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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 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 

     Virágné Lukács Gabriella képviselő 

     Veres Lajosné képviselő 

 

      Dr. Farkasinszki Fanni aljegyző 

      Finta Adrienn kirendeltség-vezető 

 

Meghívott vendég: Boldog István országgyűlési képviselő 

                                Unginé Gonda Mária Nagykunságért TVN Kft. ügyvezetője 

 

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 Veres Lajosné képviselőket 

javasolja, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott. 

 

Keresztes Péter Pál képviselő: megkérdezem a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 

interpellációja? 

 

Virágné Lukács Gabriella képviselő: jelezni szeretném, hogy Pusztapón a kútháznál nincs 

közvilágítás, szintén Pusztapón a Mészáros – Cukorgyár tanyaközpontokba még mindig nem 

tud bemenni a mentő, mert nem jó az út, decemberben sem tudott bemenni a mentő, ezeket a 

problémákat meg kellene oldani. 

A másik probléma a művelődési házban a rendezvények megtartásának egyeztetése, hogyan 

lehetne azt megoldani, hogy ne ütközzenek különböző programok időpontjai. 

A Polgárőrség keresett meg azzal, hogy ők szeretnének együttműködni az önkormányzattal 

ezt jelezték is, de még nem történt semmi, mi ebben a teendő? 

Az egyik boltnak a vállalkozója keresett meg azzal, hogy árusok szoktak árulni a bolt előtti 

közterületen és ott hagyják a szemetüket és ő nem takarít utánuk, mi a teendő? 

A másik probléma külterületen a dögös rendbetétele. 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: ha a lakosok jelezték volna a hivatalba, hogy nincs 

közvilágítás, akkor szóltunk volna az E.On-nak, mindig be szoktunk szólni, most is szólunk 

természetesen.  
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Az út már feltöltésre került. 

Virágné Lukács Gabriella képviselő: nem tudom, de járhatatlan, nem jó. 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: rendben, holnap megnézzük, ha kell rendelünk követ és 

feltöltjük. 

A művelődési házban a rendezvényekkel kapcsolatban azt, tudnám javasolni, hogy az 

iskolának előre kellene szólni, hogy mikor tartja a rendezvényeit. 

 

Boldog István országgyűlési képviselő: úgy ahogy az óvodának is van egy éves programja, 

gondolom az iskolának is lenni kellene és akkor be tudnák jegyeztetni a rendezvényeiket 

előre. Én mint szülő is jeleztem már az egyház felé, hogy jó lenne ha a rendezvényeket nem 

hétköznapokra tennék, mert, amelyik gyermeknek dolgozik a szülője az nem tud rajta részt 

venni és ez probléma.  

 

Keresztes Péter Pál polgármester: a polgárőrséggel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy 

igen a vezetőjük szóban jelezte nekem az együttműködési szándékukat, de ez sajnos nem elég 

be kell jönni a hivatalba és írásba kell benyújtani az együttműködési megállapodást, 

természetesen az önkormányzat ezelőtt is és ezután is mindent megtesz támogatja a 

polgárőrséget, de ezt írásban kell megtenni és  a képviselő-testületnek kell dönteni róla.  

A bolt előtti árusokat a piacra kell irányítani, mivel már működési engedélye van a piacnak és 

lehet ott árulni, így nem hagyják a szemetüket a közterületen.  

A dögöst mindenféleképpen rendbe tesszük, intézkedem.  

 

Veres Lajosné képviselő: úgy tudom, hogy az orvosi rendelő felújításának a pályázata nem 

valósul meg mert nem felel meg a pályázati kiírásnak, ezzel kapcsolatban érdeklődnék, hogy 

mi lesz az orvosi rendelővel? 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: nem tettünk le a pályázati úton történő felújításról, meg 

próbálunk egy másik pályázatot benyújtani. 

 

Unginé Gonda Mária: a Széchenyi 2000 pályázaton belül energetikai pályáztatást 

megpróbálunk benyújtani. 

 

Veres Lajosné képviselő: és addig mi lesz a balesetveszélyes hibákkal? 

 

Boldog István országgyűlési képviselő: az olyan hibákat természetesen addig is meg kell 

oldani, ki kell javítani. 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: szerintem is és ebben az ügyben intézkedni fogunk, 

valamint a rendelő bejáróját is megcsináltatjuk, mivel az is balesetveszélyes. 

 

Kecskés Mihályné képviselő: a temetőnél a járda be van süppedve és elég sok helyen az új 

járdák. 
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Boldog István országgyűlési képviselő: a kivitelezővel a tavasszal, ahogy engedi az idő 

garanciában javításra kerülnek a járdák a településen. 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: több kérdés nem volt, javaslom a meghívóban szereplő 

napirendek elfogadását, mely a következő: 

 

Interpelláció 

Napirendek: 

1./ A 4/2015.(III.02.) Kétpó Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 

önkormányzati rendelet módosításáról  

Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

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

a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodása módosítására 

Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

3./ A kötelező betelepítési kvótáról 

Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

4./A két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

ZÁRT ÜLÉS 

1./ Előterjesztés tagi kölcsön megállapításáról 

Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

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

Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

3./ Az 5411 Kétpó Jókai Mór út 3.sz.(hrsz. 230) ingatlan megvásárlásáról 

Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

4./ Az 5411 Kétpó Béke út 12.sz.(hrsz. 126) ingatlan megvásárlásáról 

Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

5./ Az 5411 Kétpó Béke út 14.sz.(hrsz. 149) ingatlan megvásárlásáról 

Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

4./ Előterjesztés önkormányzati támogatásról  

Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

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

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 1/2016. (I.28.) önkormányzati határozata 

Napirendek elfogadásáról 
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Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. január 28. napján tartott 

képviselő-testületi ülés napirendi pontjait elfogadja. 

Interpelláció nem volt. 

1./ Napirend 

A 4/2015.(III.02.) Kétpó Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 

önkormányzati rendelet módosításáról   

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét. 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete 

 

Kétpó Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló  4/2015.(III.02.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

f) pontja, a 2011. évi CXCV. államháztartásról szóló törvény 34 §.(1) bekezdése, valamint az 

államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 

felhatalmazása alapján Kétpó Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 

4/2015.(III.02.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

 

1.§ Kétpó Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(III.02.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szervét - 2015. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét   217.792 ezer forintban,  

b) bevételi főösszegét  217.792 ezer forintban állapítja meg.” 

 

2.§ Az Ör 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„6. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a 

következők szerint határozza meg: 

 Megnevezés e Ft 

- Működési kiadások előirányzata összesen: 161.811 

Ebből: 

- személyi jellegű kiadások: 72.805 

- munkaadókat terhelő járulékok: 13.625 

- dologi jellegű kiadások:                                            58.914 
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- ellátottak pénzbeli juttatásai:   4.013 

- speciális célú támogatások: 12.454 

 

3. §  Az Ör. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„10. §  (2) Az általános és céltartalék előirányzatok: 

                - az önkormányzat tartaléka:  45.515  ezer forint, melyből: 

- általános tartalék:   45.415 ezer forint,  

- céltartalék                   100  ezer forint.” 

 

4.§(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

     (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

 Keresztes Péter Pál  dr.  Farkasinszki Fanni 

 polgármester aljegyző 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2016.01.29. 

 

 

dr. Farkasinszki Fanni 

aljegyző 

 

2./ 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 volt szükség, mert 

Rákóczifalva és Martfű önkormányzatok csatlakoztak a Társuláshoz. 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2/2016. (I.28.) önkormányzati határozata 

 

A Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társuláshoz történő csatlakozás elfogadásáról 

és a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodása 

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

CLXXXIX. törvény alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Kétpó Község Képviselő-testülete megismerte a határozat 1. sz. mellékletét képező 

Rákócziújfalu Község Önkormányzata 79/2015. (IX.23.) sz. képviselő-testületi határozatát, és 

elfogadja a csatlakozási szándékot.  

 

2. Kétpó Község Képviselő-testülete Rákócziújfalu Község 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-testülete tudomásul veszi, hogy a Társulási Tanács pénzügyi 

hozzájárulási kötelezettséget a csatlakozáshoz nem ír elő. 

 

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

szükségessé váló dokumentumok aláírására, nyilatkozatok kiadására, intézkedések 

megtételére. 

Határidő: 2016. március 31. 

Felelős: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

Erről: 

 

1. Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás,5000 Szolnok Kossuth tér 

9.  

2. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

3. dr. Farkasinszki Fanni aljegyző, Helyben 

4. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

é r t e s ü l n e k .  

 

3./ Napirend 

 

A kötelező betelepítési kvótáról 

 

Boldog István országgyűlési képviselő: szeretném kérni a képviselő-testületet, hogy fogadja el 

a határozati javaslatot, hiszen településünkön is több százan aláírták az e tárgyú aláírásgyűjtő 

íveket. Járuljon hozzá önkormányzatunk azzal, hogy ebben az ügyben támogatja a Kormányt, 

hiszen az EU nem tett le a kötelező betelepítési kvóta  bevezetéséről.  

 

Keresztes Péter Pál polgármester: én is javaslom a határozati javaslat elfogadását. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát 
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Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 3/2016. (I.28.) önkormányzati határozata 

 

A kötelező betelepítési kvótáról 

 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a kötelező betelepítési 

kvótát.  

A kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a 

terrorveszélyt.  

A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket 

jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre. 

 

 

Erről: 

1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

2. dr. Farkasinszki Fanni al jegyző, Helyben 

3. Boldog István Országgyűlési képviselő Úr   

4. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

é r t e s ü l n e k .  

 

 

4./ Napirend 

 

A két ülés között történt fontosabb eseményekről 

 

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

testületet: 

 

 

- az önkormányzat 3 lakóház értékbecslését végeztette el, azzal a szándékkal, hogy 

megvásárolja őket, ebben az ügyben zárt ülés keretében döntünk, 

- a közmunkaprogramban jelenleg cserjézési munkálatok folynak, 

- a belterületi közlekedési táblákat megrendeltem, a rosszaknak a cseréje fog 

megtörténni, 

- az ivóvízzel kapcsolatban 6 hónapos monitoring vizsgálat folyik, a víz szagának a 

minőségé próbálunk javítani, de természetesen az ÁNTSZ felügyeletével, az ivóvíz 

értékei természetesen megfelelőek, 

- az óvodában és a diákotthoni konyhában vízszűrőt helyeztünk el, 
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Boldog István országgyűlési képviselő: röviden a CSOK-ról szeretném tájékoztatni a 

képviselő-testületet, hogy módosításra került a törvény, miszerint már a kistelepüléseken 

is igénybe vehetik a támogatást, olyan kistelepüléseken, ami a miénk is, ahol nincs 

csatornahálózat, ezért került módosításra a törvényt, amit én is szorgalmaztam.  

 

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

 

 

 

 

 

Keresztes Péter Pál     kmf.  dr. Farkasinszki Fanni 

polgármester        aljegyző 

 

 

 

 

Veres Lajosné       Virágné Lukács Gabriella  

képviselő        képviselő 

 

 

 


