JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. február 12-én megtartott
soron következő képviselőtestületi üléséről.
Jelen vannak:Boldog István polgármester
Enyedi Ferencné képviselő
Lászlóné Kun Erzsébet képviselő
Keresztes Péter Pál képviselő
Vágner Olivér képviselő
Virágné Lukács Gabriella képviselő
Dr. Hajdú László jegyző
Boldog István polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy 6 fő képviselő
jelen van, Nagy Sándor és Kovács Péter József képviselők hiányzoznak, a képviselőtestület
határozatképes.
A jegyzőkönyv hitelesítőinek Enyedi Ferecné és Keresztes Péter Pál képviselőket javasolja,
melyet a képviselőtestület egyhangúlag elfogadott.
Virágné Lukács Gabriella képviselő: szeretném megkérdezni, hogy a kábel tv mikor fog
rendesen működni és mikor látjuk mi is azokat a csatornákat, amit Mezőtúron adnak?
Boldog István polgármester: a mi hálózatunkat Martfűvel fogják összekötni és ugyanazt
fogjuk így is látni, mint Mezőtúron. Kis türelmet kérek még mindenkitől és valószínűleg jól
fog működni a kábel tv. Az internet is elég jó, szeretnék még a díjakon csökkenteni, hiszen
Mezőtúron is kevesebbet fizetnek a szolgáltatásért.
Szeretném a leader pályázatokról tájékoztatni a testületet:
- önkormányzatunk 5 millió forintot nyert játszótér pályázatra, ezen összegért gyönyörű
játszótere lesz a településnek,
- a Falunapi pályázatra még mindig nem kapta meg az alapítvány a támogatási összeget,
- szintén a Diákotthon felújítására sem kaptuk meg a pénzt,
- a Kétpó története könyvre megkaptuk,
- a Falugondnoki autó beszerzés alatt áll, a közbeszerzési eljárást le fogjuk folytatni.
Javaslatot teszek az ülés napirendi pontjaira, melyet a kiküldött meghívó tartalmaz.
Interpelláció
Napirendek:
1. Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzatának
elfogadására
Előterjesztő: Boldog István polgármester
Az előterjesztés véleményezi: a pénzügyi bizottság

2009.

évi

költségvetésének

2. Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójának megállapításáról szóló
módosított 7/2008.(IV.29)sz. önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Boldog István polgármester

3. Előterjesztés az Észak-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal törvényességi
észrevételének megtárgyalására
Előterjesztő: Dr. Hajdú László jegyző
4. Előterjesztés Kétpó Községi Önkormányzat
megalkotására
Előterjesztő: Dr. Hajdú László jegyző

közművelődési

rendeletének

5. Előterjesztés Kétpó Községi Önkormányzat sport rendeletének megalkotására
Előterjesztő: Dr. Hajdú László jegyző
6. Előterjesztés a települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
módosított 16/2002. (XII.27.) sz. önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Boldog István polgármester
7. Előterjesztés a Mezőtúri Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásáról szóló
megállapodás módosítására
Előterjesztő: Boldog István polgármester
8. Előterjesztés a szennyvíztisztító-telep üzemeltetési szerződésének tárgyában határozat
hozatalra
Előterjesztő: Boldog István polgármester
9. Előterjesztés a kóbor állatok befogására kötendő szerződés tárgyában határozat
hozatalra
Előterjesztő: Boldog István polgármester
10. Előterjesztés a Vasutas Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségével kötendő
együttműködési megállapodás elfogadására
Előterjesztő: Boldog István polgármester
11. Előterjesztés a „ KUN ÖSSZEFOGÁS konzorciumi szerződés módosítására
Előterjesztő: Boldog István polgármester
12. Előterjesztés Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. I. félévi
munkatervére
Előterjesztő: Boldog István polgármester
A napirendet a képviselőtestület egyhangúlag elfogadta.
1./ Napirend
Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetésének elfogadására
(Boldog István polgármester röviden tájékoztatja a képviselőtestületet és a televízión
keresztül a község lakosságát a költségvetési-tervezet fő adatairól.)
Vágner Olivér képviselő, a pénzügyi bizottság elnöke: a pénzügyi bizottság a rendelettervezetet megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét.
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
1/2009. (II.13.) rendelete
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről
Kétpó Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a 68. § (2) bekezdése alapján figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás működési rendjéről szóló –
módosított – 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2009. évi
költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és annak bizottságára az
Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre
(szervekre).
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve(i):
a) önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal
b) részben önállóan gazdálkodó Arany János ÁMK
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt intézmények külön-külön címet alkotnak.

Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2009. évi költségvetése
3. § A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2009. évi
költségvetésének
a) kiadási főösszegét
102.196 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét
102.196 ezer forintban állapítja meg.
I. A költségvetési bevételek
4. § Az önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és
felhalmozási cél szerinti részletezését a 1. számú melléklet tartalmazza.
II. A költségvetési kiadások
5. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a
következők szerint határozza meg:
Megnevezés
e Ft
- Működési kiadások előirányzata összesen:
93.996
Ebből:
- személyi jellegű kiadások:
47.369
- munkaadókat terhelő járulékok:
15.433

- dologi jellegű kiadások:
- támogatásértékű működési kiadások:
- speciális célú támogatások:

28.444
2.751
0

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve(i), illetve a 2. §-ban
meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet
szerint állapítja meg.
6. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 0 forint.
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
- a beruházások előirányzata:
0 ezer forint,
- a felújítások előirányzata:
0 ezer forint,
- az egyéb felhalmozási célú kiadások,
támogatások előirányzata
0 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerve(i), illetve a 2. §-ban meghatározott címek felújítási
és felhalmozási kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat általános és céltartalék előirányzata 100 ezer forint
III. A költségvetési kiadások és bevételek
7. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel,
mérlegszerűen a 4. számú melléklet adja meg.
8. § (1) Az Önkormányzat 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 5. számú melléklet
tartalmazza.
IV. A költségvetési létszámkeret
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:
- 24 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és
- 24 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerve(i)nek létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 6.
számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
I. Általános szabályok
10. § Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben
megváltoztathatóak.
11. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet
módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy
elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a
polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni.
A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i
hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének
pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a
részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási
módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének joga a képviselő-testületet illeti
meg.
13. § A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. Törvény 54. §
alapján a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény 43. §-ának (1)
bekezdésében foglalt illetményalap 2009. évben 38.650 forint.”

Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2009. január
1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Boldog István sk.
Polgármester

Dr. Hajdú László sk.
jegyző

2./ Napirend
Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójának megállapításáról szóló módosított
7/2008.(IV.29)sz. önkormányzati rendelet módosítására
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
1/2009. (II.12) határozata
A 7/2008.(IV.29.)sz önkormányzati rendelet 18/2008.(XII.12.) módosításába került
gépelési hiba megállapításáról

Kétpó Község Önkormányzata megállapította, hogy a 2008. november 27-én tartott ülésén
elfogadott azóta hatályba lépett 18/2008.(XII.12.) számú rendelet módosítása az előterjesztés,
valamint a rendelet-tervezet elfogadott szövegéhez képest gépelési hiba okán tévesen került
jegyzőkönyvbe foglalásra.
Képviselőtestület határozott a hiba rendeleti úton történő kijavításáról.
Határidő: azonnal
Felelős: Boldog István polgármester
Erről értesülnek: 1./ Képviselőtestület tagjai helyben
2./ Boldog István polgármester helyben
3./ Dr. Hajdú László jegyző helyben
4./ Észak-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal JNK-Szolnok Megyei
Kirendeltsége 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.sz.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét.
Kétpó Község Önkormányzat Képviselőtestületének
2/2009.(II.13.) rendelete
A magánszemélyek kommunális adójának megállapításáról szóló 7/2008.(IV.29.)sz.
önkormányzati rendelet módosításáról
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő – testülete a helyi adókról szóló többször módosított
1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdése, illetve a 6.§ és 43.§ (3) bekezdésében biztosított
felhatalmazás alapján a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 7/2008.(IV.29.)
önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

1.§
A rendelet 1.§. (2) bekezdése törlésre kerül,- hatályát veszti
2.§.
A rendelet adómentességéről szóló 3.§. szövege törlésre kerül, - hatályát veszti.
3.§.
(1) A rendelet 4. §.(1) bekezdés szövege törlésre kerül, - hatályát veszti.
(2) A rendelet 4.§. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A külterületi építmény tulajdonosa illetve 2.§ (2) bekezdés szerinti bérlője, valamint aki
a tárgyévben a 70. életévét betölti 50%-os kedvezményben részesül.”

(3) A 70. életév betöltésével járó kedvezmény csak egyszeresen illeti meg a közös
háztartásban élő adóalanyokat, - amely kiterjed a 70. életévét be nem töltött közös
háztartásban élő tulajdonostársra is - tekintet nélkül az érintett építmény tulajdoni
hányadára.
(4) A külterületi építmény tulajdonosát illetve bérlőjét a 70. életév betöltése után járó
kedvezmény nem illeti meg.

4.§.
A rendelet 6.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az adómértéke adótárgyanként, illetőleg bérleti jogonként 12.000 forint naptári évenként.”

5.§.
Záró rendelkezések:
(1) Jelen rendelet 2009. január 01. napjától lép hatályba
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(3) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 7/2008.(IV.29.) rendelet 1.§. (2)
bekezdése, a 3.§. szövege, a 4.§. (1) és (2) bekezdés szövege és a 6.§. (2) bekezdés,
valamint a 18/2008.(XII.12.) rendelet teljes szövege hatályát veszti.

Boldog István sk.
Polgármester

Dr. Hajdú László sk.
jegyző

3./ Napirend
Előterjesztés az Észak-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételének
megtárgyalására
Dr. Hajdú László jegyző: az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal tematikus
vizsgálata során megállapítást nyert, hogy Kétpó Község Önkormányzata nem alkotta meg a
közművelődésről szóló rendeletét, ezért törvényességi észrevétellel élt.
Felhívta a figyelmet, hogy legkésőbb 2009. február 15-ig sorra kerülő képviselőtestületi
ülésén tárgyalja meg a törvényességi észrevételt és szüntesse meg a törvénysértést.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
2/2009. (II.12) határozata
az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételének
megtárgyalására
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. Tv. 99.§. (1)
bekezdése alapján jogkörében eljárva megtárgyalta az Észak-Alföldi Regionális
Közigazgatási Hivatal JNK-Szolnok Megyei Kirendeltségének – 02-2536/2008. számú
törvényességi észrevételben foglaltakat, - melyet helytállónak talált és megállapította, hogy
mulasztásos törvénysértést követett el.
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete határozott a jegyző előterjesztésére,
hogy a hibát a közművelődési rendelet megalkotásával javítja ki.
Felelős: Dr. Hajdú László jegyző
Határidő: 2009. február 15.
Erről értesülnek: 1./ Képviselőtestület tagjai helyben
2./ Boldog István polgármester helyben
3./ Dr. Hajdú László jegyző helyben
4./ Észak-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal JNK-Szolnok Megyei
Kirendeltsége 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.sz.

4./ Napirend
Előterjesztés Kétpó Községi Önkormányzat közművelődési rendeletének megalkotására
Boldog István polgármester: az előző napirendnek megfelelően kérem a rendelet-tervezet
elfogadását.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét.
Kétpó Község Önkormányzat Képviselőtestületének
3/2009.(II.13.) rendelete
a közművelődésről

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:
önkormányzat) a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény (a továbbiakban: Tv.) 77.§-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi
közművelődési tevékenységgel kapcsolatos feladatairól az alábbi rendeletet
alkotja:

I.
Általános rendelkezések
Alapelvek
1.§.
(1) Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlását
közérdeknek, a közművelődési tevékenység támogatását közcélnak tartja.
A közművelődést olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a
lakosság életminőségét javíthatja, ezért fontosnak tartja az önkormányzati feladat-vállalást,
és azok megvalósításában résztvevő szervezetek támogatását.
(2) Az önkormányzat a közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása során arra
törekszik, hogy biztosítsa a település polgárainak jogát, hogy
a.) megismerhesse a kulturális örökség javait és ezek jelentőségét a történelem
alakulásában, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbségi önismeret formálásában,
valamint az ezek védelmével kapcsolatos ismereteket, a könyvtári szolgáltatás, az
oktatás, a közművelődés, az ismeretterjesztés, a sajtó- és tömegtájékoztatás útján,
b.) igénybe vegye a nyilvános könyvtári ellátást, és a közművelődési intézmény
szolgáltatásait,
c.) műveltségét, készségeit életének minden szakaszában gyarapítsa, közművelődési jogai
érvényesítése céljából közösséget hozzon létre, s külön jogszabályban
meghatározottak szerint szervezetet alapítson, működtessen,
d.) e rendelet szerinti művelődési céljai megvalósításához közművelődési közösségi
színteret, szervező, szervezeti és tartalmi segítséget kapjon.

2.§.
Az önkormányzat közművelődési intézménye nem lehet elkötelezett egyetlen vallás,
világnézet vagy politikai irányzat mellett sem.
A közművelődési tevékenység során tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés, a Tv-ben és
e rendeletben rögzített jogok megilletnek minden személyt, nem, kor, vallás, politikai,
nemzeti, vagyoni és születési különbségtétel nélkül.
A rendelet hatálya
3.§.
E rendelet hatálya kiterjed:
a.) a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevő, a településen lakó
állampolgárokra,

b.) az önkormányzat közművelődési intézményére és alkalmazottjaira.

II.
Az önkormányzat közművelődési feladatai
4.§.
(1) Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során feladatának
tekint:
a.) az egyetemes és nemzeti kultúra értékeinek terjesztését, a nemzetiségi és más
kisebbségi kultúrák megismertetését,
b.) a gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti, közösségi és érdekérvényesítési
kezdeményezésének segítését, törekvést a fenti igények felkeltésére,
c.) a hivatásos és amatőr alkotó közösségek lehetőségeinek megteremetését,
d.) a civil szervezetek közösségi életének, a helyi társadalom kapcsolat-rendszerének
érdekérvényesítésének segítését,
e.) a helyi hagyományok ápolását, értékőrzését, a helytörténeti mozgalom fejlesztését,
f.) az idegenforgalom fejlesztése, falusi turizmus érdekének felkarolása, a falunapi
rendezvény megvalósítása,
g.) a szabadidő egészségmegőrző és szórakozási feltételeinek gazdagítását,
h.) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok,
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek támogatását,
i.) az ünnepek kultúrájának gazdagítását, helyi kitüntetések, díjak alapítását,
j.) találkozók, bemutatók rendezését, a helyi kulturális nyilvánosság fejlesztését,
k.) kapcsolat építését a közművelődés megyei és országos szervezeteivel,
l.) egyéb, művelődést segítő lehetőségek biztosítását.

III.
Az önkormányzat közművelődési feladatellátásának intézménye
5.§.
(1) Az önkormányzat a Tv. 78.§. (2) bekezdésében foglaltak szerint e rendelet 4.§-ában
foglalt feladatai ellátása érdekében művelődési intézményt tart fenn, Arany János
Általános Művelődési Központ elnevezéssel.
(2) Az Arany János Általános Művelődési Központ – elsősorban a település lakosai részére
megfogalmazott – éves keretprogramját minden év január 28-ig a Képviselő-testült elé
terjeszti.

(3) Az Arany János Általános Művelődési
Központ tevékenységét önkormányzati
szakfeladatként szereplő intézményként látja el.
(4) Az Arany János Általános Művelődési Központ szakmai támogatásával működik az
Ifjúsági Klub.
IV.
A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése
6.§.
(1) A Tv. és a jelen rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos
jogköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(2) A Képviselő-testület dönt:
a.) a közművelődési célok meghatározásáról,
b.) a költségvetésben közművelődési célokra elkülönített pénzeszközök felhasználásról,
c.) közművelődési célú pályázatok benyújtásáról.
V.
A közművelődési tevékenység finanszírozása
7.§.
(1) Az önkormányzat közművelődési feladatai ellátása érdekében biztosítja a Művelődési Ház
fenntartásához, illetve a 4.§. szerinti feladatok teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi
feltételeket.
(2) Az önkormányzat éves költségvetésében határozza meg a közművelődési feladatok
finanszírozására fordítható pénzösszeget.
VI.
Záró rendelkezések
8.§.
(1) Ez a rendelet 2009. március 1. napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Boldog István sk.
Polgármester

Dr. Hajdú László sk.
jegyző

5./ Napirend
Előterjesztés Kétpó Községi Önkormányzat sport rendeletének megalkotására
Dr. Hajdú László jegyző: önkormányzatunk sport rendelettel sem rendelkezik, ezért ezt a
rendeletet is meg kell a képviselőtestületnek alkotni.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.

A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét.
Kétpó Község Önkormányzat Képviselőtestületének
4/2009.(II.13.) rendelete
a sportról
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény
61.§. (4) bekezdése felhatalmazása alapján – a kötelező és az önként vállalt önkormányzati
sportfeladatok ellátása érdekében – az alábbi rendeletet alkotja meg:

I.
Általános rendelkezések
1.§.
A rendelet célja, hogy megalapozza és létrehozza Kétpó Község Önkormányzata
(továbbiakban:
önkormányzat)
sportkoncepciójának
megvalósításához
szükséges
feltételrendszerét, s meghatározza a helyi sporttevékenység finanszírozásának módját.
2.§.
A rendelet hatálya kiterjed:
-

az önkormányzat közigazgatási területén lakó, továbbá a helyi sporttevékenységben
résztvevő magányszemélyekre,

-

az önkormányzat által fenntartott és működtetett sportlétesítményekre, testnevelési és
sporttevékenységet végző önkormányzati költségvetési szervekre,

-

a Képviselő-testületre és szerveire, valamint a Polgármesteri Hivatalra.

II.
Az önkormányzat sportfeladatai
3.§.

Az önkormányzat sportfeladatait külön jogszabály és az önkormányzat hosszú távú (községi
sportkoncepciója tartalmazza részletesen.
Az önkormányzat kötelező sporttevékenységgel kapcsolatos részletes feladatai.
A községi sportkoncepció kialakítása

4.§.
Az önkormányzat a települési sportkoncepció meghatározása, megvalósítása
önkormányzati ciklusonként történő felülvizsgálata során kiemelt figyelmet fordít:
-

és

a sportszervezetek utánpótlás nevelésének támogatására,
a diáksporttal kapcsolatos feladatok meghatározására és támogatására,
a meglévő sportlétesítmények többfunkciós használatának biztosítására,
a tradicionális települési sportágak stabil és eredményes működésének segítésére.

A sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való együttműködés
5.§.
(1) Az önkormányzat – testnevelési és sportfejlesztési célkitűzéseivel összhangban –
mindenkori lehetőségeinek megfelelően támogatja a sporttal foglalkozó helyi
szervezeteket.
(2) Az általa fenntartott sportlétesítmények használatát biztosítja a vagyonrendelet
speciális szabályai szerint. A sportegyesületekkel, a sporttevékenységet is folytató
civil szervezetekkel a létesítmények tartós és rendszeres használatának feltételeit
illetően megállapodásokat köt.
(3) A közterületek és a közterületeken lévő önkormányzati tulajdonú kiszolgáló
létesítmények, műszaki berendezések sport célú használatát biztosítja az erre
vonatkozó külön önkormányzati rendelet alapján.

Az önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények
Fenntartása, működtetése
6.§.
Az önkormányzat a tulajdonában lévő sportlétesítmények működéséhez, állagmegóvásához,
indokolt fejlesztéséhez szükséges fedezetet éves költségvetésében biztosítja.

Az önkormányzati iskolai sporttevékenység
megteremtése
7.§.
(1) Az önkormányzat az iskolai sporttevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi
feltételek biztosításáról gondoskodik.
(2) Az oktatási intézmények testnevelési alapfeladataik ellátásán túl részt vesznek a
település sportegyesületeinek utánpótlás nevelésében, figyelembe véve a gyermek és
ifjúság különböző korcsoportjainak életkori sajátosságait.
Az oktatási intézmények és a település önkormányzati támogatásban részesülő
sportszervezetei együttműködnek a tanórán kívüli sporttevékenységek szervezésekor.

Az önkormányzat önként vállalt sportfeladatai
Az önkormányzati tulajdonban álló sportlétesítmények fejlesztése
8.§.
(1)

Az önkormányzat ciklusprogramjának megfelelően dönt a sportlétesítmények és
tevékenységek fejlesztéséről a mindenkori éves költségvetésében. A fejlesztéseknél
előnyben kell részesíteni azokat a fejlesztési programokat, amelyek:
a.) multifunkcionális létesítményeknek minősülnek,
b.) a sportturizmust is szolgálják.
A szabadidősport feltételének fejlesztése
9.§.

Az önkormányzat az egészségmegőrzés, a fizikai fittség fokozása, az egészséges, mozgásban
gazdag életmód iránti igény további felkeltése érdekében szerepet vállal a szabadidősport
feltételeinek fejlesztésében.
A gyermek- és ifjúsági sport, az utánpótlás-nevelés, a nők és családok sportjának,
a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a fogyatékosok sportjának,
illetve a tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításának segítése

10.§.
A gyermek- és ifjúsági sportot, az utánpótlás-nevelés, a nők és a családok sportját, a hátrányos
helyzetű társadalmi csoportok és a fogyatékosok sportját, illetve a tömeges részvétellel zajló
sportrendezvények lebonyolítását az önkormányzat támogatja.
(1) A gyermek- és ifjúsági sportot, az utánpótlás-nevelési tevékenységet a Felmérési
Kiválasztási Foglalkozási rendszer támogatásával segíti, valamint vállalja az
önkormányzat:
a.) a szabadtéri sportlétesítmények fejlesztését,
b.) játszóterek fejlesztését,
c.) a településen működő sportszervezetekben az amatőr versenyző utánpótlás
nevelésének támogatását,
d.) az úszás oktatásának támogatását.
(2) A tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításának területén az
önkormányzat a visszatérő hagyományos sporteseményeket és rendezvényeket
támogatja.

A nemzetközi sportkapcsolatokban való részvétel
11.§.
(1) Az önkormányzat
sportkapcsolatokban

adottságainak

megfelelően

részt

vesz

a

nemzetközi

a.) a testvértelepüléseivel való sportkapcsolat kiépítésével lehetőséget biztosít
sportrendezvényeken való szereplésre,
b.) a nemzetközi jelentőségű helyi sportesemények, tevékenységek, valamint a
települési sportszervezetek nemzetközi sportrendezvényeken való részvételét
támogatja.
III.
Az önkormányzat sportintézményei és létesítményei
12.§.
Az önkormányzat az alábbi sportlétesítményeket tartja fenn és működteti:
-

iskolai sport udvar,
községi sportpálya.

A felsorolt létesítmények feladatait Kétpó Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, a
szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. Törvényességi ellenőrzésüket, felügyeletüket
a jogszabályban meghatározott rend szerint végzik az arra jogosult szervezetek.

IV.
A sporttevékenység irányítása
13.§.
Külön jogszabályban és e rendeletben meghatározott sportfeladatokkal kapcsolatos
hatásköröket a Képviselő-testület, és/vagy átruházott hatáskörben a polgármester és a
Képviselő-testület által létrehozott Kulturális-és sport bizottság gyakorolja. A polgármester és
a Kulturális-és sport bizottság feladat- és hatásköreit külön önkormányzati rendelet
szabályozza.
V.
A sporttevékenység finanszírozása
14.§.
(1) Az oktatási intézményekben folytatott tanórán kívüli sporttevékenység éves pénzügyi
feltételeit az önkormányzat az intézményi költségvetésében lehetőségei szerint
biztosítja.

(2) Az önkormányzat éves költségvetési koncepciójának elfogadása előtt az
önkormányzat Képviselő-testülete/vagy – ha van – az illetékes bizottsága az
önkormányzati támogatásban részesülő sportszervezetek tájékoztatása alapján, a
következő évi terveik ismeretében alakítja ki a költségvetés sporttámogatási
koncepcióját.
Az önkormányzat az éves költségvetési beszámolója előtt a támogatott szervezetektől
tájékoztatót kér az előző évi szakmai és gazdálkodási munkájukról.
(3) Az önkormányzat a sportcélú támogatások összegéről az éves költségvetési
rendeletében dönt. A támogatás forrásai a sporttörvény alapján az állam által
biztosított normatív támogatás, valamint az önkormányzat saját bevételei.
(4) A sportcélú támogatások elosztását a Képviselő-testület végzi.

VI.
A sporttörvény végrehajtásával kapcsolatos helyi
államigazgatási feladatok
15.§.
A település közigazgatási területén a sporttörvény vonatkozó előírásai szerint lehet
sportrendezvényt szervezni, a sportrendezvényért a szervező felel.
(1) Az önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítményekben, a közterületeken és az
önkormányzati intézményekben szervezett sporteseményeket illetően a szervezőnek
az önkormányzat felé előzetes tájékoztatási kötelezettsége van. A szervező a
jogszabályokban foglalt engedélyek birtokában és az igénybe vett terület kezelőjének
hozzájárulásával tarthatja meg a sportrendezvényeket.

(2) Közterületeken rendezvények a közterületek használatáról szóló rendeletnek
megfelelően szervezhetők és megtartásukhoz az önkormányzat (képviselőjének vagy
megbízottjának) előzetes tulajdonosi hozzájárulása és közterület használati
megállapodás szükséges.
(3) Az önkormányzat tulajdonában vagy az önkormányzati intézmények tulajdonában,
illetve kezelésében lévő sportlétesítmények, eszközök üzemeltetője köteles a
sportlétesítményeket, eszközöket rendeltetésszerű állapotban tartani.
VII.
Vegyes rendelkezések
16.§.
(1) Az önkormányzat a település sportéletének fejlesztését elősegítő magán- és jogi
személyeket, a sikeres sportolókat és sportszervezeteket a vonatkozó rendelet szerint
kitüntetésben részesíti.
(2) A településhez kötődő országos és nemzetközi sikereket elért sportolóknak az
intézmények, közterületek elnevezésekor méltó emléket állíthat.

17.§.
Az önkormányzati sport célú támogatásban részesülők kötelesek a sporttörvény előírásai és az
önkormányzattal kötött megállapodások szerint tevékenykedni: a törvényi előírások vagy a
vállalt kötelezettségeik megszegése a támogatások megvonásával illetve az önkormányzattal
kötött szerződések felmondásával járhat. A megállapodások megkötésére a 2009. évi
költségvetés elfogadását követően kerül sor.

18.§.
Ez a rendelet 2009. március 1. napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Boldog István sk.
Polgármester

Dr. Hajdú László sk.
jegyző

6./ Napirend
Előterjesztés a települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló módosított
16/2002. (XII.27.) sz. önkormányzati rendelet módosítására
(Boldog István polgármester a rendelet-tervezet mellékletét ismerteti.)
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét.
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2009.(II.13.)számú rendelete
A települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló módosított 16/2002.
(XII.27.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. Törvény 16.§. (1) bekezdésében és a hulladékgazdálkodásáról
szóló 2000.évi XLIII tv 23.§.-ában biztosított jogkörében eljárva, valamint a települési
hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló
242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 3.§. (1) bekezdése és a települési hulladékokkal
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló többször módosított 16/2002. (XII.27.) sz.
önkormányzati rendelet alapján az alábbiak szerint módosítja:

1.§
A rendelet 8.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díját 2009. év január 01-től e
rendelet melléklete tartalmazza.”
2.§.
Záró rendelkezések:
(4) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2009. január 01.-től
kell alkalmazni.
(5) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(6) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a települési hulladékokkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló többször módosított 16/2002. (XII.27.) sz. önkormányzati
rendelet modósítása a 8/2007. (I. 30.) sz rendelet és melléklete teljes szövegével
hatályát veszti.
Boldog István sk.
polgármester

Dr. Hajdú László sk.
jegyző

7./ Napirend
Előterjesztés a Mezőtúri Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásáról szóló
megállapodás módosítására
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
3/2009. (II.12) határozata
a Mezőtúri Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásáról szóló megállapodás
módosításáról
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Mezőtúri Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulásáról szóló megállapodást a következőképpen módosítja:
A megállapodás III. fejezet B./ Ágazati feladatok 8. pontja az alábbi alpontokkal egészül ki:
„e.) A főépítész vezetésével a kistérséghez tartozó önkormányzatokkal együttműködve
tervtanácsot működtet.
f.) Összehangolja a tervtanács működési rendjét szabályozó önkormányzati rendeleteket.”
Erről értesülnek: 1./ Képviselőtestület tagjai helyben
2./ Boldog István polgármester helyben
3./ Dr. Hajdú László jegyző helyben
4./ Berettyó-Körös Többcélú Társulás Mezőtúr

8. Napirend
Előterjesztés a szennyvíztisztító-telep üzemeltetési szerződésének tárgyában határozat
hozatalra
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
4/2009. (II.12) határozata
a szennyvíztisztító-telep üzemeltetési szerződésének tárgyában határozat hozatalra
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva Kétpó község szennyvíztisztító-telepét
(248/1.hrsz.) üzemeltetésre átadja a Vízmű Kft. részére, a mellékelt üzemeltetési szerződés
szerint.
A Képviselőtestület megbízza Boldog István polgármestert az üzemeltetési szerződés
aláírásával.
Határidő: 2009. február 16.
Felelős: Boldog István polgármester
Erről értesülnek: 1./ Képviselőtestület tagjai helyben
2./ Boldog István polgármester helyben
3./ Dr. Hajdú László jegyző helyben
4./ Mezőtúr és Környéke Víz-és Csatornamű Kft.
5400 Mezőtúr, Vízmű u. 19.
9./ Napirend
Előterjesztés a kóbor állatok befogására kötendő szerződés tárgyában határozat hozatalra
Dr. Hajdú László jegyző: a tavalyi évben elnézőbbek voltunk a kóborló állatok
tulajdonosaival, szemben, ebben az évben viszont szigorúan ki fogjuk a szabni a bírságokat,
aki szabálysértést követ el. Remélem az együttműködés az alapítvánnyal sikeres lesz.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
5/2009. (II.12) határozata
a kóbor állatok befogására kötendő szerződés tárgyában határozat hozatalra

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV., valamint a 2005. évi CLXXVI. Törvény 48/A.§. (3) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva, a település belterületén a kóbor állatok befogására és elhelyezésére a
Csillagszem Állatvédelmi Alapítvánnyal (5000 Szolnok, Karinthy F. u. 37.sz.)
együttműködési megállapodást köt. (Az együttműködési megállapodás a határozat mellékletét
képezi.)
A Képviselőtestület megbízza Boldog István polgármestert az együttműködési megállapodás
aláírásával.
Határidő: 2009. február 16.
Felelős: Boldog István polgármester
Erről értesülnek: 1./ Képviselőtestület tagjai helyben
2./ Boldog István polgármester helyben
3./ Dr. Hajdú László jegyző helyben
4./ Csillagszem Állatvédelmi Alapítvány
5000 Szolnok, Karinthy F. u. 37.sz.
10./ Napirend
Előterjesztés a Vasutas Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségével kötendő együttműködési
megállapodás elfogadására
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
6/2009. (II.12) határozata
a Vasutas Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségével kötendő együttműködési
megállapodásra
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, a Vasutas Nyugdíjasklubok Országos
Szövetsége közhasznú civil szervezettel (1087 Budapest, Kerepesi út 14.) együttműködési
megállapodást köt az általuk képviselt nyugdíjasok, idősek számára kölcsönösen előnyös
feltételekkel. (Az együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi.)
A Képviselőtestület megbízza Boldog István polgármestert az együttműködési megállapodás
aláírásával.
Határidő: 2009. február 16.
Felelős: Boldog István polgármester

Erről értesülnek: 1./ Képviselőtestület tagjai helyben
2./ Boldog István polgármester helyben
3./ Dr. Hajdú László jegyző helyben
4./Vasutas Nyugdíjasklubok Országos Szövetsége közhasznú civil szervezet
1087 Budapest, Kerepesi út 14.
11./ Napirend
Előterjesztés a „ KUN ÖSSZEFOGÁS konzorciumi szerződés módosítására
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
7/2009. (II.12) határozata
a „ KUN ÖSSZEFOGÁS” konzorciumi szerződés módosításáról
1.)Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
többszörösen módosított 1990.évi LXV. törvény 1 § (6) bekezdésének b. pontja alapján a „
KUN ÖSSZEFOGÁS” konzorciumi szerződést az alábbiak szerint módosítja.
1. A szerződés 6.2(b) pontjában a „pontok”kifejezés helyébe a „pontokról” kifejezés
lép.
2. A szerződés 6.2 pontja az alábbi ponttal egészül ki:
„(l) A Konzorciumi Tanács ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni a HármasKerület Jász-Nagykun-Kiskun Kapitányok Tanácsának elnökét,
Azon települések polgármestereit, akikkel a konzorcium együttműködési
megállapodást köt.”
3. A szerződés 6.3. pontja a következő (f) és (g) pontokkal egészül ki:
„(f) Döntés arról, hogy a szerződéshez csatlakozni kívánó harmadik személlyel
szerződést köt-e.
(g) Döntés a Koordinációs Bizottság által előkészített költségvetésről. „
4. A szerződés 6.3. (g) pontjának számozása „6.3.(h)”pontra módosul.
5. A szerződés 6.5 (c) pontja a „konzorcium költségvetésének előkészítése„
kifejezéssel bővül.
6. A konzorciumi szerződés 6.8. (k) pontjának szövegrésze a „kifogást” kifejezéssel
kiegészül.
7. A szerződés 6.8. pontja az alábbi (l) ponttal egészül ki:
„(l) A konzorciumi bizottsági ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni a
Hármas-Kerület (Jász- Nagykun- Kiskun Kapitányok Tanácsának) elnökét,
- Azon települések polgármestereit, akikkel a konzorcium együttműködési
megállapodást köt.”
8. A konzorciumi szerződés 6.9 pontja az alábbi (f) és (g) ponttal egészül ki.
„(f) A konzorciumi tag, a Konzorciumi tanácshoz címzett írásos
nyilatkozatában a konzorciumi tagságáról lemondhat. Lemondás esetén a
kilépő tag a tárgyévi tagdíjat köteles megfizetni.

(g) Lemondás esetén a kilépő tag a szerződés eredményeképpen létrejött
vagyoni és más jellegű előnyökre nem tarthat igényt.”
9. A konzorciumi szerződés az alábbiak szerinti 7. és 8. ponttal egészül ki.
„7. A konzorcium anyagi forrásai és gazdálkodása:
a)





konzorcium bevételei:
szerződés 5.2 pontjában meghatározottak
jogi- és természetes személyek támogatásai, felajánlásai
pályázatokból származó bevételek
egyéb bevételek

b)
A Konzorciumi Bizottság pénzeszközeinek kezelésével bármely
konzorciumi tagot megbízhat. Megbízás esetén a megbízott konzorciumi
tag külön bankszámlát, vagy a meglévő bankszámláján alszámlaszámot
nyithat. A számlán történő pénzmozgásokra a megbízottra vonatkozó
banki és egyéb jogszabályok vonatkoznak azzal, hogy a bármely
kifizetéshez a Bizottság előzetes írásbeli jóváhagyása szükséges.
c)
A pénzeszközök kezelésével megbízottnak évente beszámolót kell
készíteni a Tanács részére a számlán történő pénzmozgásokról. A
szerződés megszűnése esetén a Konzorcium vagyonával el kell számolni.
8
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben bármely, a
konzorcium célját érintő pályázat benyújtására lehetőség nyílik és
jellegénél fogva a konzorcium nem jogosult pályázni (nem jogi személy),
abban az esetben a Tanács döntésével lehetőséget biztosítanak arra, hogy
valamely szerződő fél gesztorként pályázzon.”
10. A szerződés 9. pontja a „Titoktartási kötelezettség” címmel egészül ki.
11. A szerződés 10. pontja a következő (c) ponttal egészül ki.
„(c) ha a konzorcium tagjai annak megszűnéséről határoznak.”
12. A Záró rendelkezések című fejezet utolsó szövegrésze az alábbiak szerint
módosul:
„Jelen egységes szerkezetbe foglalt konzorciumi megállapodás módosítást, mint
akaratukkal mindenben egyezőt, szerződő felek jóváhagyólag írták alá.”
2.) Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő testület felhatalmazza Boldog István
polgármestert a módosított konzorciumi szerződés aláírására.
Határidő: 2009. március 15.
Felelős: Boldog István polgármester

Erről értesülnek: 1./ Képviselőtestület tagjai helyben
2./ Boldog István polgármester helyben
3./ Dr. Hajdú László jegyző helyben
4./ Kiskun Önkormányzatok Szövetségének Elnöke,
Kiskunfélegyháza, Kossuth út 1.
12./ Napirend
Előterjesztés Kétpó
munkatervére

Községi

Önkormányzat

Képviselőtestületének

2009.

I.

félévi

Boldog István polgármester: megpróbáltuk összeszedni a fontosabb megtárgyalandó témákat,
ha valakinek van még javaslata napirendekre, kérem tegye meg.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
8/2009. (II.12) határozata
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. I. félévi munkatervéről
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva a Képviselőtestület 2009. I. félévi
munkatervét elfogadja a melléklet szerinti tartalommal.
Erről értesülnek: 1./ Képviselőtestület tagjai helyben
2./ Boldog István polgármester helyben
3./ Dr. Hajdú László jegyző helyben
Boldog István polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.

/ Boldog István /
Polgármester

/ Enyedi Ferencné /
Képviselő
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/ Dr. Hajdú László /
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/ Keresztes Péter Pál /
képviselő

