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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 31-én megtartott 

soron következő képviselő-testületi üléséről. 

 

Helye: Kétpó Község Önkormányzata 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 

 

     Dr. Enyedi Mihály jegyző 

     Finta Adrienn kirendeltség-vezető 

 

Meghívott vendég:  Ádám Tibor tűzoltó alezredes 

           Dr. Sipos Sándor Rendőrkapitányság Mezőtúr 

           Gonda Sándor rendőrségi körzeti megbízott 

           Kádár Anikó BKTT Szoc. Szolg. Kp. intézményvezető 

           Szabó Péter Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részéről 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: Soron következő ülésünkön köszönti a megjelenteket 

megállapítja, hogy 4 fő képviselő az ülésen jelen van, Virágné Lukács Gabriella képviselő 

igazoltan van távol, a képviselő-testület határozatképes.  

A jegyzőkönyv hitelesítőinek Boldogné Tóth Magdolna Erzsébet és Vágner Olivér  

képviselőket javasolja, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott. 

Kérdés, interpelláció nem volt. 

 

Javaslom, hogy a mai ülésünkön a képviselő-testület a kiküldött meghívóban szereplő 

napirendi pontokat tárgyalja meg, fogadja el. 

 

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

határozatát: 

 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

40/2017. (V.31.) önkormányzati határozata 

 

a Kétpó Község Képviselő-testülete 2017. május 31-i ülése nyílt napirendjének 

jóváhagyásáról 

 

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

CLXXXIX. törvény 59.§(2) bekezdése alapján- elfogadja a 2017. május 31-i nyílt ülésének 

napirendjeit. 



2 

 

Interpelláció 

 

N a p i r e n d :  

 

1. Beszámoló a Mezőtúri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tűzvédelmi 

tevékenységéről 

Beszámoló,melléklete 

Előadó: Ádám Tibor tűzoltó alezredes, tűzoltóparancsnok 

 

2. Beszámoló a Kétpó Község közrend,közbiztonság helyzetéről 

Beszámoló,melléklete 

      Előadó: Bajári Attila r.ezredes,kapitányságvezető 

 

3. Kétpó község gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

Előadó: Keresztes Péter Pál polgármester,Kádár Anikó intézményvezető  

 

4. Kétpó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról 

       Előadó: Keresztes Péter Pál polgármester  

 

5. Kétpó Község Önkormányzatánál 2016. évben végzett ellenőrzésekről és azok 

tapasztalatairól 

 Előadó: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

6. Önkormányzati rendelet a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül 

történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a 

többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az 

anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről 

 Előadó: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

7. Beszámoló a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2016. évi tevékenységéről  

Előadó: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

8. Tájékoztató a két ülés közötti időszak fontosabb intézkedéseiről és eseményeiről  

Előadó: Keresztes Péter Pál polgármester  

 

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. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

 

1.Napirendi pont 

 

Beszámoló a Mezőtúri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tűzvédelmi 

tevékenységéről 
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Ádám Tibor: az írásbeli beszámolót csak annyival szeretném kiegészíteni, hogy az elmúlt 

években a településen csökkent az esetek száma, nem történt súlyos esemény. 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: a további jó együttműködés reményében szeretném 

megköszönni a munkájukat. 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat nélkül meghozta 

következő határozatát. 

 

 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

41/2017. (V.31.) önkormányzati határozata 

 

Beszámoló a Mezőtúri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tűzvédelmi 

tevékenységéről 

 

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

pontja alapján – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 10. § (1) bekezdésére – az alábbi határozatot hozza: 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőtúri Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót a határozat 1. számú 

melléklete szerint elfogadja.  

 

Felelős: Keresztes Péter Pál polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltség, Helyben 

6. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

7. Mezőtúri Hivatásos Tűzoltó -parancsnokság 5400 Mezőtúr Kossuth Lajos tér 2. 

 

 

2.Napirendi pont 

 

Beszámoló a Kétpó Község közrend,közbiztonság helyzetéről 

 

Dr. Sipos Sándor röviden szóban összefoglalja a beszámolót. 

Gonda Sándor rendőrségi körzeti megbízott megköszöni az önkormányzati jutalmat, valamint 

a lakosság és a polgárőrség munkájához nyújtott segítségét. 
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Keresztes Péter Pál polgármester: a további jó együttműködés reményében szeretném 

megköszönni a munkájukat. 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét: 

 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

42/2017. (V.31.) önkormányzati határozata 

 

a Mezőtúri Rendőrkapitányság 2016. évi tevékenységéről, a közbiztonság érdekében 

végrehajtott intézkedésekről szóló beszámolójának elfogadásáról 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 

(1) bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 

Mezőtúri Rendőrkapitányság 2016. évi tevékenységéről, a közbiztonság érdekében 

végrehajtott intézkedésekről szóló beszámolóját elfogadja. 

 

Felelős: Keresztes Péter Pál polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltsége, 

Helyben 

6. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

7. Mezőtúri Rendőrkapitányság 5400 Mezőtúr, Petőfi Sándor utca 24. 

 

 

3.Napirendi pont 

 

Kétpó község gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

 

Kádár Anikó: köszönöm az óvoda igazgatóságának, az itt dolgozóknak a segítő 

együttműködésüket, hiszen nélkülük a jelzőrendszer nem működhetne jól.  

 

Keresztes Péter Pál polgármester: a további jó együttműködés reményében szeretném 

megköszönni a munkájukat. 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

file:///C:/Users/Iroda/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.543/3-Gyermekvédelmi%20beszámoló/Gyermekvédelmi%20beszámoló%202017.doc
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Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

43/2017. (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 – az alábbi határozatot hozza: 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: Keresztes Péter Pál polgármester 

Határidő: 2017. május 31. 

 

Erről: 

 

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. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály 

Szociális és Gyámügy Osztálya, Szolnok, Ady E. u. 35-37. 

6. Emberi Erőforrások Minisztériuma Család-és Ifjúságügyért Felelős 

Államtitkárság, Nemzetközi Ügyekért felelős államtitkárság,1055 

Budapest,Szalay u. 10-14. 

7. Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.  

8. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltség 

9. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

      é r t e s ü l n e k. 

 

4.Napirendi pont 

 

Kétpó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 

Vágner Olivér képviselő a  Pénzügyi, Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat kezelői Bizottság 

elnöke: a bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét. 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Iroda/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.543/2-2016.%20évi%20zárszámadási%20rendelet
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Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 4/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete 

 

Kétpó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 

Kétpó Község Képviselő-testülete – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében eljárva, Magyarország helyi 

önkormányzatairól
1 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10.§ (1) bekezdése és az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdése alapján Kétpó 

Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi önkormányzati 

rendeletet alkotja: 

 

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési 

szerveire. 

 

2. § A címrendet Kétpó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 

3/2016.(III.04.) önkormányzati rendelet határozza meg. 

 

3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 

zárszámadást az 1-17. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően: 

 

300.716.034 Ft bevétellel 

196.057.459 Ft kiadással  

            hagyja jóvá. 

 

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait jogcímenként; bevételeit forrásonként az 

1. és a 2. , 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

(3)Az önkormányzat az önállóan és részben önállóan gazdálkodó szerveinek bevételi és 

kiadási előirányzatainak teljesítését a 6., és a 7.  számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 

hagyja jóvá. 

(4) az önkormányzat az önállóan és részben önállóan gazdálkodó szerveinek kormányzati 

funkciónkénti bevétel és kiadási tételeit a 8., és 9. számú mellékletben foglaltaknak 

megfelelően fogadja el. 

 

4.§ A képviselő-testület a 2016. évre tervezett átadott pénzeszközök teljesítését a 4. számú 

mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 

 

5.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat a működési bevételek és kiadások mérlegét az 5. 

számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

(2) A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi mérleg szerinti eredményét 40.502.278 Ft 

–ban állapítja meg a 10. számú mellékletben foglaltak szerint. 

 

6.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi immateriális javak, tárgyi eszközök és 

üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök 

állományának alakulását a 11. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

 

7.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2016. december 31 –i állapot szerinti vagyonát a 

12. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143415.580808#foot1#foot1
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8. § A képviselő-testület a 2016. évi alaptevékenységének maradványát a 13. számú melléklet 

szerint hagyja jóvá. 

 

9. § A képviselő-testület a 2016. évi felhalmozási és tőke jellegű kiadásait a 14. számú 

mellékletnek megfelelően hagyja jóvá. 

 

10. § A képviselő-testület a 2016. évi több éves kihatással járó, adósságot keletkeztető 

ügyletek fizetési kötelezettségeinek kimutatását a 15. számú melléklet szerint fogadja el. 

 

11.§ A képviselő-testület a stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 

ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a 353/2011 (XII.30) 

kormányrendelet szerint meghatározott saját bevétel alakulását a 16. számú mellékletben 

foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

 

12.§ A képviselő-testület az önkormányzat által adott 2016. évi közvetett támogatásokat a 17. 

számú mellékletnek megfelelően fogadj el. 

 

13.§ 

Záró rendelkezések 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

(2) A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét; hogy a költségvetési beszámoló 

elfogadásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül 

értesítse. 

 

 

 

Keresztes Péter Pál       Dr. Enyedi Mihály 

polgármester         jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2017. május 31. 

 

 

Dr. Enyedi Mihály 

jegyző 

 

 

5.Napirendi pont 

 

Kétpó Község Önkormányzatánál 2016. évben végzett ellenőrzésekről és azok tapasztalatairól 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

 

 

 

file:///C:/Users/Iroda/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.543/4-2016.%20évi%20belső%20ellenőrzési%20besz
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Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

44/2017. (V.31.) önkormányzati határozata 

 

Kétpó Község Önkormányzatánál 2016. évben végzett ellenőrzésekről és azok 

tapasztalatairól 

 

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

pontja alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 70. § (1) 

bekezdésére, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes 

centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 138.§ (1) 

bek. g.) pontjára és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 

szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49.§ (3a) bekezdésére – az alábbi határozatot 

hozza: 

 

Kétpó Község Önkormányzatánál 2016. évben végzett ellenőrzésekről és azok tapasztalatairól 

szóló beszámolót elfogadja. 

 

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.  Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltsége, Helyben 

6.  Vincent Auditor Kft. 2373 Dabas Tavasz u. 3. 

7.  Képviselő-testület tagjai, Helyben 

 

6.Napirendi pont 

 

Önkormányzati rendelet a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül 

történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás 

ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő 

díj mértékéről 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: a rendelet módosítására jogszabályi változások miatt kerül 

sor az előterjesztésnek megfelelően.  

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét. 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Iroda/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.543/5-Anyakönyvi%20rendelet
file:///C:/Users/Iroda/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.543/5-Anyakönyvi%20rendelet
file:///C:/Users/Iroda/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.543/5-Anyakönyvi%20rendelet
file:///C:/Users/Iroda/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.543/5-Anyakönyvi%20rendelet
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Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 5/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete 

 

 

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként 

az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 

a) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi 

I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a hivatali helyiségen kívüli, valamint a 

hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 

esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az 

anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

A rendelet hatálya 

A rendelet hatálya Kétpó Község közigazgatási területén történő házasságkötésekre, valamint 

bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével kapcsolatos eljárásokra, az azokkal kapcsolatos e 

rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevő természetes személyekre terjed ki. 

 

2. § 

 

Értelmező rendelkezések 

 

a)anyakönyvi esemény: házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése; 

b)hivatali helyiség: az önkormányzat által az anyakönyvi esemény lebonyolításához 

   térítésmentesen biztosított – Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói 

  Kirendeltsége, Kétpó, Almásy tér 1. szám alatt található - házasságkötő terem; 

c)hivatali munkaidő: a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal mindenkori Szervezeti és  

  Működési Szabályzatában meghatározott munkarend; 

d)hivatali munkaidőn kívüli idő: pénteki napon 13.30-17.00, szombati napon 9.00-19.00 

   óráig 

   e)rendkívüli körülmény: valamely házasuló, bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítő 

 személy közeli halállal fenyegető állapota; 

f)külső helyszín: hivatali helyiségen kívüli helyiség. 

 

3. § 

 

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi 

események engedélyezésének szabályai 

 

1) Az anyakönyvi esemény – az e rendeletben foglalt kivételekkel – minden olyan 

helyszínen engedélyezhető, ahol a méltó megünnepléshez szükséges feltételek adottak és 

ahol az anyakönyvi iratok védelme biztosított. 

 

2) Egyházi szertartások helyszínén anyakönyvi esemény nem tartható.  
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3) A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény a már 

jegyzőkönyvvel előjegyzésbe vett anyakönyvi események lebonyolítását nem 

veszélyeztetheti. 

 

4) A külső helyszínen történő anyakönyvi esemény lebonyolításához meghatározott 

adattartalmú kérelmet kell benyújtani, melyhez a Mezőtúri Közös Önkormányzati 

Hivatal Kétpói Kirendeltsége által rendszeresített formanyomtatványt kell alkalmazni.  

 

5) A házasságkötés hivatali helyiségen kívül történő megtartását a jegyző engedélyezi. 

 

    4.§ 

Díjmentes szolgáltatások 

 

1) Az egyes anyakönyvi események lebonyolítása során nem minősül díjköteles 

többletszolgáltatásnak 

 

a)  az ünnepség céljára megfelelően berendezett hivatali helyiség, 

 

b)  hivatalos helyiségben, hivatali munkaidőben az anyakönyvvezető közreműködése, 

ünnepi beszéd. 

 

2) A hivatalos helyiségben hivatali munkaidőben, hivatali munkaidőn kívül történő 

anyakönyvi események lebonyolításáért nem kell díjat fizetni. 

 

5.§ 

 

Díjfizetési kötelezettség 

 

1) A hivatali helyiségen kívüli, anyakönyvi események lebonyolításáért 20.000.-Ft díjat 

kell fizetni. 

 

2) A díjat az anyakönyvi eseményt megelőzően a Mezőtúr Közös Önkormányzati Hivatal 

Kétpói Kirendeltsége pénztárába kell befizetni. A befizetést igazoló nyugtát az 

anyakönyvvezető részére be kell mutatni, aki annak másolatát az iratokhoz csatolja. 

 

3) Elmaradt anyakönyvi esemény esetén a megrendelők által befizetett díjat 10 % 

kezelési költség levonásával csökkentett mértékben vissza kell fizetni. 

 

                                                                           6.§ 

 

Az anyakönyvvezető díjazása 

 

Az anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt eseményenként 

nettó 10.000.-Ft díjazás illeti meg, mely összeget az anyakönyvi esemény lebonyolítását 

követő hónap 15. napjáig kell átutalni. 

 

7.§ 
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Záró rendelkezések 

 

1.) Jelen rendelet a kihirdetést követően lép hatályba. 

2.) Hatályát veszti az egyes anyakönyvi események engedélyezésének 

szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 8/2011. (IV. 

21.) számú önkormányzati rendelet. 

 

 

    

 

        Keresztes Péter Pál                     Dr. Enyedi Mihály 

polgármester                                 jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2017. május 31. 

 

 

Dr. Enyedi Mihály 

jegyző 

 

 

7.Napirendi pont 

 

Beszámoló a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2016. évi tevékenységéről  

 

Szabó Péter: Csak annyival szeretném kiegészíteni a beszámolót, hogy a településen az elmúlt 

évben rendkívüli beavatkozásra nem került sor. 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: a további jó együttműködés reményében szeretném 

megköszönni a munkájukat. 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

45/2017. (V.31.) önkormányzati határozata 

 

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2016. évi  tevékenységéről 

 

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

bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót a 

határozat melléklete szerint elfogadja. 
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Felelős:     Keresztes Péter Pál polgármester     

Határidő:  azonnal 

 

A határozat végrehajtásában közreműködik:   

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltsége 

 

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. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt., 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5. 

6. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda, Helyben 

7. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

 

8.Napirendi pont 

 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

 

Veres Lajosné képviselő: egy pár észrevételt szeretnék tenni, az elmúlt ülésen is már volt szó 

róla, hogy a takarék udvaránál egy másik fa hajtott ki, amit el kellene távolítani.  

Szeretném megkérdezni, hogy a temetőben a régi kutat meg lehetne-e nyitni, mert az 

időseknek a végére vinni a vizet nagyon nehéz.  

 

Keresztes Péter Pál polgármester: a fa kivágásáról intézkedünk, a temetőnél pedig középre 

tudunk elvinni egy közkutat és így tudjuk megoldani a vízvételt. 

 

Veres Lajosné képviselő: a Kossuth úton a kocsma irányában van még egy bokor, ami zavaró, 

a másik pedig, hogy a III. ker. 88. számnál nincs közvilágítás, ebben kérnének intézkedést. 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: intézkedni fogunk. 

 

Keresztes Péter Pál polgármester röviden tájékoztatta a képviselőket a két ülés között történt 

fontosabb eseményekről: 

 

- a diákotthon tetőfelújítása jól halad, az ott lakót áthelyeztük a Jókai Mór úti 

önkormányzati lakásba, a diákotthon hasznosításáról a képviselő-testület dönt a 

későbbiekben, 

- az orvosi lakás kiürült, a bérlő visszaköltözött a férjéhez, 

- az elmúlt héten rendőrségi fórumon vettem részt, 

- Törökszentmiklóson is részt vettem egy fórumon, ahol településünket egy reprezentáció 

keretében mutattam be, 

- május 20-án Túrkevén a Juhász Fesztiválon vettünk részt a főzőversenyen, ahol 3. 

helyezést értünk el, 

- menetrend egyeztetésen vettem részt, ahol még mindig szeretném elérni, hogy a 

valamikor Szolnokról 12 órakor közlekedő, valamint a Mezőtúrról 18 órakor közlekedő 

vonatot visszaállítsák, 
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- a szennyvízcsatorna pályázat jelenleg a minisztériumban van elbírálás alatt, reméljük, 

hogy pozitív lesz az elbírálás. 

 

A napirenddel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt. 

 

 

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

 

 

 

      K.m.f. 

 

 

Keresztes Péter Pál        dr. Enyedi Mihály 

   polgármester                            jegyző 

 

     

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

Vágner Olivér                                       Boldogné Tóth Magdolna Erzsébet 

   képviselő        képviselő 


