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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 3-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 képviselő 

     Veres Lajosné képviselő 

                           Virágné Lukács Gabriella képviselő 

 

      Finta Adrienn kirendeltség-vezető 

      Dr. Szűcs Attila jegyző 

 

Meghívott vendég: Unginé Gonda Mária Nagykunságért TVN Kft. ügyvezetője 

                                Boldogné Tóth Magdolna ÁMK igazgató 

 

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. 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: megkérdezem van-e valakinek kérdése, interpellációja? 

 

Virágné Lukács Gabriella képviselő: szeretném jelezni, hogy amennyiben továbbra is 

folyamatosan szidalmazzák a takarékszövetkezet kirendeltségét, úgy jogi lépéseket fogunk 

tenni és hitelrontásért feljelentést tesz a kirendeltség.  

A másik kérésem lenne, hogy már beszéltünk képviselő-testületi ülésen a Cukorgyár és 

Mészáros tanyáknak a bejáró rendbetételéről, ezután érdeklődöm, mivel az elmúlt hetek 

esőzésekor nem tudott a mentő bemenni. 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: be fogjuk vezetni a távollét jelentést és minden közmunkás 

le fogja írni, hogy az önkormányzat által biztosított szünetekben hol tartózkodik. 

Folyamatban van külterületen a bejárók feltöltése, mart aszfalttal szeretnénk feltölteni, a 

vállalkozóval már beszéltünk, intézzük. 

 

Kecskés Mihályné képviselő: az orvosi rendelő javításai után szeretnék érdeklődni, Doktor Úr 

ott jártamkor végig mutogatta a hibákat. 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: a balesetveszélyes, apróbb hibákat kijavítjuk, de a 

nagyobbakkal meg kell várnunk tavasszal a pályázatot és annak keretében szeretnénk 
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felújítani az orvosi rendelőt. Megkértem Doktor Urat, hogy oxigén palackot viszont ő nézzen, 

mert mi nem értünk hozzá milyet kellene vásárolni. 

 

Veres Lajosné képviselő: nem tudom mit lehetne tenni az ivóvíz érdekében, de annyira hypós, 

hogy szinte ihatatlan. 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: folyamatosan egyeztetünk az ÁNTSZ-szel, október 13-án is 

minden polgármester elmondta a problémáit, újból egyeztetés lesz november 5-én, 

megpróbálunk mindent megtenni, hogy iható legyen a víz, de az ÁNTSZ szerint jó a víz, az 

értékek is. 

Október  30-án rendkívüli testületi ülést tartottunk, melyben döntöttünk, hogy két projekt 

kapcsán közbeszerzési eljárást kell lefolytatnunk, megkérem Unginé Gonda Máriát, hogy ezt 

a két projektet ismertesse a képviselő-testülettel. 

 

Unginé Gonda Mária: az egyik projekt a Kétpói iskola, diákotthon energiahatékonyabbá tétele 

felújítással, megújuló energia beépítésével, a másik pedig a község orvosi rendelőjének és 

orvosi szolgálati lakásának a felújítására. Az adatlap, melyet a képviselők megkaptak 

részletesen tartalmazza a felújítások lényegi elemeit. Az első projektben nem szerepel sajnos a 

a két épület tetőcseréje, de más pályázati lehetőséget fogunk keresni és annak keretében 

mindenképpen jó lenne a tetőket lecserélni. 

 

Ami költséget a pályázatokban nem tudunk elszámolni, az az energetikai vizsgálatok, ez kb. 

200 eFt, de úgy gondolom, hogy ezt az összeget az önkormányzat még ki tudja gazdálkodni. 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: köszönöm a tájékoztatást,  ezután javaslom a meghívóban 

kiküldött napirendek elfogadását, mely a következő: 

 

Interpelláció 

Napirendek: 

 

1./ A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az 

avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról  

Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester  
 

2./ A természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás jogosultsági feltételeiről 

szóló önkormányzati rendelethez 

Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester 
 

3./ A Mezőtúri Rendőrkapitányság kapitányvezetői feladatainak 2015. október 1. napjától 

történő ellátásáról 

Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

4./ Arany János Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda  óvodapedagógus 

létszámáról 

Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester 
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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 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.  

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 107/2015. (XI.03.) önkormányzati határozata 

 

Napirendek elfogadásáról 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. november 3. napján tartott 

képviselő-testületi ülés napirendi pontjait elfogadja. 

1./ Napirend 

A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az 

avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról  

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 10/2015. (XI.04.) önkormányzati rendelet 

 

a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti 

hulladék égetésére vonatkozó szabályokról  

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 

LIII. törvény 48.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következő önkormányzati 

rendeletet alkotja: 

 

1.§ 

 

A háztartási tüzelőberendezések és azok tartozékainak rendeltetésszerű használatáról, azok 

jogszabályban előírt időszakosan esedékes ellenőrzési, illetve szükséges karbantartási munkáinak 

elvégeztetéséről a berendezés tulajdonosa vagy jogszerű használója köteles gondoskodni, a 

légszennyező anyagok káros mértékű kibocsátásának csökkentése valamint a biztonságos működés, 

működtetés érdekében. 

 

2.§ 

 (1) Hulladékok - így különösen háztartási, kommunális, ipari eredetű, veszélyes és egyéb hulladékok, 

műanyag, gumi, vegyszer, festék - nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésben történő égetése 

külterületen és belterületen is tilos. 
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 (2) A háztartásban kis mennyiségben keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, 

kezeletlen fahulladék háztartási tüzelőberendezésben történő égetése külön engedély nélkül végezhető. 

 

3.§ 

 

(1) Belterületen az avar és a kerti hulladék nyílt téri égetése, csak minden évben október 1. napjától, a 

következő év április 30. napjáig terjedő időszakban 10.00 és 18.00 óra közötti napszakban 

megengedett. 

 

(2) Külterületen avart, kerti hulladékot (fagally, nyesedék) égetni csak megfelelően kialakított helyen, 

a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, a tűzvédelmi előírások betartása mellett 

szabad. 

 

(3) Az (1)-(2) bekezdésekben szabályozott égetés nem végezhető az érintett területre érvényes 

elrendelt tűzgyújtási tilalom időtartama alatt. 

 

4.§ 

 

(1) Az avart és a kerti hulladékot az ingatlan tulajdonosa, vagy a jogszerű használója égetheti 

ellenőrzött körülmények között. Az égetést jól kialakított tűzrakó helyen és telekhatáron belül szabad 

végezni oly módon, hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hőhatása 

semmiben kárt ne okozzon. A tűz helyszínének kiválasztásánál megfelelő védőtávolságot kell tartani, 

amely biztosítja, hogy a környezetére tűz és robbanásveszélyt ne jelentsen. 

 

(2) A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély 

esetén a tüzet azonnal el kell oltani. 

 

(3) A kerti hulladék égetését csak nagykorú személy végezhet, a lakó környezet kismértékű zavarása 

mellett, a vonatkozó tűzvédelmi jogszabályok betartásával. 

 

(4) Az égetés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, 

amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. 

 

(5) Az égetés befejeztével a tűz eloltásáról gondoskodni kell, a parázslást földtakarással, vízzel, egyéb 

arra alkalmas módon meg kell szüntetni. A tűz eloltását és elalvásának ellenőrzését annak kell 

végeznie, aki az égetést folytatta.  

 

5.§ 

 

Avart és kerti hulladékot közterületen égetni tilos. 

 

6.§ 

 

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

Keresztes Péter Pál         Dr. Szűcs Attila 

polgármester          jegyző  

 

A rendelet kihirdetve: 2015. november 04. 

 

 

Dr. Szűcs Attila  

jegyző 
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2./ Napirend 

 

A természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 

önkormányzati rendelethez 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: a tavalyihoz hasonlóan az idén szintén pályáztunk szociális 

tüzelőanyagra, mely az idén is szén. A kérelmek elbírálása polgármesteri hatáskör a 

rendeletben, de amennyiben problémás kérelmet kapunk én szeretném a képviselő-társak 

javaslatát is kikérni. Javaslom a rendelet elfogadását azzal, hogy a kérelmek benyújtási 

határideje 2015. november 27-e legyen. 

 

Aki a módosítással egyetért, kérem szavazzon: 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a módosító javaslatot elfogadta. 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: aki a rendelet elfogadja a módosítással kérem szavazzon. 
 

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

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 11/2015. (XI.04.) önkormányzati rendelet 

 

a természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás jogosultsági feltételeiről 

 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 

Belügyminisztérium által meghírdetett 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 támogatására pályázat 6. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

(1) Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociálisan rászorulók részére, 

téli fűtéshez természetbeni ellátás formájában szenet biztosít háztartásonként legfeljebb 10 q 

mennyiségben. 

 

(2) A szociális célú tüzelőanyag támogatás természetbeni ellátásként adható annak a 

személynek vagy családnak, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, 

időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, 

ha a kérelmező 
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a)háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 250%-át, azaz 71.250Ft-ot, 

b) egyszemélyes háztartás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

350%-át, azaz 99. 750Ft-ot, 

c)lakása szénnel (vagy részben szénnel) fűthető. 

 

(3)A kérelem elbírásánál –a jogosultsági feltételek megléte esetén-az alábbi körülményeket 

kiemelten kell kezelni: 

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint 

aa) aktív korúak ellátására; 

ab) időskorúak járadékára; 

ac) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő 

nyújtására, települési támogatásra jogosult személy; 

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család; 

 

(4) Az igényléseket e rendelet melléklete szerinti nyomtatványon 2015. november 27.-ig lehet 

benyújtani az önkormányzat hivatalában. A kérelem benyújtásával egyidejűleg a jogosultsági 

feltételek meglétét, továbbá a kérelem elbírásánál kiemelten kezelendő körülményeket a 

kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell. 

 

(5) A kérelmekről-átruházott hatáskörben-a polgármester egyedi határozattal dönt. 

 

(7)A közös háztartásban élők közül csak egy kérelmező jogosult a természetbeni juttatásra. 

 

(8) A szén mennyisége a beérkező kérelmek számától és a készlet mennyiségétől függően 

kerül kiosztásra. 

 

2.§ 

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2016. március 31.-én hatályát veszti.  

 

Keresztes Péter Pál        dr. Szűcs Attila  

polgármester                       jegyző 

 

A rendelet kihirdetve: 2015. november 04. 

 

 

Dr. Szűcs Attila  

jegyző 

 

3./ Napirend 

 

A Mezőtúri Rendőrkapitányság kapitányvezetői feladatainak 2015. október 1. napjától történő 

ellátásáról 
 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát. 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 108/2015. (XI.03.) önkormányzati határozat 
 

a Mezőtúri Rendőrkapitányság kapitányvezetői feladatainak 2015. október 1. napjától történő 

ellátásáról 

 

Kétpó Község Képviselő-testülete – a 1994. évi XXXIV. törvény 8.§ (2) bekezdése alapján – 2015. 

október 1. napjától Bajári Attila rendőr ezredes Mezőtúri Rendőrkapitányság vezetői kinevezését 

támogatja. 

 

Erről: 

1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

2. dr. Szűcs Attila jegyző, Helyben 

3. Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság, 5000 Szolnok, Baross G. 

út 39. 

4. Mezőtúri Rendőrkapitányság, Helyben 

5. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

é r t e s ü l n e k .  

 

4./ Napirend 

 

Arany János Általános Művelődési Központ Napközi otthonos Óvoda óvodapedagógus 

létszámáról 

 

Keresztes Péter Pál képviselő: megkérdezem az ÁMK Igazgatóját, hogy az írásbeli kérelmét 

szóban kívánja-e kiegészíteni. 

 

Boldogné Tóth Magdolna ÁMK igazgató: a kérelmemben is leírtam, hogy a törvényi 

előírásoknak megfelelően az óraszámomat le kell csökkenteni, mivel az intézményben csak 

12 órát dolgozhatok, így nem megoldott az óvoda működése, hiszen a kolléganőm 32 kötelező 

órában dolgozik, én csak 12 órát dolgozhatok és 64 óra lenne a törvény szerint az előírás, így 

hiányzik 20 óra.  Ezért kérem a képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá további 1 fő főállású 

óvodapedagógus alkalmazásához. Sürgeti mindezt az is, hogy jövőre tanfelügyeleti ellenőrzés 

várható az óvodában és így a törvényi előírásoknak nem fogunk megfelelni.  

 

Keresztes Péter Pál polgármester: megköszönöm Igazgató Asszony szóbeli kiegészítését. 

 

Kecskés Mihályné képviselő: hogyan lenne foglalkoztatva és a bérét miből biztosítjuk? 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: 8 órában lenne foglalkoztatva, 1 fő nyugdíjba vonul és az ő 

megmaradt bérét kellene akkor kiegészítenünk. Úgy gondolom, hogy ezt a bevételekből ki 

tudjuk gazdálkodni. 

 

Kecskés Mihályné képviselő: kérdezem Jegyző Urat, hogy a törvény szerint ez tényleg így 

van, mint ahogy Igazgató Asszony elmondta? 



8 
 

Dr. Szűcs Attila jegyző: igen, ez így van, ahogy Igazgató Asszony elmondta, a törvény 

alapján, mint magasabb vezető 12 órát dolgozhat csak az óvodában, ennyi a kötelező 

óraszáma. 

 

Kecskés Mihályné képviselő: én az interneten utána néztem és egy csoportra 2 óvónő és 1 

dajka van, nem tudom, hogy a környékbeli településeken ez hogy működik? 

 

Dr. Szűcs Attila jegyző: Mezőhéken önálló óvoda van, Mesterszálláson pedig úgy tudom, úgy 

oldják meg, hogy Mezőtúrról jár ki egy óvónő, és még egy helybeli óvónő van, de meg kell 

kérdezni hogyan oldják meg más óvodában. ÁMK-ról nem tudok, hogy a környéken 

működne. 

 

Veres Lajosné képviselő: ennyi gyerekre szerintem sok a három óvónő, máshogy kellene 

megoldani. Esetleg közmunkással? 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: nincs ilyen végzettségű közmunkás. 

 

Vágner Olivér képviselő: attól az álláshirdetést meg lehetne tenni és utána döntsön a testület. 

 

Dr. Szűcs Attila jegyző: igazából az óvónő alkalmazása az ÁMK vezetőjének a hatásköre. 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: én javaslom, hogy hirdessük meg az állást, mivel túlórát 

nem lehet fizetni, a törvényi előírásokat pedig be kell tartani. 

 

Virágné Lukács Gabriella képviselő: meg kellene nézni más településeken hogyan oldják 

meg. 

 

Több kérdés észrevétel a napirenddel kapcsolatban nem volt. 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: szavazásra teszem fel az előterjesztést, aki az Arany János 

Általános Művelődési Központ Napközi Otthonos Óvodában további 1 fő főállású 

óvodapedagógus alkalmazásával egyetért kérem szavazzon! 

 

A képviselő-testület 2 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal meghozta következő határozatát. 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 109/2015. (XI.03.) önkormányzati határozat 

 

Arany János Általános Művelődési Központ Napközi Otthonos Óvoda óvodapedagógus 

létszámáról 

 

 

1)Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Boldogné Tóth 

Magdolna az Arany János Általános Művelődési Központ igazgatója kérelmét. 
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2)Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja 1 fő főállású 

óvodapedagógus alkalmazását az Arany János Általános Művelődési Központ 

Napköziotthonos Óvodában. 

 

 

Erről: 

1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

2. dr. Szűcs Attila jegyző, Helyben 

3. Boldogné Tóth Magdolna ÁMK igazgatója 

4. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

é r t e s ü l n e k .  

 

5./ Napirend 

 

A két ülés között történt fontosabb eseményekről 

 

Keresztes Péter Pál polgármester az alábbiakról tájékoztatta a képviselő-testületet: 

 

- Falugondnoki találkozón vettünk részt a tanyagondnokkal Kecskeméten, 

- KITE gépbemutatóján vettem részt, 

- 48 kg fűszerpaprikát daráltattunk, 

- 311 l pálinka került kifőzésre, 

- 90. születésnapja alkalmából ünnepélyesen köszöntöttünk fel Hajdú Lajost az önkormányzat 

nevében, 

- csütörtökön a település lakosainak lisztet osztunk a művelődési házban, fejenként 2 kg-ot, 

- elértük, hogy az Iglo Ottava településünkről is busszal szállítja az ott dolgozókat, tehát már a 

bejáras sem akadálya annak, hogy a kétpói munkanélküliek ott vállaljanak munkát, 

- a legfrissebb dolog, ami történt a településen, reggel fogom megtenni a feljelentést, hogy 

önkormányzati területről a Szent László úton 19 db akácfát tulajdonítottak el. A feljelentést 

ismeretlen tettes ellen fogom megtenni. 

 

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 

 


