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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 1-jén 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 

     Vágner Olivér képvisleő 

     Veres Lajosné képviselő 

                          Virágné Lukács Gabriella képviselő 

 

      Finta Adrienn kirendeltség-vezető 

      Dr. Szűcs Attila jegyző 

 

Meghívott vendég: Boldog István országgyűlési képvisleő 

 

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

az ülésen jelen van,  a képviselő-testület határozatképes.  

 

A jegyzőkönyv hitelesítőinek Kecskés Mihályné és Veres Lajosné képviselőket javasolja, 

melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott. 

 

Virágné Lukács Gabriella képviselő: nagyon szépen rendbe tették a piacot, jó lenne az ott 

lakókkal közölni, hogy a tyúkokat ne engedjék ki mert teljesen szétkaparják. 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: szórólapot küldünk majd ki. A növényzet ültetésével 

kapcsolatban pedig annyit szeretnék elmondani, hogy megkerestek lakosok, hogy virágokat 

szerettek volna ültetni, de ezt a pályázat nem engedi meg, csak azt lehet ültetni, ami elő van 

írva. 

 

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

mely a következő: 

 

Interpelláció 

Napirendek: 

 

1./ Előterjesztés az 5/2015. (III.01.) számú a települési támogatásról szóló önkormányzati 

rendelet egyes rendelkezések módosításáról  

Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

2./ Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Bérleti-üzemeltetési szerződés 1. 

számú módosításának elfogadásáról 

Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

3./ Előterjesztés a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester 
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ZÁRT ÜLÉS 

 

1./ Előterjesztés a települési támogatás( lakásfenntartási támogatás)t kérelmezőkről 

Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

2./Előterjesztés a rendkívüli települési támogatást kérelmezőkről  

Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester  

 

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

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 18/2015. (IV.01.) önkormányzati határozata 

 

Napirendek elfogadásáról 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. április 01. napján tartott 

képviselő-testületi ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

1./ Napirend 

 

Előterjesztés az 5/2015. (III.01.) számú a települési támogatás szóló önkormányzati rendelet 

egyes rendelkezések módosításáról  

 

Keresztes Péter Pál polgármester: a rendelet módosítására azért van szükség, hogy az átmeneti 

segély kérelmek elbírálása polgármesteri hatáskörben történjen. 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 
 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 7/2015. (IV.02.) önkormányzati rendelete 
 

 

a települési támogatásról szóló 5/2015.(III.01.) számú önkormányzati rendelet egyes 

rendelkezések módosításáról 

 

 

Kétpó Község Képviselő-testülete – az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 

jogalkotói hatáskörében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször 

módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) a 132. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, a települési támogatásról szóló 5/2015. (III. 01.) számú önkormányzati rendelet 

(a továbbiakban: Ör.) egyes rendelkezéseinek módosítása céljából a következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

 

Az Ör. 1. § (7) bekezdéssel egészül ki:  
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„(7) Ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó jövedelem kevesebb,mint az általa lakott lakás 

fenntartásának költsége,akkor a kérelmezőnek igazolnia kell az általa lakott lakás,illetve saját és a 

családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtásával.” 

 

2.§ 

 

Az Ör. 2. § (3) bekezdéssel egészül ki:  

 

„(3) A képviselő-testület az alábbiakban felsorolt szociális ellátási formákkal és gyermekek 

védelmével kapcsolatos feladat- és hatáskörök gyakorlását a polgármesterre átruházza 

a) jogosulatlanul igénybevett ellátás megtérítésére kötelezés, 

b) gyógyszertámogatás 

c) temetési támogatás 

d) rendkívüli települési támogatás” 

 

 

3.§ 

 

Záró rendelkezések 

 

 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

 

     Keresztes Péter Pál  dr. Szűcs Attila 

       polgármester jegyző 

 

A rendelet kihirdetve: 2015.  április 02. 

 

 

Dr. Szűcs Attila  

jegyző 

 

2./ Napirend 

 

Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Bérleti-üzemeltetési szerződés 1. számú 

módosításának elfogadásáról 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 19/2015. (IV.01.) önkormányzati határozata 

 

a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Bérleti-üzemeltetési szerződés 1. számú 

módosításának elfogadásáról 
 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a Magyarorszag helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLVXXXIX. tv. 107. §-a alapján – a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 

Bérleti-üzemeltetési szerződés 1. számú módosítását elfogadja. 
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A képviselő-testület felhatalmazza Keresztes Péter Pál polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

 

Erről: 

1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

2. dr. Szűcs Attila jegyző, Helyben 

3. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 

4. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

é r t e s ü l n e k .  

3./ Napirend 

 

Előterjesztés a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

 

Keresztes Péter Pál polgármester az alábbi eseményekről tájékoztatta a képviselő-testületet: 

- március 16-án elindult a mezőgazdasági start közmunkaprogram, 

- március 9-én pedig 10 fővel a hagyományos közfoglalkoztatás, jelenleg cserjézést 

végeznek, 

- a mezőgazdasági programban az aktuális munkálatokat végzik a két irányító 

közreműködésével, 

- Fehér Sándor vállalkozó facsemetéket ajánlott fel önkormányzatunknak, melyek 

elültetésre kerülnek, 

 

Boldog István országgyűlési képviselő a településen folyamatban lévő  beruházások 

befejezéséről, valamint átadásáról tájékoztatta a képviselő-testületet. Az Alföldi Betyárétel 

Főző Fesztivál programjának összeállítása lezárult, most már a források biztosítása a 

feladatunk. 

 

A napirenddel kapcsolatban más kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

 

 

 

 

 

/ Keresztes Péter Pál /    kmf.    / Dr. Szűcs Attila / 

   polgármester             jegyző 

 

 

 

/ Kecskés Mihályné   /                / Veres Lajosné / 

       képviselő                     képviselő 

 

 

 


