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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-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 

     Veres Lajosné képviselő 

                          Virágné Lukács Gabriella képviselő 

 

      Finta Adrienn kirendeltség-vezető 

      Dr. Szűcs Attila jegyző 

 

Meghívott vendég: Dr. Thodory Zsolt József megbízott háziorvos 

 

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

az ülésen jelen van, Vágner Olivér képviselő igazoltan van távol,  a képviselő-testület 

határozatképes.  

 

A jegyzőkönyv hitelesítőinek Virágné Lukács Gabriella és Kecskés Mihályné képviselőket 

javasolja, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott. 

 

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

mely a következő: 

 

Interpelláció 

Napirendek: 

 

1./ Beszámoló Dr. Thodory Zsolt József megbízott háziorvos munkájáról 

Előterjesztő: Dr. Thodory Zsolt József háziorvos  

 

2./ Arany János Általános Művelődési Központ Napközi Otthonos Óvoda 2014/2015 nevelési 

év beszámolója 

Előterjesztő: Boldogné Tóth Magdolna ÁMK igazgató 

 

3./Arany János Általános Művelődési Központ Napközi Otthonos Óvoda 2015/2016 nevelési 

év munkaterve 

Előterjesztő: Boldogné Tóth Magdolna ÁMK igazgató 

 

4./ Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó igényről 

Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester 
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5./ Előterjesztés a a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2016. 

évi fordulójához történő csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról 

Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

6./ A Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társuláshoz történő csatlakozás elfogadására és 

a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodása módosítására 

Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

7. /Előterjesztés a Tanyagondnoki Szolgálat 2014. évi munkájáról 

Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

8./ 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 

 88/2015. (IX.23.) önkormányzati határozata 

 

Napirendek elfogadásáról 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. szeptember 23. napján tartott 

képviselő-testületi ülés napirendi pontjait elfogadja. 

1./ Napirend 

Beszámoló Dr. Thodory Zsolt József megbízott háziorvos munkájáról 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: megkérem Dr. Thodory Zsolt József háziorvost tartsa meg 

beszámolóját. 

 

Dr. Thodory Zsolt József háziorvos: a beszámolóm előterjesztése előtt szeretném kérni, hogy 

részemre a jegyzőkönyv kivonatát megküldeni szíveskedjenek. 

2014. július 01. napjával a gyermek szakorvosi rendelés Kétpó községben megszűnt, tehát a 

18 éven aluliak számára. Gyermek szakorvosi végzettséggel én is rendelkezem, de sajnos nem 

tudom ezt a feladatot ellátni, mivel a képzéseket ez irányban nem végeztem el, így nincs 

jogosultságom a támogatott gyermekgyógyszerek kiírására.  

A szülőknek ezért a gyermekeket Mezőtúrra kell bevinni. 
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Ezzel kapcsolatban még azt szeretném elmondani a Kirendeltség-vezető felé, hogy MEP 

finanszírozást a gyermekorvosi szakellátásra még mindig kapunk, utána kellene nézni, ezt 

rendezni kell. 

A rendelő felszereltsége megfelelő, 1 ápolóval dolgozom, ami az előírásnak és a 

leterheltségnek is megfelelő.  

Szakellátás szempontjából Mezőtúrhoz tartozik a település, sajnos a szakrendelésekre hosszú 

a várakozási idő, nehézkes a színvonalas ellátás. Egyes esetekben a Szolnoki ellátást kell 

igénybe venni a betegeknek, mivel Mezőtúron nincs.  

A településen élőknek javasolnám, hogy jobban ki kellene használni a településen lévő 

egészségügyi ellátás, főleg megelőzés céljából, valamint a szakrendeléseket sem veszi 

igénybe a lakosság kellőképpen.  

Mezőtúrról jelzést kaptam, hogy a labor vizsgálatokat csökkenteni kell, mivel a támogatási 

összeg nem fedezi a vizsgálatokat, ennek felülvizsgálatát most fogják elvégezni.  

A településen nagyon sok a rosszindulatú daganatos beteg. 

A működési engedélyemhez a szükséges dokumentumokat beszereztem, amit az 

önkormányzat részére át is adtam, de sajnos az egyik igazolás elkallódott és újból be kellett 

szereznem. A megállapodás így rendben van. 

A háziorvosi rendelő takarításával kapcsolatban szeretném megjegyezni, hogy ne legyen a 

takarító sűrűn cserélgetve, mivel megbízható emberre van szükség, hiszen a rendelőben 

gyógyszerek, különböző eszközök találhatóak. 

Szeretnék szót ejteni a mellettem dolgozó ápolónő bérezéséről, amennyiben lehetséges a 

béremelést javasolnám. 

Az orvosi eszközökről is szeretnék szólni, nagy szükség lenne egy defibrillátorra, oxigén 

palackra, egy mérlegre, valamint egy magasságmérőre. Súlyos esetekben, amíg a mentő 

kiérkezik az első két eszköz nagy segítség lenne az életmentésben. 

A rendelő karbantartásával kapcsolatban az alábbi javaslatokkal élnék: sokan jelezték felém, 

hogy a rendelőből kihallatszik a beszéd, az ajtónak a hangszigetelését nagyon jó lenne 

megoldani. A külső ajtó zárja is rossz, egypár helyen a vakolatot kellene helyrehozni, 

valamint a lépcső burkolata is rossz, a szőnyeg pedig nagyon szúszik. A helyiségekre egy 

tisztasági meszelés is nagyon rá férne.  

A váróteremben van egy szekrény, amiben a régi kartonokat tároljuk, ez megtelt már és a 

kartonok elhelyezését is meg kell oldani.  

Most, hogy közeledünk a fűtési szezon felé, szeretném jelezni, hogy többször baj volt a 

gázkazánnal is, erre is megoldást kellene találni, mivel mindig hétvégén aludt ki.  
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Végezetül szeretném Polgármester Úrnak, a Képviselő-testületnek, a hivatal dolgozóinak és 

mindenkinek megköszönni a felém és a rendelő felé nyújtott segítséget. 

Keresztes Péter Pál polgármester: köszönöm Doktor Úrnak a beszámolót és röviden szeretnék 

reagálni az elhangzottakra.  

Előzetesen szeretném elmondani, hogy nagyobb javításokat, átalakításokat azért nem 

végeztünk a rendelőben, mert az ITP programon belül energetikai pályázatot nyújtottunk be a 

háziorvosi szolgálatra. Ennek a pályázatnak a keretein belül szeretnénk megvalósítani a 

nagyobb beruházásokat. 

Természetesen, ami közvetlen baleset veszélyes, azokat a hibákat kijavítjuk, amiket Doktor 

Úr felsorolt meg fogjuk nézni. Megpróbáljuk az ajtót is valamilyen szinten hangszigetelté 

tenni. Az apróbb dolgokat, felszereléseket, mint például a mérleg, magasságmérő 

megpróbáljuk beszerezni. 

Szeretném megkérdezni, hogy a nagyobb eszközökből melyik lenne a fontosabb? 

Dr. Thodory Zsolt József: az oxigén palack. 

Keresztes Péter Pál polgármester: megpróbál ebben önkormányzatunk is anyagi támogatást 

nyújtani, valamint a lakosság segítségét is kérjük, hogy támogassák az eszköz megvásárlását. 

Esetleg jótékonysági bált is rendezhetne önkormányzatunk, minden eszközt megnézünk mit 

lehetne tenni a minél hamarabbi beszerzésen. 

Kecskés Mihályné képviselő: amikor a településen szűrővizsgálatok vannak és a vizsgálatok 

eredményéről kapunk egy papírt, azzal hiába begyünk szakrendelésre azt ott nem fogadják el, 

ezt többen mondták, mi ennek az oka? Nem tudom Doktor Úr tudja-e mi az oka a sok 

daganatos betegnek a faluban? 

Dr. Thodory Zsolt József: azokkal az eredményekkel, amiket a szűrővizsgálaton kapnak 

elsősorban a háziorvost kell megkeresni és utána ha szükséges további szakrendelésre küldöm 

a beteget. A daganatos betegségeknek nem tudom mi lehet a kiváltó oka, de jobban utána 

nézek vizsgálni fogom. 

Keresztes Péter Pál polgármester: köszönöm a beszámolót. 

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

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 89/2015. (IX.23.) önkormányzati határozata 

 

Dr. Thodory Zsolt József megbízott háziorvos beszámolójának elfogadásáról 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Thodory Zsolt József megbízott 

háziorvos beszámolóját elfogadja. 
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Erről értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

                 2./ Keresztes Péter Pál polgármester helyben 

       3./ Dr. Szűcs Attila jegyző helyben 

                 4./ Dr. Thodory Zsolt József megbízott háziorvos székhelyén 

 

2./ Napirend 

 

Arany János Általános Művelődési Központ Napközi Otthonos Óvoda 2014/2015 nevelési év 

beszámolója 

 

A beszámolóval kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.  

 

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

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 90/2015. (IX.23.) önkormányzati határozata 

 

Arany János Általános Művelődési Központ Napközi Otthonos Óvoda 2014/2015 

nevelési év beszámolójának elfogadásáról 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  az Arany János Általános Művelődési 

Központ Napközi Otthonos Óvoda 2014/2015 nevelési év beszámolóját a melléklet szerint 

elfogadja. 

 

Erről értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

                 2./ Keresztes Péter Pál polgármester helyben 

       3./ Dr. Szűcs Attila jegyző helyben 

                 4./ Boldogné Tóth Magdolna ÁMK igazgató székhelyén 

 

3./ Napirend 

 

Arany János Általános Művelődési Központ Napközi Otthonos Óvoda 2015/2016 nevelési év 

munkaterve 

 

A előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.  

 

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

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 91/2015. (IX.23.) önkormányzati határozata 

 

Arany János Általános Művelődési Központ Napközi Otthonos Óvoda 2014/2015 

nevelési év munkatervének elfogadásáról 
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Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  az Arany János Általános Művelődési 

Központ Napközi Otthonos Óvoda 2014/2015 nevelési év munkatervét a melléklet szerint 

elfogadja. 

 

Erről értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

                 2./ Keresztes Péter Pál polgármester helyben 

       3./ Dr. Szűcs Attila jegyző helyben 

                 4./ Boldogné Tóth Magdolna ÁMK igazgató székhelyén 

 

4./ Napirend 

 

Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó igényről 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: az előző évhez hasonlóan barna kőszénre pályázunk. A 

feltételek egy kicsit megváltoztak, ebben az évben kötelező az önrész. 

 

A előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.  

 

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

 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 92/2015. (IX.23.) önkormányzati határozata 

 

a szociális célú tűzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó igényről 

 

Kétpó község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2015. évi központi 

költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok 

támogatásai fejezet 13. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím szerinti települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása alapján igényét benyújtja 492 

mázsa barnakőszén mennyiségre.  

 

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatásáról szóló pályázati felhívásban megfogalmazott feltételeket vállalja. 

 

A Képviselő-testület az önrész 312.420 Ft-os összegét, valamint a kezelési, raktározási, 

őrzési, szétosztási, kiszállítási költségeket a 2015. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. 

 

Felhatalmazza Keresztes Péter Pál polgármestert az igénylés aláírására és benyújtására. 

Kétpó Község vállalja, hogy a szociális célú szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 

 

Határidő: 2015. október 01. 

Felelős: Keresztes Péter Pál polgármester 
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Erről: 

1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

2. dr. Szűcs Attila jegyző, Helyben 

3. Magyar Államkincstár 5000 Szolnok ,Magyar út 8. 

4. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

 

 

5./ Napirend 

 

Előterjesztés a a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2016. évi 

fordulójához történő csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: az előző évekhez hasonlóan javaslom, hogy csatlakozzunk 

a pályázathoz, véletlenül se maradjon ki senki, aki pályázhatna. 

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

 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 93/2015. (IX.23.) önkormányzati határozata 

 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2016. évi 

fordulójához történő csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról 

 

1. Kétpó Község Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. tv. 10. § (1) bekezdése, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. 

évi CCIV. tv., valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az 

általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007.(III.26.) Kormányrendelet 18. §-a 

alapján – 2016. évben is csatlakozik a hátrányos helyzetű, felsőoktatásban résztvevő 

hallgatók, illetve a tanulmányaikat 2016-ban kezdő fiatalok támogatására létrehozott 

Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz és ennek érdekében használja 

a rendelkezésre álló elektronikus adatbázist. 

A csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról szóló nyilatkozatot 

meg kell küldeni az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő részére. 

 

Határidő: 2015. október 01. 

Felelős: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

2. A képviselő-testület átruházza a pályázat kiírását a polgármesterre, amelyet az 

51/2007.(III. 26.) Kormányrendelet és a 2016. évi Általános Szerződési Feltételek 

alapján kell kiírni és közzétenni. 

 

Határidő: 2015. október 05. 

Felelős: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

3. A támogatás előző és jelen fordulójához szükséges önkormányzati részt a 2016. évi 

költségvetésben tervezni kell. 



8 

 

 

4. A 2015. november 09-éig benyújtott pályázatokat a képviselő-testület elbírálja.  

 

Határidő: 2015. december 07. 

Felelős: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

5. Az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell 

hozni a pályázat keretében nyújtott támogatások összesített adatait, írásban értesíteni 

kell a pályázókat a döntésről, valamint a döntések indokolásáról. Lehetővé kell tenni 

számukra, hogy a személyükre vonatkozó döntést az önkormányzat épületében 

megtekinthessék.  

A támogatott és nem támogatott, valamint a döntésből kizárt pályázók bírálati anyagát 

meg kell küldeni a Támogatáskezelő részére. 

 

Határidő: 2015. december 11. 

Felelős: dr. Szűcs Attila jegyző 

 

Erről: 

1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

2. dr. Szűcs Attila jegyző, Helyben 

3. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 1381 Budapest, Pf. 1418 

4. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltsége Pénzügyi Iroda, 

Helyben 

5. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

é r t e s ü l n e k .  

 

6./ Napirend 

 

A Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társuláshoz történő csatlakozás elfogadására és a 

Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodása módosítására 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: a megállapodás módosítására azért van szükség, mert több 

település jelezte, hogy a konzorciumhoz csatlakozni szeretne. 

 

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

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 94/2015. (IX.23.) önkormányzati határozata 

 

A Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társuláshoz történő csatlakozás elfogadásáról 

és a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodása 

módosításáról 

 

  

A Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján az alábbi határozatot hozza: 
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1. A Kétpó Község Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a határozat 1. sz. mellékletét 

képező Martfű Város Önkormányzata 159/2015. (VIII.27.) sz. képviselő-testületi határozatát.  

 

2. A Kétpó Község Képviselő-testülete Martfű Város Önkormányzata Szolnok Térségi 

Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való csatlakozását és ezzel együtt a határozat 2. sz. 

mellékletét képező Társulási Megállapodás módosítását és a határozat 3. sz. mellékletét 

képező társulási megállapodás egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja. Tekintettel 

arra, hogy a Társulás által működtetett vagyontárgyak ISPA és KEOP pályázatokkal 

érintettek, a módosításhoz a Közreműködő Szervezet jóváhagyása szükséges. 

 

3.Kétpó Község Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Társulási Tanács pénzügyi 

hozzájárulási kötelezettséget a csatlakozáshoz nem ír elő. 

 

4. Kétpó Község Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentiekhez kapcsolódóan 

szükségessé váló dokumentumok aláírására, nyilatkozatok kiadására, intézkedések 

megtételére. 

 

 

Értesülnek: 1./ Keresztes Péter Pál polgármester 

  2./ Dr. Szűcs Attila jegyző 

  3./ Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 

 

7./ Napirend 

Előterjesztés a Tanyagondnoki Szolgálat 2014. évi munkájáról 

Keresztes Péter Pál polgármester: az írásbeli beszámolót nem kívánom kiegészíteni. 

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

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 95/2015. (IX.23.) önkormányzati határozata 

 

A Tanyagondnoki Szolgálat beszámolója a 2014.évben végzett munkájáról 

 

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

CLXXXIX. törvény 10. § (1) bekezdése alapján – a Tanyagondnoki Szolgálat 2014. évi 

beszámolóját elfogadja. 

 

A képviselő-testület megköszöni a Tanyagondnoki Szolgálat e területen végzett munkáját. 

 

Erről: 

 

1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

2. dr. Szűcs Attila jegyző, Helyben 

3. a Tanyagondnok,helyben  

4. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

é r t e s ü l n e k .  
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8./ Napirend 

A két ülés között történt fontosabb eseményekről 

 

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

testületet: 

- a nyári gyermekétkeztetés elszámolása megtörtént, 25 eFt-ot kellett visszafizetni, 

- az ifjúsági garancia programban október 1-jétől 2 főt tudunk foglalkoztatni 90 napra, 

- a szelektív kukák összeszerelése megtörtént, az átadás-átvétele következik, 

- gőzerővel folyik a belvízelvezető árkok tisztítása, felkészülés a téli időszakra, 

- a Médiatár szervezésében sikeresen megtartottuk az I. Szilvalekvár Főző Fesztivált. 

  elmondhatom, hogy nagy keletje volt a lekvárnak, 

Kecskés Mihályné képviselő: sajnos a képviselők felé ennek a programnak a publikálása nem 

volt megfelelő, legközelebb időben nagyobb tájékoztatást szeretnénk kérni, mivel az 

internetről és más személyekről hallottunk először róla. 

Keresztes Péter Pál polgármester: sajnos a szervezéssel voltak gondok, a rendezvény 

időpontjával is én is elég későn tudtam meg a végleges programot, remélem jövőre már 

jobban fog sikerülni. 

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

 

 

 

 

 

 

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

     polgármester        jegyző 

 

 

 

 

 

/ Kecskés Mihályné /                / Virágné Lukács Gabriella / 

     képviselő              képviselő 

 

 

 


