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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott 

soron következő képviselő-testületi üléséről. 

 

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

 

Jelen vannak:  Keresztes Péter Pál polgármester 

     Vágner Olivér képvisleő 

     Veres Lajosné képviselő 

                          Virágné Lukács Gabriella képviselő 

 

      Finta Adrienn kirendeltség-vezető 

      Dr. Szűcs Attila jegyző 

 

Meghívott vendégként: Kiss Csaba Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt 

 

Keresztes Péter Pál polgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy 4 fő képviselő 

az ülésen jelen van,  Kecskés Mihályné képviselő igazoltan van távol, a képviselő-testület 

határozatképes.  

 

A jegyzőkönyv hitelesítőinek Virágné Lukács Gabriella és Vágner Olivér képviselőket 

javasolja, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott. 

 

Virágné Lukács Gabriella képviselő: a fodrász üzletben masszőr is működne, így három fele 

oszlana a bérleti díj, ez lehetséges-e, valamint egy külterületi lakos fordult hozzám, hogy a 

gyermeke óvodáskorú lesz és a hivatali autó behordaná-e az óvodába? Szintén külterületről 

szóltak, hogy a szórólapok nem jutnak ki. 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: természetesen a masszőr működhet, a bérleti szerződéseket 

módosítani kell. 

A másik kérdést pedig meg kell vizsgálnunk, mert nem tudom megígérni, hogy egy gyereket 

behordunk és a szülő anyagilag hozzájárul-e? Meg kell vizsgálni a dolgot. A szórólapokat 

pedig ki fogjuk juttatni. 

 

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

mely a következő: 

 

Interpelláció 

Napirendek: 

 

1./ Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2014. évi üzemeltetési 

tevékenységéről 

Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester 

 
2./ Előterjesztés Kétpó Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

3./ Előterjesztés beszámoló a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi 

tevékenységéről 
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Előterjesztő: dr. Szűcs Attila jegyző 
 
4./ Előterjesztés az Arany János Általános Művelődési Központ  alapító okiratának módosításáról   

Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

5./ 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 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.  

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 66/2015. (VI.29.) önkormányzati határozata 

 

Napirendek elfogadásáról 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. június 29. napján tartott 

képviselő-testületi ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

1./ Napirend 

 

Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2014. évi üzemeltetési tevékenységéről 

 

Kiss Csaba: az írásbeli beszámolót nem kívánja kiegészíteni, röviden tájékoztatja a 

képviselőket az kistérségi ivóvízminőség javító program állásáról. 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 67/2015. (VI.29.) önkormányzati határozata 

 

a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2014. évi üzemeltetési tevékenységéről 
 

Kétpó Község Képviselő-testülete –a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján – a Tiszamenti Regionális Vízművek 

Zrt. 2014. évi üzemeltetési tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Határidő: 2015. június 29. 

Felelős:   Keresztes Péter Pál polgármester 
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Erről: 

1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

2. dr. Szűcs Attila jegyző, Helyben 

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

4. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

é r t e s ü l n e k .  

 

2./ Napirend 

 

Előterjesztés Kétpó Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának felülvizsgálatáról 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 68/2015. (VI.29.) önkormányzati határozata 

 

Kétpó Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának módosításáról 

 

Kétpó Község Képviselő-testülete –az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően – a felülvizsgált Kétpó Község Helyi Esélyegyenlőségi Programját a 

módosításokkal együtt a melléklet szerint elfogadja. 
 

Ezzel egyidejűleg a 38/2013.(VI.25.) képviselő-testületi határozat hatályon kívüli 

helyezésre kerül. 

 

Erről: 

1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

2. dr. Szűcs Attila jegyző, Helyben 

3. TKKI Debreceni Igazgatóság 

4. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

é r t e s ü l n e k .  

 

3./ Napirend 

 

Előterjesztés beszámoló a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi tevékenységéről 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 69/2015. (VI.29.) önkormányzati határozata 

 
a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről 
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Kétpó Község Képviselő-testülete - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésének f) pontja alapján - a Mezőtúri Közös 

Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót a határozat melléklete 

szerint elfogadja.   

 

Erről: 

 

1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

2. dr. Szűcs Attila jegyző, Helyben 

3. Mesterszállás Község Önkormányzata 5452 Mesterszállás, Szabadság út 24. 

4. Kétpó Község Önkormányzata, 5411 Kétpó, Almásy tér 1. 

5. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti Egységei, Helyben 

6. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

é r t e s ü l n e k .  

 

4./ Napirend 

 
Előterjesztés az Arany János Általános Művelődési Központ  alapító okiratának módosításáról   
 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 70/2015. (VI.29.) önkormányzati határozata 

 

Arany János Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról 
 

1.) Az Arany János Általános Művelődési Központ Alapító okiratát – a törzskönyvi bejegyzés 

napjával - módosítja az előterjesztés 1. melléklete szerinti módosító okirattal.  

2.) Egyidejűleg jóváhagyja a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az 

előterjesztés 2. melléklete szerint.  

3.) Az előterjesztés mellékletét képező módosító okirat és egységes szerkezetű alapító okirat a 

határozat elválaszthatatlan részét képezi, azzal együtt kezelendő. 

 

Határidő: 2015. június 30. 

Felelős: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

5./ Napirend 

 

A két ülés között történt fontosabb eseményekről 

 

Keresztes Péter Pál polgármester az alábbi eseményekről tájékoztatta a képviselőket: 

 

- a településen folynak a karbantartási munkálatok, 

- a közmunkaprogramban pár ember cserélődött, mert elhelyezkedtek, 

- javában zajlanak a mezőgazdasági programon belül a befőzések, savanyítások, 

- az Emlékpark, valamint a piac átadása megtörtént, 

- a Falunap sikeresen megrendezésre került, 

- a kamera pályázaton belül kihelyezésre kerültek részben már a kamerák, a temetőben 

összeszedték a virágokat, nagyon sokan jelentették, ezért én javasolnám, hogy a temetőben is 

helyezzünk el egy kamerát, 
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- a parlagfű pályázaton 3 fűnyíró került megvásárlásra, 

- a nyári diákmunka keretében egyenlőre 4 főt kívánunk foglalkoztatni a pályázat beadása 

folyamatban van. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

     polgármester        jegyző 

 

 

 

 

 

/ Virágné Lukács Gabriella /      / Vágner Olivér / 

     képviselő              képviselő 

 


