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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27-én megtartott 

soron kívüli 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 

      Vágner Olivér képviselő 

 

      Finta Adrienn kirendeltség-vezető 

      Dr. Szűcs Attila jegyző 

 

Meghívott vendégként: Boldog István országgyűlési képviselő 

 

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. 

 

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

 

Virágné Lukács Gabriella képviselő: a településen nagyon sok idős kér segítséget, 

megoldható-e az, hogy az ezzel a feladattal megbízott közmunkás, ezeket a feladatokat 

munkaidőben végezze el? Kérdésem továbbá, hogy Pusztapóra a fát, szenet szállító autók a 

nagy sár miatt nem tudnak bejutni az ott lakókhoz és a mentő sem, ez ügyben sürgősen 

intézkedi kellene, követ lehet-e oda vinni? Probléma van még az Ady Endre úton az egyik 

áteresszel, hogy el van törve, ki kellene cserélni, hogy le tudjon folyni a víz. 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: megpróbáljuk megoldani azt, hogy a közfoglalkoztatottak 

munkaidőben tudják az ilyen feladatot is elvégezni. Pusztapón az utat meg fogjuk nézni és 

intézkedni fogunk. 

 

Virágné Lukács Gabriella képviselő: ha már hozatunk követ, akkor a konyhára vezető út a 

diákotthonnál az is szinte járhatatlan, ha nagyon sok eső esik és oda is hozatni kellene. 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: megnézzük azt is, és beszélünk a vállalkozóval, aki a 

kemencét készítette, hogy hozza helyre ott az utat, mert ők tették tönkre. 

Az átereszt is megnézzük az Ady Endre úton, de tudni kell,  hogy nagyon fenn van a talajvíz 

is, de ennek ellenére szépen folyik le a víz. 

 

Boldog István országgyűlési képviselő: az egyik vállalkozó kérte, hogy a közkifolyót tegyük 

arrább, meg is tettük viszont cserébe megtehetné, hogy ne pocsolyába járjanak a kúthoz az 

emberek. 

 

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

mely a következő: 

 

Interpelláció 

Napirendek: 

 

1./ Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

2./ Előterjesztés az Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére (340. hrsz.-ú ingatlan) 

Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

3./ Előterjesztés a a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói 

Rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás módosítására 

Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

4./ Előterjesztés a kistérségi startmunka mintaprogram mezőgazdasági programeleméről 

Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

Zárt ülés 

 

5./Előterjesztés  a  0227 hrsz.-ú  ingatlan(erdő) 1/3 részének megvásárlásáról 

Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

6./ Előterjesztés Egyed-Kun Andrea áthelyezési ügye 

Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

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

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 1/2015. (I.27.) önkormányzati határozata 

 

Napirendek elfogadásáról 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. január 27. napján tartott 

képviselő-testületi ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

1./ Napirend 

 

Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: a rendelet módosítására azért van szükség, mert megalakul 

a polgármesteri kabinet. 

 

Virágné Lukács Gabriella képviselő: szeretném, ha polgármester Úr röviden ismertetné a 

lakosság miatt, a polgármesteri kabinet működését. 
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Keresztes Péter Pál polgármester: a polgármesteri kabinet 5 főből áll, még ezután fogjuk 

kiválasztani a tagokat, akik a polgármester munkáját segítik, az általa megbízott feladatokat 

látják el, tanácsokkal segítik. 

 

A napirenddel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 1/2015.(I.28.) önkormányzati rendelete 
 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 7/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) 

pontja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. §-

ban kapott felhatalmazás alapján - a Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

1. § A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 7/2014(IV.21.) szóló 

önkormányzati rendelet 60. §-a az alábbi új, (4) bekezdéssel egészül ki:   

„(5) A polgármesteri kabinet a polgármester munkáját segítő személyekből áll. A 

polgármesteri kabinet a polgármester megbízása alapján elláthat a polgármester 

feladatkörébe tartozó tanácsadó, koordinációs, valamint ellenőrző feladatokat. A 

polgármesteri kabinet vezetőből és legfeljebb öt tagból áll, feladataik ellátásával a 

polgármester bízza meg őket.”     

 

2.§ E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

Keresztes Péter Pál  dr. Szűcs Attila 

polgármester  jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2015. 01.28. 

 

 

Dr. Szűcs Attila 

jegyző 

 

 

2./ Napirend 

 

Előterjesztés az Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére (340. hrsz.-ú ingatlan) 
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Keresztes Péter Pál polgármester: az értékbecslés általi árral javaslom az ingatlan 

értékesítését, azaz 500 eFt-ért. 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2015. (I.27.) sz. önkormányzati határozata 

 
Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére 

(340. hrsz.-ú ingatlan) 

 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgybani előterjesztést megtárgyalta és az 

alábbiak szerint döntött: 

 

1)A Kétpó Község Képviselő-testülete a 340. helyrajzi számú 3101 m2 nagyságú kivett beépítetlen 

területet értékesíti a Kétpói Kisüsti Pálinkafőzde Kft. (képviseletében eljáró: Törőcsik Zsolt) számára. 

 

2) Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 340. helyrajzi számú 3101 m2 nagyságú kivett 

beépítetlen területet – az értékbecslést figyelembevéve-500.000 Ft, azaz ötszázezer forint összegben 

értékesíti. 

 

3) Felhatalmazza a polgármestert, hogy az értékesítéshez szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

 

Felelős: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

 

Erről értesülnek:         1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

                            2./ Keresztes Péter Pál polgármester helyben 

                            3./ Dr. Szűcs Attila jegyző helyben 

                            4./ Kétpói Kisüsti Pálinkafőzde Kft.,helyben 

 

 

3./ Napirend 

 

Előterjesztés a a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói 

Rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás módosítására 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: a módosításra személyi változások miatt van szükség. 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2015. (I.27.) sz. önkormányzati határozata 
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a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói 

Rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás módosításáról 

 

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

évi CLXXXIX. törvény alapján - a következő határozatot hozza: 

 

1. Kétpó Község Képviselő-testülete dönt a Társulás nevének Szolnok Térségi 

Hulladékgazdálkodási Társulásra történő módosításáról. 

 

2. Kétpó Község Képviselő-testülete tudomásul veszi a Társulás 23/2014. (XII.15.) sz. 

határozatában foglaltakat, mely szerint 

2.1.  a Társulás megerősítette Szalay Ferencet, Szolnok Megyei Jogú Város 

Polgármesterét a Társulási Tanács elnökeként, valamint megválasztotta a 

Társulási Tanács alelnökeinek Rákóczifalva Város Önkormányzat és Túrkeve 

Város Önkormányzat mindenkori polgármesterét; 

2.2.  a Társulási Tanács a Társulás döntéshozatalában közreműködő Ügyvivő 

Tanács működését és tagjaiként Abony Város, Tószeg Község, Kétpó Község, 

Mezőtúr Város, Szolnok Megyei Jogú Város, Törökszentmiklós Város és 

Túrkeve Város képviselőit ebbéli tisztségükben megerősítették és tagjaiként 

megválasztották, valamint felkérték az Ügyvivő Tanácsot a Társulási Tanács 

munkájának előkészítésében való további közreműködésre; 

2.3.  Kétpó Község Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy 

közreműködik a társulás tagönkormányzatainak I. ütemben rekultivált 

hulladéklerakói tekintetében a 2012-2022. évekre vonatkozó vízvizsgálati 

eredmények, valamint az éves jelentések megküldésére a Társulás döntés 

előkészítő és végrehajtó szerve, Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatala számára a 2012-2014. évek esetén 2015. május 15. napjáig, az követő 

évek tekintetében tárgyévet követő május 15. napjáig. 

 

3. Kétpó Község Képviselő-testülete a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési 

Szilárd hulladéklerakói Rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási 

Megállapodásának módosítását jelen határozat 1. számú mellékletében a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást jelen határozat 

2. számú mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 

 

4. Kétpó Község Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert jelen határozat 

végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére, valamennyi dokumentum 

aláírására.  

 

Határidő: 2015. március 31. 

Felelős: Keresztes Péter Pál polgármester 

Erről: 

1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

2. dr. Szűcs Attila jegyző, Helyben 

3. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltség, Pénzügyi 

Iroda, Helyben 

4. Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói 

Rekultivációjának Önkormányzati Társulása 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. 

5. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

é r t e s ü l n e k .  
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4./ Napirend 

 

Előterjesztés a kistérségi startmunka mintaprogram mezőgazdasági programeleméről 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: a közmunkaprogram pályázatát és a foglalkoztatást a 

Nagykunságért TVN Kft. keretein belül kívánjuk megvalósítani, a mezőgazdasági programra 

már a pályázatot ők adták be, egyéb költségtakarékossági okokból döntöttünk így, valamint 

azért, mivel sokkal nagyobbak lettek a szigorítások ebben a programban.  Reméljük, hogy a 

program hatékonyabb lesz.  

 

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

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2015. (I.27.) sz. önkormányzati határozata 

 
A kistérségi startmunka mintaprogram mezőgazdasági programelem 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgybani előterjesztést megtárgyalta és az 

alábbiak szerint döntött: 

 

1)A Kétpó Község Képviselő-testülete elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy a „kistérségi startmunka 

mintaprogram mezőgazdasági programelem” közmunka programra a Nagykunságért TVN Kft. 

nyújtson be pályázatot. 

 

2) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a közmunkaprogramhoz szükséges beruházás és dologi 

költségekről szóló átadás átvételi jegyzőkönyv előkészítéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

 

Erről értesülnek:         1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

                            2./ Keresztes Péter Pál polgármester helyben 

                            3./ Dr. Szűcs Attila jegyző helyben 

                            4./ Nagykunságért TVN Kft., helyben 

 

 

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 

 

 


