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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án 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: Unginé Gonda Mária Nagykunságért TVN Kft. ügyvezetője 

 

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

az ülésen jelen van,  a képviselő-testület határozatképes.  

 

A jegyzőkönyv hitelesítőinek Virágné Lukács Gabriella és Veres Lajosné képviselőket 

javasolja, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott. 

 

Virágné Lukács Gabriella képviselő: a fodrász üzletnél és a Takarékszövetkezetnél a kerítést 

rendbe kellene tenni, valamint a kemence környezetét. Szeretném jelezni, hogy a reggeli busz 

késik általában és a tanulóknak a vizsgaidőszakban ez nagyon rossz. A másik probléma, hogy 

az Igo-Ottava szolnoki cég hirdeti a munkahely lehetőségét, de sajnos Kétpóról nem akarnak 

busszal dolgozókat szállítani és abszolút nem elérhetőek telefonon, ebben lépni kellene.  

Többen jelezték, hogy a viakolor járdákon ki van nőve a fű, mit lehetne ez ügyben tenni? 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: a temető felé vezető útról már tájékoztattam a vállalkozót és 

országgyűlési képviselő Urat is, az út helyreállítása meg fog történni, de lehet, hogy ez időbe 

fog tartani. A kerítést meg fogjuk nézni és kijavítjuk, valamint  a kemence környékét is 

többször rendbe tettük már, jelezni fogom a körzeti megbízottnak, hogy többször járőrözzön 

arra. Az Iglo-Ottavát sajnos én sem érem el telefonon, már többször kértem visszahívást is, 

megpróbálunk valamit tenni. A buszokkal az a probléma, hogy kevés a busz a Volánnál és ha 

valamelyik meghibásodik, akkor a reggel Túrkevéről érkező buszt indítják Kétpóra, ezért 

késik.  

 

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

mely a következő: 

 

Interpelláció 

Napirendek: 

 

1./ Előterjesztés Kétpó község a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának 

helyzetéről szóló beszámolóról 

Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester 

          Kádár Anikó intézményvezető-helyettes 



2 

 

 
2./ Előterjesztés a Nagykunságért TVN Kft. a 2014. évi beszámolójáról és a könyvvizsgálói jelentésről 

Előterjesztő: Unginé Gonda Mária cégvezető, Keresztes Péter Pál polgármester 

 

3./ Előterjesztés a GEO-LAND CONSULTING Kft a Kétpó Községi Sport-, és Művelődési 

Egyesület részére történő támogatásáról 

 

Előterjesztő: Unginé Gonda Mária,Keresztes Péter Pál polgármester 
 

4./ Előterjesztés megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési 

önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására vonatkozó igény 

benyújtásáról   

Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester 

 
5./Előterjesztés a Kétpó,051/1 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó AntennaBank Kft.-vel kötött bérleti 

szerződés meghosszabbításáról   

Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

6./ Előterjesztés az Arany János Általános Művelődési Központ alapító okiratának 

módosításáról 
Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

7./ A két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

ZÁRT ÜLÉS 

 

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

Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

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

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 53/2015. (V.28.) önkormányzati határozata 

 

Napirendek elfogadásáról 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. május 28. napján tartott 

képviselő-testületi ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

1./ Napirend 

 

Előterjesztés Kétpó község a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának 

helyzetéről szóló beszámolóról 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát. 
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Kétpó Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

54/2015. (V.28.) önkormányzati határozata 

 

Kétpó Község gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

 

Kétpó Község Képviselő-testülete – az 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bek. és a 

149/1997.(X.10.) Kormányrendelet alapján – a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Erről: 

 

1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

2. dr. Szűcs Attila jegyző Helyben 

3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 

Szolnok, Ady E. u. 35-37. 

4. Országos Család- és Gyermekvédelmi Intézet Budapest, Tüzér út 33-35. 

5. Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Túrkeve,Széchenyi u. 

6. Egészségügyi és Szociális Bizottság, Helyben 

7. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

      é r t e s ü l n e k. 

 

2./ Napirend 

 
Előterjesztés a Nagykunságért TVN Kft. a 2014. évi beszámolójáról és a könyvvizsgálói jelentésről 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

55/2015. (V.28.) önkormányzati rendelete 

 

Nagykunságért TVN Kft. a 2014. évi beszámolójáról és a könyvvizsgálói jelentésről  

 

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

CLVXXXIX. tv. 107. §-a figyelemmel – a Nagykunságért TVN Kft. a 2014. évi munkájáról 

és a könyvvizsgálói jelentéséről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

Erről: 

 

1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

2. dr. Szűcs Attila jegyző Helyben 

3. Nagykunságért TVN Kft.  

4. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

      é r t e s ü l n e k. 
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3./ Napirend 

 

Előterjesztés a GEO-LAND CONSULTING Kft a Kétpó Községi Sport-, és Művelődési 

Egyesület részére történő támogatásáról 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 56/2015. (V.28.) önkormányzati határozata 

 

a GEO-LAND CONSULTING Kft a Kétpó Községi Sport-, és Művelődési Egyesület 

részére történő támogatásáról 

 

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

CLVXXXIX. tv. 107. §-a figyelemmel – hozzájárulását fejezi ki arra, hogy a GEO-LAND 

CONSULTING Kft. a 2015. június 19.-20.-21. napjain tartandó X. Alföldi Betyárételfőző 

Fesztivál megtartásához anyagi támogatást nyújtson a Kétpó Község Sport, és Művelődési 

Egyesület részére. 

 

 

4./ Napirend 

 

Előterjesztés megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok 

rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására vonatkozó igény benyújtásáról   
 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 57/2015. (V.28.) önkormányzati határozata 

 

 

a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési 

önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására  

vonatkozó igény benyújtásáról 

 

Kétpó Község Képviselő-testülete a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 

szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I.7. pont és a III. 4. pontja alapján támogatási 

igényt nyújt be a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési 

önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására. 

A Képviselő- testület felhívja Keresztes Péter Pál polgármestert, hogy a támogatási 

igényt a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok megyei Területi Igazgatóságán 

keresztül nyújtsa be. 

 

Határidő: 2015. szeptember 30. 

Felelős: Keresztes Péter Pál polgármester 
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Erről értesülnek: 

1. A képviselő-testület tagjai helyben, 

2. Keresztes Péter Pál polgármester helyben, 

3. Dr. Szűcs Attila jegyző helyben, 

4. MÁK, 5000 Szolnok, Magyar út 8. 

 

5./ Napirend 

 

Előterjesztés a Kétpó,051/1 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó AntennaBank Kft.-vel kötött bérleti 

szerződés meghosszabbításáról   

 

Vágner Olivér képviselő: én javaslom, hogy ebben a dologban most ne döntsünk, más 

szolgáltatótól is kérjünk be ajánlatot. 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: rendben van, akkor más szolgáltatótól kérünk be ajánlatot 

és azt megvizsgálva a későbbiekben döntünk. 
 

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

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

58/2015. (V.28.) önkormányzati határozata 

 

Kétpó,051/1 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó AntennaBank Kft.-vel kötött bérleti szerződés 

meghosszabbításáról 
 

1. Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Kétpó,051/1 hrsz.-ú ingatlanra 

vonatkozó AntennaBank Kft.-vel kötött bérleti szerződés meghosszabbításáról  nem dönt. 

 

 

2. A képviselő-testület felkéri Keresztes Péter Pál polgármestert, hogy a bérleti szerződésre 

más szolgáltatótól is kérjen be árajánlatot.  

 

Felelős: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

Erről értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

                            2./ Keresztes Péter Pál polgármester 

                            3./ Dr. Szűcs Attila jegyző 

 

6./ Napirend 

 

Előterjesztés az Arany János Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról 
 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

59/2015. (V.28.) önkormányzati határozata 

 

 

Arany János Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról 
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Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Arany János Általános Művelődési 

Központ  alapító okiratával kapcsolatban úgy dönt, hogy 

 

1. visszavonja a 40/2015.(IV.29.)sz önkormányzati határozatával elfogadott Arany János 

Általános Művelődési Központ módosító alapító okiratát ,valamint az egységes 

szerkezetbe foglalását. 

 

2.  elfogadja  az Arany János Általános Művelődési Központ alapító  okiratot  módosító  

okiratát,  valamint  a  módosításokkal  egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 

jelen határozat 1. és 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. 
 
 
Felelős:  Keresztes Péter Pál polgármester 
Határidő: azonnal 

 

7./ Napirend 

 

A két ülés között történt fontosabb eseményekről 

 

Keresztes Péter Pál polgármester a két ülés között történt fontosabb eseményről az 

alábbiakban tájékoztatta  a képviselő-testület tagjait: 

 

- a település karbantartása, tisztántartása folyik, 

- parlagfű mentesítés, szilváskert átírás folyamatban van, 

- a Sberbanknál a régi folyószámlákat megszüntettük, 

- a parlagfű pályázatunk nyert, de nem a teljes összeggel, 

- a mezőgazdasági program keretében zajlanak a mezőgazdasági munkálatok, nagyon 

sok a tennivaló egyenlőre győzik az emberek a munkálatok végrehajtását, 

- részt vettem a Nagykun Hagyományőrző Tanács, a Szolnoki Ügyvivő Tanács ülésén, 

valamint a Juhász Fesztiválon Túrkevén, 

- a Mezőtúri Rendőrkapitánysággal folyamatosan tartom a kapcsolatot, mindig vannak 

kisebb problémák, amiket meg kell beszélni 

- az ivóvizünk jó, az arzénmentesítő csap le lesz szerelve, 

- június 7-én lesz az Emlékpark átadó ünnepsége. 

 

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

 

 

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

     polgármester        jegyző 

 

 

 

/ Virágné Lukács Gabriella /      / Veres Lajosné / 

     képviselő                képviselő 


