásait egyre 

többen veszik igénybe a településen. A közmunka programnak köszönhetően már nem anyagi 

jellegűek a problémák, hanem magatartás, beilleszkedési problémákkal keresnek meg 

bennünket. Itt szeretném megköszönni az önkormányzatnak és a dolgozóinak az 

együttműködését, mellyel hozzájárult munkánk sikerességéhez. 

 

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

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 87/2016. (XII.07.) önkormányzati határozata 

 

A BKTT Szociális Szolgáltató Központ intézményi beszámolója 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés b) pontja alapján – figyelemmel Kétpó Község Képviselő-testülete 2016.évi 

munkatervéről szóló 145/2015.(XII.16.) határozatban foglaltakra – az alábbi határozatot 

hozza: 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete - Kétpó Község Képviselő-testülete 

2016.évi munkatervéről szóló 145/2015.(XII.16.) határozata alapján - a BKTT Szociális 

Szolgáltató Központ intézményi beszámolóját jelen határozat melléklete szerint elfogadja. 

 

A határozat végrehajtásában közreműködik: 

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltsége 

 

A képviselő-testület határozatáról értesül: 

1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

2. dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben 

3. dr. Sebestyén Katalin jegyzői referens, Helyben 

4. BKTT Szociális Szolgáltató Központ,5420 Túrkeve, Széchenyi u.27. 

5. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

é r t e s ü l n e k .  

file:///D:/Dokumentumok/MUNKATERV/02-pont-m.doc
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5./ Napirend 

 

Arany János Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda beszámolójának, 

munkatervének, továbbképzési programjának elfogadásáról 

 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: megkérdezem Igazgató Asszonyt, hogy az írásbeli 

beszámolót kívánja-e kiegészíteni. 

 

Boldogné Tóth Magdolna Erzsébet: annyival szeretném kiegészíteni, hogy a pedagógus 

álláshely meg van hirdetve, de sajnos nem igazán van jelentkező. Az óvodabál nagy sikerrel 

lezajlott, 500 eFt gyűlt össze, melyen a szülői munkaközösség egy érintőképernyős 

számítógépet vásárolt, melyet a gyerekek nagyon szeretnek és az egyéni fejlődésükhöz és 

fejlesztésükhöz nagy segítséget nyújt.  

 

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

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 88/2016. (XII.07.) önkormányzati határozata 

 

Az Arany János Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda 

beszámolójának, munkatervének, továbbképzési programjának elfogadásáról 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés b) pontja alapján – figyelemmel Kétpó Község Képviselő-testülete 2016.évi 

munkatervéről szóló 145/2015.(XII.16.) határozatban foglaltakra – az alábbi határozatot 

hozza: 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete - Kétpó Község Képviselő-testülete 

2016.évi munkatervéről szóló 145/2015.(XII.16.) határozata alapján - az Arany János 

Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői beszámolóját 

2015/2016. nevelési évről, munkatervet a 2016/2017.nevelési évről, valamint a továbbképzési 

programját jelen határozat melléklete szerint elfogadja. 

 

A határozat végrehajtásában közreműködik: 

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltsége 

 

A képviselő-testület határozatáról értesül: 

 

1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

2. dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben 

3. dr. Sebestyén Katalin jegyzői referens, Helyben 

4. Arany János Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda,helyben 

5. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

é r t e s ü l .  
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6./ Napirend 

 

A közterületi térfigyelő rendszerről szóló 9/2016.(VI.01.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: jogszabálynak történő megfelelés érdekében szükséges a 

rendelet módosítása, valamint a közterületi térfigyelő kamera rendszer üzemeltetésével és 

kezelésével kapcsolatos feladatokat a közterület felügyelőknek kell ellátniuk. Egyébként 

tervezzük a rendszer bővítését, a temetőhöz is szeretnénk egy kamerát felszerelni. 

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

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 18/2016. (XII.08.) önkormányzati rendelete 

 

a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 9/2016. (VI. 01.) számú önkormányzati 

rendelete módosításáról 

 

 

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

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közterület-felügyeletről szóló 

1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 9/2016. (VI. 01.) számú önkormányzati rendeletét (a 

továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 

1. § 

A Rendelet 2. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. § c) a közterület felügyelet tevékenységének, a rendőrség bűnüldöző tevékenységének 

segítése, a két szervezet közötti együttműködés erősítése;” 

2. § 

A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. § (2) A közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetését és kezelését a Mezőtúri Közös 

Önkormányzati Hivatal belső szervezeti egységeként működő közterület felügyelet látja el.” 

3. § 

A Rendelet 4. §-ban a „Az Önkormányzat részéről” szövegrész helyébe a „ A közterület 

felügyelet részéről eljáró felügyelő” szöveg lép.” 

4. § 
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Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

  Keresztes Péter Pál      dr. Enyedi Mihály 

   polgármester       jegyző 

 

 

Kihirdetve: 2016. december 8. 

 

          dr. Enyedi Mihály 

           jegyző 

 

7./ Napirend 

Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról   

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

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

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2016. (XII.08.) önkormányzati rendelete 

 

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról 
 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő - testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. 

évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 

2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az 

egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet 

véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja: 

 

A rendelet hatálya 

 

1.§ 

 

A rendelet hatálya kiterjed Kétpó község közigazgatási területén területi ellátási 

kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi 

körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint 

az iskola-egészségügyi ellátásra. 

 

 

Az alapellátás körzetei 

 

2.§ 

 

Kétpó Község Önkormányzat teljes közigazgatási területe egy háziorvosi, házi gyermekorvosi 

(un. vegyes) körzetet alkot. 
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A körzet székhelye: 5411 Kétpó, Almásy tér 5. 

 

3.§ 

 

A háziorvosi, házi gyermekorvosi (un. vegyes) körzetben történő alapellátáshoz kapcsolódó 

ügyeleti ellátást az önkormányzat társulási szerződés keretében látja el. Az ügyeleti ellátás 

székhelye: Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet Központi Ügyelet 5400 Mezőtúr, Kossuth út 

7-9.  

 

4.§ 

 

Kétpó Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot. 

A körzet székhelye: 5411 Kétpó, Almásy tér 5. 

 

5.§ 

 

(1) Kétpó Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy fogorvosi 

alapellátási körzetet alkot. A fogorvosi körzet székhelye: Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet 

5400 Mezőtúr, Kossuth út 7-9. 

 

(2) Kétpó Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe a fogorvosi ügyelet 

vonatkozásában egy fogorvosi körzetet alkot.  

 

(3)  A rendelési időn túli fogorvosi ügyelet székhelye: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet 5000 Szolnok, Tószegi út 21. 

 

(4) A fogorvosi sürgősségi ellátás (hétvégén és ünnepnapokon) ügyelet székhelye: Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet 5000 Szolnok, Tószegi út 

21. 

 

6.§ 

 

Az iskola-egészségügyi ellátás a Csellár és Társa Bt. és védőnő együttes szolgálatából áll, 

melyet az  5411 Kétpó, Almásy tér 5. szám alatti orvosi rendelőben biztosítanak. 

 

 

Záró rendelkezések 

 

7.§ 

 

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

 

 

 

Keresztes Péter Pál       dr. Enyedi Mihály  

     polgármester                jegyző 
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Kihirdetve: 2016. december 8. 

        dr. Enyedi Mihály 

                  jegyző 

 

8./ Napirend 

 

Kétpó Község Képviselő-testületének 2017.évi munkatervéről 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

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

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 89/2016. (XII.07.) önkormányzati határozata 

 

Kétpó Község Képviselő-testületének 2017. évi munkatervéről 

 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés b) pontja alapján – figyelemmel Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-

testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.21.) önkormányzati 

rendelet 13. § (2) bekezdésének előírásaira – az alábbi határozatot hozza: 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete - Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-

testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.21.) önkormányzati 

rendelet 13. § (2) bekezdése alapján - a 2017. évi munkatervét a jelen határozat melléklete 

szerint jóváhagyja. 

 

A határozat végrehajtásában közreműködik: 

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltsége 

 

A képviselő-testület határozatáról értesül: 

 

1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

2. dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben 

3. dr. Sebestyén Katalin jegyzői referens, Helyben 

4. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

é r t e s ü l n e k .  

 

 

9./ Napirend 

 

Kétpó Község Önkormányzata 2017.évi belső ellenőrzési tervéről 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

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

 

file:///D:/Dokumentumok/MUNKATERV/02-pont-m.doc
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Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 90/2016. (XII.07.) önkormányzati határozata 

 

Kétpó Községi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervéről 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés b) pontja alapján – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdésére – az alábbi határozatot hozza: 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi belső 

ellenőrzési tervét a jelen határozat melléklete szerint elfogadja. 

 

A képviselő-testület határozatáról értesül: 

1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

2. dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben 

3. dr. Sebestyén Katalin jegyzői referens, Helyben 

4. Vincent Auditor Kft. belső ellenőr, Helyben 

5. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

 

 

10./ Napirend 

 

 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: az alábbi eseményekről szeretném tájékoztatni a képviselő-

testületet: 

 

- hagyományainkhoz híven a Mindenki Karácsonyfájának feldíszítésére december 22-én 

kerülne sor, 

- december 9-én a pályázaton elnyert szénosztására kerül sor, 

- a Mezőtúri Rendőrkapitányság beszámolóján vettem részt, 

- a településen lévő aszfalt utakat kijavítottuk, 

- a szülői munkaközösségnek az önkormányzat asztalterítőket vásárolt a rendezvényekhez, 

amelyek nagyon szépen mutattak a már megtartott rendezvényeken, 

- jól működik a kuncsorbai diákok iskolába történő utaztatása, 

- önkormányzatunk a ravatalozóba székeket vásárolt, aktuális volt a régiek cseréje, 

- december 20-án kívánjuk megtartani az önkormányzat közös évzáró ünnepi vacsoráját, 

- a falugyűlés megtartására pedig valószínűleg januárban kerül sor, 

- az ünnepek előtt pedig még a lakosság körében liszt osztást is szervezünk, kb. 1 főre 2 kg 

jut. 

 

Virágné Lukács Gabriella képviselő: nagyon sokan későn értesültek a Sándor Palotába 

szervezett útról, miért nem volt meghirdetve? 
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Keresztes Péter Pál polgármester: nagyon sok kétpói jelentkezett az útra, de az történt, hogy 

sokan visszamondták, és oda csak regisztráltan lehet bejutni. Örültünk, hogy ez a létszám 

rendben volt, de lehet még ilyen utat szervezni.  

 

A napirenddel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt. 

 

Keresztes Péter Pál polgármester megköszönte a megjelenést és zárt ülést rendelt el. 

 

 

 

Keresztes Péter Pál     kmf.    Dr. Enyedi Mihály 

polgármester         jegyző 

 

 

 

Virágné Lukács Gabriella       Veres Lajosné 

képviselő            képviselő 

 

 

 

 

 

 


