
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 20-án megtartott 

soron következő  képviselőtestületi üléséről. 

 

Jelen vannak:Boldog István polgármester 

  Enyedi Ferencné képviselő 

  Lászlóné Kun Erzsébet képviselő 

  Keresztes Péter Pál képviselő 

  Kovács Péter József képviselő 

  Vágner Olivér képviselő 

  Virágné Lukács Gabriella képviselő 

 

                         Dr. Hajdú László  jegyző 

 

Meghívottként Pappné Boross Boglárka pénzügyi előadó. 

 

Boldog István polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy 7 fő képviselő 

jelen van,  Nagy Sándor képviselő hiányozik, a képviselőtestület határozatképes. 

 

A jegyzőkönyv hitelesítőinek Kovács Péter József és Keresztes Péter Pál képviselőket 

javasolja, melyet a képviselőtestület egyhangúlag elfogadott. 

 

Boldog István polgármester: javaslom, hogy a 7. napirendi pontot vegyük le napirendről, 

mivel a mezőtúri Neptun temetkezési vállalkozás jelezte, hogy az idő rövidsége miatt ajánlatát 

nem tudja benyújtani önkormányzatunknak, ezért később tárgyalnánk meg a temetkezési 

szolgáltatást.  

 

A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül döntött a napirend levételéről. 

 

Boldog István polgármester: javaslom a meghívóban szereplő napirendek elfogadását, mely a 

következő: 
 

Interpelláció  

Napirendek: 

 

1./ Előterjesztés Kétpó Községi Önkormányzat költségvetéséről szóló módosított 

1/2009.(II.13.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

2./ Előterjesztés Kétpó Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámolójáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

Az előterjesztést véleményezi a pénzügyi bizottság 

 

3./ Előterjesztés a szociális alapszolgáltatások és szakellátások intézményi térítési díjáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

4./ Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzatának 2009. évi összefoglaló belső ellenőrzési 

jelentés jóváhagyásáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 



 

5./ Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 

2010. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

6./ Előterjesztés a Nagykunsági Fogászati Mikro Társulás létrehozásáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

7./ Előterjesztés pályázat benyújtása „Együtt a parlagfű ellen” 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

 

ZÁRT ÜLÉS 

 

8./ Előterjesztés Dr. Hajdú László jegyző saját gépjárművének hivatali célú használatáról 

szóló 8/2008.(II.07.)sz. önkormányzati határozat hatályon kívül helyezéséről 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

9./ Előterjesztés Finta Adrienn (szül.név.: Pásztor Adrienn) szociális ügyintéző saját 

gépjárművének hivatali célú használatáról szóló 48/2008.(VIII.07.)sz. önkormányzati 

határozat hatályon kívül helyezéséről 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 
 

 

A napirendeket a képviselőtestület egyhangúlag elfogadta. 

 

Interpelláció nem volt. 

 

 

1./ Napirend 

 

Előterjesztés Kétpó Községi Önkormányzat költségvetéséről szóló módosított 1/2009.(II.13.) 

számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét. 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 

5/2010. (IV. 21.) rendelete 

 

 az Önkormányzat 2009. évi költségvetés módosításáról 

 

 

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 szóló rendeletet módosítja 

 

 



1. §  

 

A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2009. évi 

költségvetésének 

 

a) kiadási főösszegét         168.317 ezer forintban,  

b) bevételi főösszegét        168.317 ezer forintban állapítja meg.” 

 

 

2. § 

 

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

 

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

következők szerint határozza meg: 

 

 Megnevezés e Ft 

 

- Működési kiadások előirányzata összesen:  134.964 

  

Ebből: 

- személyi jellegű kiadások:   53.671 

- munkaadókat terhelő járulékok:   15.086 

- dologi jellegű kiadások:                                  47.780 

- támogatásértékű működési kiadások:   18.427 

- speciális célú támogatások:            0” 

 

 

3. § 

 

A rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 „6. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 16.881 ezer forint. 

 

A felújítási és felhalmozási kiadásokból: 

- a beruházások előirányzata: 8.726 ezer forint,  

- a felújítások előirányzata: 5.131 ezer forint, 

- a beruházások, felújítások áfája 3.024 ezer forint, 

- az egyéb felhalmozási célú kiadások,  

támogatások előirányzata     0  ezer forint.” 

 

 

4. § 

 

A rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 

„6. § (3) Az önkormányzat általános és céltartalék előirányzata 10.677 ezer forint” 



 

 

Záró rendelkezések 

 

5. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

 

             Boldog István sk.     Dr. Hajdú László sk. 

              Polgármester Jegyző 

 

 

2./ Napirend 

 

Előterjesztés Kétpó Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámolójáról 

 

Vágner Olivér képviselő, a pénzügyi bizottság elnöke: a pénzügyi bizottság megtárgyalta a 

rendelet-tervezetet és elfogadásra javasolja. 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét. 

 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

6/2010. (IV. 21.) rendelete 

 

Az önkormányzat 2009. évi beszámolójáról. 

 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselőtestületének az Államháztartásról szóló többször 

módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 82§ - ban biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat 

a 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról; zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. 

 

1.§ 

 

(1) Az önkormányzat képviselőtestülete a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról az 1-9 

mellékletben foglaltaknak megfelelően: 

 

159.915 eFt bevétellel 

159.901 eFt kiadással  

            hagyja jóvá. 

 

(2) Az önkormányzat kiadásit jogcímenként; bevételeit forrásonként az 1. és a 2. számú 

mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

 



(3) Az önkormányzat az önállóan és részben önállóan gazdálkodó szerveinek bevételi és 

kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 

hagyja jóvá. 

 

 

2.§ 

 

A működési bevételek és kiadások mérlegét az 5. számú melléklete alapján fogadja el. 

 

 

3.§ 

 

A képviselőtestület a 2009. évre tervezett átadott pénzeszközök teljesítését a 4. számú 

mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 

 

 

4.§ 

 

A képviselőtestület az önkormányzat 2009. december 31 –i állapot szerinti vagyonát a 9. 

számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

 

 

5.§ 

 

(1) A képviselőtestület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 6. számú mellékletben 

foglaltak szerint hagyja jóvá. 

 

(2) A képviselőtestület az önkormányzat 2009. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését 

a 7. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

 

 

(3) A képviselőtestület az önkormányzat 2009. évi módosított pénzmaradványát –17.384 

eFt –ban állapítja meg a 8. számú mellékletben foglaltak szerint. 

 

 

Zárórendelkezések 

 

 

6.§ 

 

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

 

(2) A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét; hogy a költségvetési 

beszámoló elfogadásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését 

követő 15 napon belül értesítse. 

 

 

Boldog István sk.       Dr. Hajdú László sk. 

Polgármester        Jegyző 
 



3./ Napirend 

 

Előterjesztés a szociális alapszolgáltatások és szakellátások intézményi térítési díjáról 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét. 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 

7/2010.(IV.21.)  rendelete 

 

a szociális alapszolgáltatások és szakellátások intézményi térítési díjáról 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (Szoc.törvény) 92/B§ (1). bekezdése alapján a szociális 

alapszolgáltatások és szakellátások intézményi térítési díjáról az alábbi rendeletét alkotja: 

 

1.§ 

 

(1) Tartós bentlakásos elhelyezés (Idősek Otthona), normatíva kategóriák alapján: 

 

a.) Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása / azon betegek idősek tartós 

bentlakásos elhelyezése, akik az ORSZI által kiállított, vagy befogadott demencia 

kórkép súlyos fokozatát igazoló szakvéleménnyel rendelkeznek / : 

Napi térítési díj:    2.620.- Ft / fő / nap 

Havi térítési díj:  78.600,- Ft/ fő / hónap 

b.) Időskorúak ápoló – gondozó otthoni ellátása: 

Napi térítési díj:    2.620.- Ft / fő / nap 

Havi térítési díj:  78.600,- Ft/ fő / hónap 

 

(2) Nappali ellátás Idősek Klubja: 

 

    l. Nappali ellátás és étkeztetés együttes biztosítása esetén: 590.- Ft / fő / nap 

    2. Étkeztetés biztosítása esetén: 590,- Ft / fő / nap 

    3. Nappali ellátás biztosítása esetén: 0.- Ft / fő / nap 

 

2.§ 

Záró rendelkezések 

 

(1) E rendelet kihirdetése  napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. március 1. napjától 

kell alkalmazni. 

 

(2) Ezzel egyidejűleg a 8/2008.(V.15.) számú önkormányzati rendelet teljes szövege 

hatályát veszti. 

 

 

Boldog István  sk.      Dr. Hajdú László  sk. 

Polgármester                jegyző 

 

 



4./ Napirend 

 

Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzatának 2009. évi összefoglaló belső ellenőrzési 

jelentés jóváhagyásáról 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát. 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 

8/2010. (IV.20.) határozat 

 

A 2009. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete – a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. Tv. 92.§. (3-5) bekezdése, valamint az Ötv. 92. § (10) bekezdése és az 1991. 

évi XX. Tv. 138.§ (1) bekezdésben foglaltak alapján biztosított jogkörében eljárva az alábbi 

határozatot hozza: 

 

A képviselő testület a 2009. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést a mellékelt tartalommal 

elfogadja. 

 

Erről értesülnek: 1./ Képviselőtestület tagjai helyben 

      2./ Boldog István polgármester helyben 

      3./ Dr. Hajdú László jegyző helyben 

      4./ Sáfárné Boross Ildikó belső ellenőr székhelyén 

 

5./ Napirend 

 

Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 

2010. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 

 

Boldog István polgármester: az ÖNHIKI pályázathoz szükségünk van az Államigazgatási 

Hivatal körjegyzőség alóli felmentésére, az ügy folyamatban van, a környező települések a 

határozataikat megküldték. 

 

Kovács Péter József képviselő: mennyi a pontos összeg amire pályázunk.  

 

Pappné Boross Boglárka pénzügyi ügyintéző: a teljes összeget akkor tudjuk meg, ha a 

pályázat kész lesz. 

 

A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát. 

 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2010. (IV. 20.) határozata 
 

 

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 2010. 

évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 



 

I. Kétpó Község Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2010. évi 

költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX törvény 45. § (1) bekezdése és 6. számú 

melléklet 1. pontja (továbbiakban: 6. számú melléklet) alapján támogatási igényt 

nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési 

önkormányzatok támogatására. 

 

II. Kétpó Község. Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben 

lévő települési önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény 

alapján a következő nyilatkozatot teszi: 

 

 1.  Az önkormányzat lakosságszáma 2009. január 1-jén 1 000 fő alatti és 

körjegyzőséghez nem tartozik, de a 6. számú melléklet 1.1.1. pontja 

szerint felmentéssel rendelkezik. 

 

 2. 

 

3. 

 Az önkormányzat a polgármesteri hivatalon túl intézményt tart fenn. 

 

Az önkormányzat tagja a Berettyó-Körös Többcélú Kistérségi 

Társulásnak. 

III. 1.  Az önkormányzat lakosságszáma 2009. január 1-jén 747 fő  és 

  1.1 2009. szeptember 1. után a többcélú kistérségi társulások támogatása 

keretében ösztönzött közoktatási feladatait társulásban (többcélú 

kistérségi társulás keretében) látja el. 

   - szociális intézményi feladat: 

 időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona;  

- szociális alapszolgáltatási feladat: 

 családsegítést- önállóan 

- gyermekjóléti alapellátási feladat: 

 gyermekjóléti szolgáltatás;  

- belső ellenőrzési feladat. 

 

  1.2 Az 1.1. pontban felsorolt feladatok, fenntartott intézmények közül a 

    családsegítés 

   Feladatot 2005. június 2. óta önállóan látja el, önállóan tartja fenn. 

IV. 1.  Az önkormányzat 

   a 2009/2010. nevelési-, illetve tanévben 

  1.1 részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási 

feladatellátásában, és a többcélú kistérségi társulások támogatása 

jogcím igénybevételéhez vállalt – 2009. évi költségvetési törvény 8. 



melléklet IV. pont Kiegészítő szabályok 2.1.-2.3. pontjában 

meghatározott – kapacitás-kihasználtsági feltételeknek  

   a) megfelel. 

 2.  a 2010/2011. nevelési-, illetve tanévben  

  2.1  részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási 

feladatellátásában, és a többcélú kistérségi társulások támogatása 

jogcím igénybevételéhez vállalt – a költségvetési törvény 8. melléklet 

III. pont Kiegészítő szabályok 2.1.-2.2. pontjában (a Kiegészítő 

szabályok 2.3. pontja figyelembevételével) meghatározott – 

kapacitás-kihasználtsági feltételeknek 

   a) megfelel. 

V.   Az önkormányzat a magánszemélyek kommunális adója, az építmény 

adó, a helyi iparűzési adó, az idegenforgalmi adó bevezetéséről 

döntött, és a költségvetésben ilyen bevételt tervez és a gazdálkodása 

során realizál. 

VI.   Az önkormányzat a 2009. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 

92/A. §-a alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett, 

VII.   Az önkormányzat 3 hónapra vagy ennél hosszabb időre lekötött tartós 

bankbetéttel- intézményét is beleértve- nem rendelkezik. 

VIII.   A Képviselő- testület felhívja Boldog István polgármestert, hogy a 

támogatási igényt a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok 

megyei Területi Igazgatóságán keresztül nyújtsa be. 

    

   Határidő: 2010. április 26. 

Felelős: Boldog István polgármester 

    

   Erről értesülnek: 

1. A képviselő-testület tagjai helyben, 

2. Boldog István polgármester helyben, 

3. Dr. Hajdú László jegyző helyben, 

4. MÁK, 5000 Szolnok, Magyar út 8. 

 

 

6./ Napirend 

 

Előterjesztés a Nagykunsági Fogászati Mikro Társulás létrehozásáról 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát. 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 

10/2010. (IV.20.) határozata 

 

A Nagykunsági fogászati Mikro Társulás létrehozásáról 



 

Kétpó Község Önkormányzata részt vesz a Nagykunsági Fogászati Mikro Társulás 

létrehozásában, ezzel biztosítva települése ünnep-és szabad napi ügyeleti fogászati ellátását.  

 

Az év 365 napjából ezen ügyeleti napok száma 104 szombat és vasárnap továbbá a hivatalos 

munkaszüneti napok száma 12. 

A hatályos ide vonatkozó jogszabályoknak megfelelően egyetért abban, hogy a társulás 

finanszírozási szerződést kössön az Egészségbiztosítási Pénztárral. 

 

A társulás székhelye: Túrkeve, Széchenyi út 5.sz. 

Az önkormányzat a Túrkevéért Alapítványt a mikro társulás szervezésével kapcsolatos 

teendők megszervezésével bízza meg. 

 

Erről értesülnek: 1./ Képviselőtestület tagjai helyben 

                            2./ Boldog István polgármester helyben 

                            3./ Dr. Hajdú László jegyző helyben 

                            4./ Túrkevéért Alapítvány 5420 Túrkeve, Széchenyi u. 9.sz. 

 

 

 

7./ Napirend 

 

Előterjesztés pályázat benyújtása „Együtt a parlagfű ellen” 

 

Boldog István polgármester: az idén kisebb összegre pályázunk, mivel tavaly is nyert 

önkormányzatunk. 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát. 

 

 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

11/2010. (IV. 20.) számú határozata 

 

Pályázat benyújtása „Együtt a parlagfű ellen”. 

 
 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 

többször módosított 1990. évi LXV. Törvény 8 § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1./ A képviselőtestület a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés „ Együtt a parlagfű ellen” 

kiírt pályázati programjára pályázatát benyújtja. 

 

2./ A képviselőtestület a pályázat megvalósításához 25 eFt saját erő biztosításáról 

gondoskodik, melynek elkülönítéséről a számlavezető bank nyilatkozatát is mellékeli. 

 

3./ A megvalósítás kezdete: 2010. júniusa, befejezésének végső határideje 2010. augusztus 

hónap. 



 

4./ A képviselőtestület felhívja Boldog István polgármestert, hogy nyújtsa be az „Együtt a 

parlagfű ellen” elnevezésű pályázati anyagot a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés – 

hez.  

 

  Határidő: 2010. május 7. 

  Felelős: Boldog István polgármester 

 

Erről értesülnek: 

 

1. Képviselőtestület tagjai helyben 

2. Boldog István polgármester helyben 

3. Dr. Hajdú László jegyző helyben 

4. Magyar Államkincstár Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Területi 

Igazgatósága Államháztartási Iroda székhelyén 

 
Boldog István polgármester: tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy a településen beindult a 

közhasznú foglalkoztatás és így a tavaszi munkálatok is, melyet az időjárás kissé hátráltat. A 

szeméttelep rekultiválása, valamint a Kossuth út építési munkálatai is az időjárás miatt álltak 

le. Reméljük, hogy kedvezőbbre fordul az időjárás és folytatni tudjuk a munkálatokat.  

 

Keresztes Péter Pál képviselő: amennyiben az időjárás engedi a temetőben is a szemetet össze 

kell szedni.  

 

Boldog István polgármester: természetesen.  Megragadom az alkalmat és ezúton tájékoztatom 

a tisztelt választópolgárokat a televízión keresztül, hogy a választás 1. fordulója érvényes volt, 

de nem volt eredményes, ezért kérem, hogy 25-én a 2. fordulón is vegyenek részt a 

szavazáson.  

 

Boldog István polgármester megköszönte a megjelenést és zárt ülést rendelt el. 

 

 

 

 

/ Boldog István /   kmf.   / Dr. Hajdú László / 

  Polgármester                 jegyző 

 

 

 

 

/ Keresztes Péter Pál /      / Kovács Péter József / 

        Képviselő       képviselő 

 


