JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. október 15-én megtartott
alakuló üléséről.
Jelen vannak: Boldog István polgármester
Kecskés Mihályné képviselő
Keresztes Péter Pál képviselő
Vágner Olivér képviselő
Virágné Lukács Gabriella képviselő
Dr. Hajdú László jegyző
A lakosság részéről: 20 fő
Kecskés Mihályné köszönti a megjelenteket bejelenti, hogy a képviselőtestület
megalakulásáig a korelnök vezeti az ülést, mint legidősebb képviselő. Felkéri a résztvevőket,
hogy közösen énekeljük el a Himnuszt.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Virágné Lukács Gabriella és Vágner Olivér képviselőket kérem
fel.
Javaslom a meghívóban kiküldött napirendek elfogadását.
Napirendek:
1./ A Választási Bizottság tájékoztatója a helyi önkormányzati választás eredményéről,
megbízólevelek átadása
Előterjesztő: HVB elnöke
2./ Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele
Előterjesztő: HVB elnöke
3./ Polgármesteri program ismertetése
Előterjesztő: Polgármester
4./Polgármester illetményének tiszteletdíjának megállapításáról
Előterjesztő: Korelnök
5./ Előterjesztés az önkormányzat bizottságainak elnökei és tagjainak megválasztására
Előterjesztő: Polgármester
6./ Előterjesztés a módosított 20/2006.(XII.18.) sz. Szervezeti-és Működési Szabályzat
módosításáról
Előterjesztő: Polgármester
7./ Előterjesztés az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
Előterjesztő: Polgármester

8./ Előterjesztés az alpolgármester megválasztására, az alpolgármester eskütétele
Esküvevő: Polgármester
9./ Előterjesztés az alpolgármester illetményének tiszteletdíjának megállapításáról
Előterjesztő: Polgármester
10./ Előterjesztés rulírozó munkabérhitel igénybevételéről
Előterjesztő: Polgármester
11./ Előterjesztés rövid lejáratú folyószámla – hitel igénybevételéről
Előterjesztő: Polgármester
12./ Előterjesztés a Családsegítő Szolgáltatás átadása a Berettyó-Körös Többcélú Társulás
Szociális Szolgáltatási Központ Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat (5420 Túrkeve,
Széchenyi út 27.sz.) részére
Előterjesztő: Polgármester
13./ Előterjesztés a Remondis Kétpó Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés módosítására,
valamint a Remondis Kétpó Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés és a Remondis Szolnok Zrtvel kötött együttműködési szerződés megszüntetéséről szóló megállapodás módosítására
Előterjesztő: Polgármester
Megállapítom, hogy a képviselőtestület a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását
egyhangúlag elfogadta.
1./ Napirend
A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a 2010. október 3-án megtartott helyi
önkormányzati képviselők, és a polgármester választásról
Veres Lajosné a Helyi Választási Bizottság elnöke ismerteti a 2010. október 3-án tartott
választás eredményeit a választás napján felvett jegyzőkönyvek adatai alapján.
A választási eredmények ismertetése után Kecskés Mihályné korelnök megköszöni a Helyi
Választási Bizottság elnökének és a bizottság tagjainak lelkiismeretes, pártatlan és szakszerű
munkáját.
2./ Napirend
Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele
Kecskés Mihályné korelnök: a képviselőtestületi tagok eskü tételére fog sor kerülni. Felkérem
Veres Lajosnét a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy az eskü szövetét olvassa fel.
Kérem a jelenlévőket szíveskedjenek felállni.
Veres Lajosné HVB elnöke: felkérem a képviselőket, hogy mondják utánam az eskü szövegét.
„Én …………….esküszöm,hogy hazámhoz a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez, hű
leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az állami és szolgálati

titkot megőrzöm, megbízatásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok el, és a legjobb
tudásom szerint minden igyekezetemmel Kétpó Javát szolgálom. Isten engem úgy segéljen!”
Kecskés Mihályné korelnök: Boldog István polgármester eskü tételére fog sor kerülni.
Felkérem Veres Lajosnét a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy az eskü szövetét olvassa
fel.
Kérem a jelenlévőket szíveskedjenek felállni.
Veres Lajosné HVB elnöke: felkérem Boldog István polgármester urat, hogy mondja utánam
az eskü szövegét.
„Én …………….esküszöm,hogy hazámhoz a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez, hű
leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az állami és szolgálati
titkot megőrzöm, megbízatásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok el, és a legjobb
tudásom szerint minden igyekezetemmel Kétpó Javát szolgálom. Isten engem úgy segéljen!”
Veres Lajosné a Helyi Választási Bizottság elnöke átadja a megbízóleveleket.
3./ Napirend
Polgármesteri program ismertetése
Boldog István polgármester: megköszönöm az önzetlen munkáját a Helyi Választási
Bizottságnak, a hivatal dolgozóinak és mindenkinek, aki a választások lebonyolításában részt
vett. Egyesek a választások végeredményét úgy aposztrofálták, hogy a matematikai
szabályokat is megszegve, vagy legalábbis nem átgondolva, megpróbálták ráfogni bizonyos
képviselőkre, akiket különösen sértett, hogy úgy kaptak szavazatokat, hogy másokat ebből a
lehetőségből kizártak, ami nem lett volna csalás, de a matematika szabályai szerint nem volt
lehetséges. A választási bizottság tagjaival megbeszélve ők is azt mondták, hogy ez egy
hihetetlen nagy pletyka és sajnálják, hogy ilyen előfordulhatott. Én a lakosok nevében is
elnézést kérek a választási bizottság tagjaitól.
(Boldog István polgármester a továbbiakban ismerteti a programját, mely a jegyzőkönyv
mellékletét képezi)
Szóbeli kiegészítésként elhangzott a programbeszédben, hogy korszerűsíteni lehet még az
intézményeket, óvodát, iskolát, orvosi rendelőt, valamint a polgármesteri hivatalban is lehet
még fejlesztéseket végrehajtani, elég ügyfélbarát már a hivatal, de itt is vannak még tenni
valók. Ha stabilizálódik az önkormányzat újra korszerűsíteni lehet a közvilágítási hálózatot,
olyan helyekre teszünk közvilágítási lámpákat, ahol nincsenek, továbbra is támogatjuk azokat
a szervezeteket, akiket eddig is támogattunk. Továbbra is építsük kapcsolatainkat a
testvértelepüléseinkkel. A Kossuth úton lévő két út közötti erdősávot parkká alakítjuk.
Minden utcában szeretnénk utcai szemetesládákat elhelyezni, hogy minél tisztább legyen
településünk. Ha megkapjuk az engedélyt, hogy önkormányzatunk szállíthassa a település
szemetét 20 %-kal csökkentjük a kommunális adó mértékét. A vállalkozóknak is jó hír, ha ily
módon folytatódik a vállalkozók betelepülése községünkbe, akkor az iparűzési adóból el
fogunk engedni. A termelőinknek pedig segíteni fogunk abban, hogy ne csak a konyhára
tudják eladni termékeiket, hanem a helyi piacon, vagy a még most készülő törvényben
foglaltak szerint, a 46-os út mellett is árulhassák termékeiket.

Az elkövetkezendő négy évre mindenkinek jó egészséget, sor örömet, és jó munkát kívánok.
4./ Napirend
Polgármester illetményének tiszteletdíjának megállapításáról
Boldog István polgármester átadja a szót Kecskés Mihályné korelnöknek.
Kecskés Mihályné korelnök: a polgármester illetményét akkor is meg kell állapítani, ha
ismételten a régi polgármestert választották meg. Az Alkotmány 44.§. (3) bekezdése alapján a
polgármester megbízatása az új polgármester megbízatásáig tart. Tehát a tisztség megszűnése
bekövetkezik, az új jogviszony pedig a választással kezdődik akkor is, ha a régi polgármester
az új.
A Ptk. 4/A.§. (2) bekezdése alapján a polgármester illetményének, tiszteletdíjának a választást
követően megállapított összegek a megválasztását megelőző polgármesteri illetménye,
tiszteletdíja összegénél nem lehet kevesebb azaz 352.900-Ft bruttó összegnél.
Boldog István: személyes érintettségemet bejelentem, de részt kívánok venni a szavazásban.
A képviselőtestület a személyes érintettséget egyhangúlag tudomásul vette, Boldog István
polgármestert a szavazásból a képviselőtestület nem zárta ki.
Kecskés Mihályné korelnök: amennyiben kérdés, észrevétel nincs javaslom a határozati
javaslat elfogadását, mely szerint Boldog István polgármester illetménye 2010. október 1.
napjától 352.900.-Ft.
Kérem kézfeltartással szavazzunk.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
30/2010.(X.15.) határozata
Boldog István polgármester illetményének megállapítására.
Kétpó Község Képviselő-testülete az 1994. évi LXIV. tv. 3. § /1/-/2/ bekezdésére
figyelemmel, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 33. §-ában biztosított
jogkörében eljárva Boldog István polgármester illetményét 2010. október 1. napjától bruttó
352.900- Ft-ban állapítja meg.
Erről értesítést kap:
1./ Boldog István polgármester helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
3./ Dr. Hajdú László jegyző
4./ Magyar Államkincstár Jász-Nagykun Szolnok Megyei Igazgatósága

5./ Napirend
Előterjesztés az önkormányzat bizottságainak elnökei és tagjainak megválasztására
(Boldog István polgármester átveszi az ülés vezetését)
Boldog István polgármester: javaslom, hogy a testület először a bizottság elnökéről, és az
elnökhelyettesről szavazzon. A bizottság tagjáról, a következő soron következő ülésen
döntünk.
A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Először a pénzügyi és ügyrendi bizottságról szavazunk.
Aki egyetért azzal, hogy a pénzügyi és ügyrendi bizottság elnöke Virágné Lukács Gabriella
képviselő legyen az kézfeltartással jelezze.
Virágné Lukács Gabriella képviselő: személyes érintettségemet bejelentem, de részt kívánok
venni a szavazásban.
A képviselőtestület a személyes érintettséget egyhangúlag tudomásul vette, Virágné Lukács
Gabriella képviselőt a szavazásból a képviselőtestület nem zárta ki.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül Virágné Lukács Gabriella
képviselőt a pénzügyi és ügyrendi bizottság elnökének megválasztotta.
Aki egyetért azzal, hogy a bizottság elnökhelyettese Vágner Olivér képviselő legyen az
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül Vágner Olivér képviselőt a
pénzügyi és ügyrendi bizottság elnökhelyettesének megválasztotta.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
31/2010. (X.15.) határozata
A Pénzügyi és Ügyrendi bizottság elnökének és elnökhelyettes megválasztásáról.
Kétpó Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 22. §
/1/ bekezdése alapján három tagból álló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot hoz létre.
Elnök:

Virágné Lukács Gabriella képviselőt

Elnökhelyettes: Vágner Olivér képviselőt
A bizottság külsős tagjáról soron következő ülésén határoz.

Erről értesítést kap:
1./ A bizottság tagjai lakcímükön
2./ Boldog István Polgármester
3./ Dr. Hajdú László jegyző
Az Oktatási, Ifjúsági-és Kulturális bizottságról szavazunk, a bizottság öt tagból áll, a külsős
tagjáról a következő soros ülésen döntünk.
Aki egyetért azzal, hogy az Oktatási, Ifjúsági-és Kulturális bizottság elnöke Vágner Olivér
képviselő legyen az kézfeltartással jelezze.
Vágner Olivér képviselő: személyes érintettségemet bejelentem, de részt kívánok venni a
szavazásban.
A képviselőtestület a személyes érintettséget egyhangúlag tudomásul vette, Vágner Olivér
képviselőt a szavazásból a képviselőtestület nem zárta ki.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül Vágner Olivér képviselőt az
Oktatási, Ifjúsági-és Kulturális bizottság elnökének megválasztotta.
Aki egyetért azzal, hogy a bizottság elnökhelyettese Virágné Lukács Gabriella képviselő
legyen, valamint azzal, hogy képviselő tagja Kecskés Mihályné képviselő legyen, az
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül Virágné Lukács Gabriella
képviselőt az Oktatási, Ifjúsági-és Kulturális bizottság elnökhelyettesének, valamint Kecskés
Mihályné képviselőt a bizottság képviselő tagjának megválasztotta.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
32/2010. (X.15.) határozata
Az Oktatási, Ifjúsági-és Kulturális bizottság elnökének és elnökhelyettesének, valamint
képviselő tagjának megválasztásáról.
Kétpó Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 22. §
/1/ bekezdése alapján öt tagból álló Oktatási, Ifjúsági-és Kulturális Bizottságot hoz létre.
Elnök:

Vágner Olivér képviselőt

Elnökhelyettes: Virágné Lukács Gabriella képviselőt
Tagja:

Kecskés Mihályné képviselőt

A bizottság külsős tagjáról soron következő ülésén határoz.
Erről értesítést kap:
1./ A bizottság tagjai lakcímükön
2./ Boldog István Polgármester
3./ Dr. Hajdú László jegyző

6./ Napirend
Előterjesztés a módosított 20/2006.(XII.18.) sz. Szervezeti-és Működési Szabályzat
módosításáról
Keresztes Péter Pál képviselő: javaslom, hogy az elkövetkezendő időszakban a képviselők a
soros ülésekre az előterjesztéseket az ülés előtt 5 nappal kapják meg.
Vágner Olivér képviselő: a módosítások pedig legyenek kiemelve a rendelet-tervezetekben,
ezért már négy éve küzdök.
Dr. Hajdú László jegyző: a kéréseknek mindenképpen eleget teszünk, a külsős tagok miatt a
következő ülésen mindenféleképpen módosítani kell az SzMSz-t.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét.
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
13/2010.(X.15.) rendelete
Kétpó Község Önkormányzatának Szervezeti-és Működési Szabályzatáról szóló
módosított 20/2006.(XII.18.) rendelet módosításáról.
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló
többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban Ötv.) 18.§ (1) bekezdésben
biztosított jogkörében eljárva a Szervezeti-és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati
rendeletét (továbbiakban:SZMSZ) az alábbiak szerint módosítja:
1.§
Az SzMSz. 1.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A Képviselő Testület tagjainak száma: 5 fő

(4)

A megválasztott polgármester a Képviselő Testület tagja, annak elnökeként képviseli a
testületet. Akadályoztatása esetén a képviselet joga az alpolgármestert illeti.
2.§
Az SzMSz. 13.§ (2)-(3)-(4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(2) A képviselő-testület választáskori létszáma 5 fő (a polgármester települési képviselő
is).

(3) Ha a képviselő-testület ülésének megkezdésekor 3 fő képviselő nincs jelen, akkor az
ülés határozatképtelenség miatt nem tartható meg. A határozatképtelen ülést 8 napon
belül ugyanazon napirendek tárgyalására újra össze kell hívni.
(4) A képviselő-testület tagjainak létszáma az ülés során csökken 3 fő alá, akkor is a (3)
bekezdésében foglalt szabályokat kell alkalmazni.
3. §
Az SzMSz. 33.§ (2) – (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(2) A határozat meghozatalához a jelenlévő képviselők több mint felének azaz három
képviselő egybehangzó szavazata, szükséges a döntés érvényességéhez.
(3) A megválasztott képviselők több mint felének (3 fő) minősített többség igen szavazata
szükséges.

a) E rendelet 5.§. (1) bekezdésében foglalt ügyekben, és a 16.§. (2) bekezdés a),
b), d) pontjaiban fogalt ügyek esetében.
b) A települési képviselő döntésből történő kizárása estén.
4. §
Az SzMSz. 44.§ (2), (7) és (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A bizottságok létrehozása

(2)

A képviselő testület alakuló ülésén választja meg a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot.

(7)

A képviselő-testület előkészítő, véleményező, javaslattevő, ellenőrzési feladatok
ellátására létrehozott bizottságai:
a) Háromtagú, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
b) Öttagú, Oktatási, Ifjúsági-és Kulturális bizottság,

(9)

A bizottság ülését a bizottság elnöke hívja össze. Az ülés akkor határozatképes, ha a
tagok több mint fele jelen van.

5. §
Az SzMSz. 51. § (2) bekezdés c.) pontja az alábbiak szerint módosul:
c./

Egyéb feladatai:
szervezi a Polgármesteri Hivatal jogi felvilágosító munkáját,
ellátja
az
államigazgatási
tevékenység
egyszerűsítésével,
korszerűsítésével összefüggő feladatokat,

javaslatot tesz a polgármester útján a képviselő testületnek a
Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos szabályozásra és
intézkedésekre
gazdálkodással kapcsolatos feladatait az SZMSZ 5. sz. melléklete
tartalmazza.

-

-

6. §
Az SzMSz. 1. számú melléklete:
1. Boldog István

Kétpó, Almásy tér 3.

polgármester

2. Keresztes Péter Pál

Kétpó, Arany J. út 6.

alpolgármester

3. Vágner Olivér

Kétpó, Felszabadulás út 16/A.

4. Virágné Lukács Gabriella

Kétpó, Petőfi út 10.

5. Kecskés Mihályné

Kétpó, Béke út 27.

7. §
Az SzMSz. 2. számú melléklete
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság:
Elnök:

Virágné Lukács Gabriella képviselőt

Elnökhelyettes: Vágner Olivér képviselőt
Külsős tag: ……………………

Oktatási, Ifjúsági-és Kulturális Bizottság:
Elnök:

Vágner Olivér képviselőt

Elnökhelyettes: Virágné Lukács Gabriella képviselőt
Tagja:

Kecskés Mihályné képviselőt

Külsős tag: ……………………
Külsős tag: ……………………

8. §
Az SzMSz. 3. számú melléklete

1990. évi LXV. tv. alapján a bizottságok feladatkörét az alábbiakban határozza meg:
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Ügyrendi feladatköre:










Feladatkörébe tartozik a rendelettervezetek előkészítése.
Javaslatot tesz a polgármester illetményének, az alpolgármester tiszteletdíjának
megállapítására, jutalmazásukra, költségátalányuk mértékére minden év december
végéig.
Kivizsgálja a képviselők összeférhetetlenségi ügyeit.
Ellenőrzi a képviselők vagyonnyilatkozatainak nyilvántartását.
Közreműködik
a
képviselő-testületi
munka
szervezésében,
szavazások
lebonyolításában.
Évente felülvizsgálja a Szervezeti és Működési Szabályzatot, illetve annak
hatályosulását, és erről évente egy alkalommal tájékoztatást ad a testületnek.
Véleményezi a képviselő-testület hatáskörébe tartozó szerződéseket.
Nyilvántartja és ellenőrzi a képviselők vagyonnyilatkozatait.

Azon előterjesztések köre, amelyek a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be:











Önkormányzati jelvények, kitüntetések, elismerő címek adományozása.
Eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál.
A helyi népszavazás kiírása.
Az alakuló ülést kivéve a képviselő-testület szervezetének kialakítása és működésének
meghatározása, a törvény által a képviselő-testület hatáskörébe utalt választási,
kinevezési, megbízási ügyek.
Rendelettervezetek, módosítások, kiegészítések.
Nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás.
Testvérvárosi szerződés megkötése.
Önkormányzat hatáskörébe tartozó egyéb szerződések létrehozása,
Önkormányzati érdekszövetséghez való csatlakozás előkészítése

Pénzügyi feladatköre:
1. Feladatkörébe tartozik az éves költségvetés koncepciójának és rendelettervezetének
véleményezése, a vagyonmérleg értékelése, az önkormányzat gazdasági
vállalkozásainak létrehozásával kapcsolatos döntések előkészítése, a privatizációs
tervek és folyamat értékelése, az önkormányzat tulajdonával összefüggő ügyek és a
velük való gazdálkodás, a helyi adózással kapcsolatos ügyek valamint az
önkormányzat vállalkozásainak ellenőrzése, felügyeletük ellátása.
2. Ellenőrzi az előző évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadást),
folyamatosan figyelemmel kíséri a tárgyi költségvetés időarányos végrehajtását.

3. Kontrollálja az önkormányzati önálló költségvetési szervek gazdálkodásának
szabályszerűségét.
4. Az önkormányzatnál és intézményeinél:
 véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló éves
beszámoló tervezeteit,
 figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a
saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, csökkenés) alakulását,
értékeli az azt előidéző okokat,
 vizsgálja a hitelfelvételek indokait és gazdasági megalapozottságát,
ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a
bizonylati fegyelem érvényesítését.
 kezdeményezi a képviselő-testületnél a polgármesteri hivatal, illetve az
önkormányzat intézménye vonatkozásában pénzügyi – gazdasági ellenőrzés
megtartását, javaslatot tesz az ezt elvégző szakértő vagy szervezet
megjelölésére;
 javaslatot tesz a polgármesteri hivatalnál és az önkormányzat intézményeinél
belső vagy külső szerv által végzett pénzügyi – gazdasági ellenőrzés
megállapításai alapján az adott ellenőrzés tapasztalatainak hasznosítására, a
szükségessé vált intézkedések megtételére.
 közreműködik az idegenforgalom szervezésében.
Azon előterjesztések köre, amelyek a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be:
 Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelettervezet.
 Az önkormányzat gazdasági programja.
 Az önkormányzat költségvetési koncepciójának, zárszámadásának és
rendeletének megállapítása, módosítása.
 A költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló.
 Intézmény, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság megszűntetése,
megalapítása, átszervezése, feladatának megváltoztatása.
 A helyi adókkal kapcsolatos rendelettervezetek.
 A képviselő-testület által meghatározott értékhatár feletti hitel felvétele,
kötvény kibocsátása.
 Az
általános
és
a
céltartalékok
felhasználása.
Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások értékesítési feltételeinek
meghatározása.
 Az
önkormányzati
vagyonnal
történő
gazdálkodás
szabályainak
meghatározása.
 Vagyonalap felhasználásának véleményezése.
 Feladatkörében a címzett, illetve a céltámogatások igénylésére javaslat.
 Szakterületéhez kapcsolódó önkormányzati kitüntetések, elismerő címek
adományozása.
 Állást foglal a megüresedett önkormányzati bérlakások felhasználásáról.

Oktatási, Ifjúsági-és Kulturális Bizottság
Oktatási ügyek feladatköre:
a/
Véleményezi az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendelettervezetet és a feladatkörét érintő önkormányzati rendelet-tervezeteket.
b/
Javaslatot tesz a költségvetési rendeletben meghatározott oktatási célú
pénzeszközök felhasználására, az ágazat fejlesztését, működését biztosító
felújítási, fejlesztési, beruházási, eszközbeszerzési keretek felhasználására.
c/
Előkészíti a község közoktatási koncepcióját; fejlesztési tervét; intézkedési
tevét; a területre vonatkozó rendelet tervezetét.
cs/
Előkészíti, illetve véleményezi a közoktatással kapcsolatos feladatellátás
biztosítását szolgáló önkormányzati előterjesztéseket.
d/
Előkészíti
a
közoktatási
intézmény
létesítésére,
átszervezésére,
megszüntetésére,
tevékenységi
körének
módosítására
vonatkozó
előterjesztéseket.
e/
Előkészíti az általános iskola első évfolyamába történő beiskolázást a
közgyűlés által elfogadott általános elvek alapján
f/
Javaslatot tesz a közoktatási intézmények vezetői munkakörei betöltésére
kiírandó pályázat feltételeire. Meghallgatja a közoktatási intézmények vezetői
munkakörére pályázókat és véleményezi a pályázatokat.
g/
Véleményez – javaslattal él – az intézményvezetők vezetői pótlékának,
jutalmazásának, minőségi kereset kiegészítésének elvei, szempontjai
tekintetében.
h/
Véleményezi a közoktatási intézmények működésének biztosítását szolgáló
épületek, épületrészek vagy helyiségek más célra, vagy szervnek
történő
tartós bérletbe, illetőleg használatba adását.
i/
Véleményezi az önkormányzat tulajdonában lévő közoktatási intézmények
hasznosítására, elidegenítésére, használatára, felújítására, az ágazati
beruházások és azok támogatási, pályázati rendszerére vonatkozó terveket,
koncepciókat, előterjesztéseket.
j/
Kapcsolatot tart a jogszabályban erre feljogosított önkormányzati szakmaiérdekképviseleti szervezetekkel, kölcsönösen megállapítják együttműködésük
tartalmát és kereteit.
k/
Véleményezi az intézményi, intézményvezetői kezdeményezéseket,
javaslatokat.
l/
Véleményezi a közoktatási intézmények névhasználatát.
ly/
Javaslatot tesz a közoktatási intézményben kérhető költségtérítés
megállapításának szabályaira, a szociális alapon adható kedvezményekre.
m/
Véleményezi a nevelési-oktatási intézmény foglalkozási, illetve pedagógiai
programját.
n/
Előkészíti az intézmények szakmai ellenőrzésének elveit, szempontjait,
rendszerét.
o/
Előkészíti az ágazat fejlesztését segítő pályázatok benyújtását; véleményezi az
intézmények által készített pályázatokat, javaslatot tesz a támogató nyilatkozat,
illetve az önrész biztosítására.
ö/
Javaslatot tesz helyi kitüntetések alapítására, adományozására.
p/
Véleményezi az oktatási ágazat területén a helyi kitüntetésekre beérkezett
javaslatokat.
q/
Kezdeményezi a nem helyi kitüntetésekre történő felterjesztést.

r/

Véleményezi a nem önkormányzati intézményekkel kötendő közoktatási
megállapodás tervezetét.

Környezetvédelmi ügyek feladatköre:
a)

Véleményezi a képviselőtestület elé kerülő környezetvédelmi tárgyú
előterjesztéseket, különösen:

a
község
környezetvédelmi
koncepciójával,
programjával
kapcsolatosan,
a települési környezet javítására vonatkozó rendezési terveket,
vízvédelemmel- vízrendezéssel kapcsolatos ügyeket,
hulladékgazdálkodással kapcsolatos ügyeket,
a közvetlen veszélyt jelentő veszélyes hulladékok végleges
megoldásával kapcsolatosan,
levegőtisztaság védelemmel,
avar- és kerti hulladékkal,
zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos ügyekben.
b)

Véleményezi a képviselőtestület elé kerülő természetvédelmi előterjesztéseket,
különösen:
-

helyi természeti értékek védetté nyilvánításával kapcsolatban,

-

védett fák- fasorok állapotának védelmével kapcsolatban.

c.) Feladataival összefüggésben kapcsolatot tart az illetékes hatóságokkal,
kamarákkal, érdekképviseleti szervekkel.
Ifjúsági és Sport feladatköre:
a/
b/

c/

d/

e/
f/

Véleményezi az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendelettervezetet és
a feladatkörét érintő önkormányzati rendelet-tervezeteket.
Javaslatokat dolgoz ki a költségvetés, ifjúsági és sporttámogatási fejezetének
összeállításához, valamint az ágazatot érintő felújítási, fejlesztési, beruházási,
eszközbeszerzési keret felhasználásához.
Előkészíti az önkormányzat, ifjúsági, valamint testnevelési és sport
tevékenységének koncepcióját, rendelet-tervezetét, e feladatkörök támogatási
rendszerét.
Előkészíti, illetve véleményezi az ifjúsággal és sporttal kapcsolatos
képviselőtestületi
döntéstervezeteket,
közreműködik
a
végrehajtás
szervezésében és ellenőrzésében.
Közreműködik a szabadidősport részére a képviselőtestület által megszavazott
összegek elosztására vonatkozó elvek kidolgozásában.
Kezdeményezi vagy véleményezi a sportjellegű önkormányzati intézmények
alapítását, átalakítását, vagy megszüntetését.

g/
h/
i/
j/

k/
l/
m/

n/
ny/
o/
ó/

ö/

Javaslatot tesz a sportintézmények vezetői munkakörei betöltésére kiírandó
pályázat feltételeire.
Meghallgatja és véleményezi a sportintézmények vezetői munkakörére
pályázókat.
Véleményez – igény szerint javaslattal él – az intézményvezetők vezetői
pótlékának, jutalmazásának elvei, szempontjai tekintetében.
Előkészíti az ágazat fejlesztését segítő pályázatok benyújtását; véleményezi az
intézmények által készített pályázatokat, javaslatot tesz a támogató nyilatkozat,
illetve az önrész biztosítására.
Véleményezi az intézményi, az intézmény vezetői kezdeményezéseket,
javaslatokat.
Javaslatot tesz ifjúsági és sportrendezvényekre.
Véleményezi az önkormányzat tulajdonában lévő
hasznosítására,
elidegenítésére, használatára, felújítására, az ágazati beruházások és azok
támogatási, pályázati rendszerére vonatkozó terveket, koncepciókat,
előterjesztéseket.
Az önkormányzati jogszabályalkotás és államigazgatási rendszer működésében
felhívja a figyelmet a speciális gyermek és ifjúsági szempontokra, érdekekre;
Kapcsolatot tart a gyermek és ifjúsági civil szervezetekkel és diák
önkormányzatokkal, segítséget nyújt működési feltételeik megteremtéséhez;
Ellenőrzi a számára kötelező feladatok átvállalását tartalmazó szerződések
teljesülését;
Gyűjti, fogadja, feldolgozza és az illetékes önkormányzati testületek,
intézmények tudomására hozza mindazokat az észrevételeket, javaslatokat,
amelyek a településen élő gyermekek és fiatalok élethelyzetét,
életkörülményeit meghatározzák;
Koordinálja az önkormányzat bizottságainak és a hivatal egyes szervezeteinek
ifjúsággal kapcsolatos tevékenységét.

Kulturális –és Nemzetközi kapcsolatok feladatköre:
1./ Jóváhagyja a kulturális intézmények szervezeti és működési szabályzatát, amennyiben az
többletkiadást nem jelent az önkormányzat számára.
2./ A bizottság a maga által megállapított szempontrendszer alapján jóváhagyja a
közművelődési
intézmények éves munkatervét.
3./megtárgyalja az ágazathoz tartozó önkormányzati intézmények működéséről szóló
beszámolót.
4./ koordinálja a nemzetközi testvérvárosi feladatokat, figyelemmel kíséri az együttműködési
megállapodásban foglaltakat;
5./ tájékoztatja a község lakosságát a testvérvárosi kapcsolatok alakulásáról, az azzal
összefüggő aktuális programokról;

6./ dönt a képviselő-testület által a nemzetközi kapcsolatokra tervezett pénz-eszközök
felhasználásáról;
7./ közreműködik a tevékenységi köréhez tartozó önkormányzati rendeletek és határozatok
tervezetének
kidolgozásában;
8./ javaslatot tesz a képviselő-testület hatáskörébe tartozó, és bizottság feladatkörét érintő
személyi
kérdésekben;
9./ véleményezi a nemzetközi kapcsolatokat érintő - más bizottság
képviselő-testület
elé
kerülő

által előkészített előterjesztéseket;

10./ véleményezi az idegenforgalmat és a nemzetközi kapcsolatokat érintő pályázat
tervezeteket.
9. §
Záró rendelkezés
(1)
Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg a módosított
rendeleti jogszabályhelyek eredeti szövege hatályát veszti.

Boldog István sk.
Polgármester

Dr. Hajdú László sk.
jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2010. október 15-én
Kétpó, 2010. október 15.

Dr. Hajdú László
Jegyző

Boldog István polgármester Úr kérésére Dr. Hajdú László jegyző a rendeletet helyben
kihirdette és intézkedett annak kifüggesztésére, - és a jegyzőkönyvvezető a rendelet
módosítást az önkormányzat hirdetőtábláján elhelyezte.
7./ Napirend
Előterjesztés az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
33/2010.(X.15.) határozata
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 5/2007.(I.30.) rendelete alapján a képviselők tiszteletdíját havi 10.000.Ft-ban állapítja meg.
A határozatról értesülnek: 1./ Képviselőtestület tagjai helyben
2./ Boldog István polgármester
3./ Dr. Hajdú László jegyző
4./ pénzügyi ügyintéző helyben
8./ Napirend
Előterjesztés az alpolgármester megválasztására, az alpolgármester eskütétele
Boldog István polgármester alpolgármester ajánlása a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Boldog István polgármester: javaslom alpolgármesternek Keresztes Péter Pál képviselő
társamat.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
Kereszes Péter Pál képviselő: személyes érintettségemet bejelentem, de részt kívánok venni a
szavazásban.
Boldog István polgármester: a titkos szavazással kapcsolatos feladatokat, az SZMSZ szerint a
pénzügyi és ügyrendi bizottság látja el. Felkérem a pénzügyi és ügyrendi bizottság
elnökhelyettesét, hogy a szavazólapokat készítsék el, ezt követően ismertesse a titkos
szavazás módját. A szavazólapok elkészítésének idejére szünetet rendelek el.
Vágner Olivér az ügyrendi bizottság elnökhelyettese: az ügyrendi bizottság 5 szavazólapot
készített el, melyen Keresztes Péter Pál neve szerepel. A szavazólapon kettő darab karika
található, alattuk „igen”, illetve „nem” szó. A karikába „X” jel beírásával lehet szavazni.
Felhívom a figyelmet, hogy az SZMSZ szerint a képviselő érvénytelen szavazatot nem adhat
le. A jelölt megválasztásához a megválasztott képviselők több mint felének igen szavazata
(minősített többség) szükséges. A titkos szavazás feltételei biztosítottak. Kérem, hogy a
kijelölt helyiséget szíveskedjen mindenki igénybe venni.
Ezt követően a pénzügyi és ügyrendi bizottság tagjai a szavazólapot kiosztották, a szavazás
idejére az ülés vezetője szünetet rendel el.
A titkos szavazás eredményéről külön jegyzőkönyv készül, melyet a pénzügyi és ügyrendi
bizottság elnökhelyettese felolvasott.

Boldog István polgármester: megköszönöm a pénzügyi és ügyrendi bizottság munkáját,
megállapítom, hogy a képviselőtestület egyhangúlag Keresztes Péter Pál képviselőt
választotta meg társadalmi megbízatású alpolgármesternek, akinek megválasztásához
gratulálok. Kihirdetem a képviselőtestület határozatát.
A képviselőtestület titkos szavazással 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az
alábbi határozatot.
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
34/2010.(X.15.) határozata
Keresztes Péter Pál alpolgármester megválasztására, az alpolgármester eskütétele.
Kétpó Község képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 34. §. /1/ bek. alapján a mai napon
megtartott titkos szavazással - a képviselő-testület megbízatásának időtartamára - a
polgármester javaslatára társadalmi megbízatású alpolgármesternek Keresztes Péter Pál
képviselőt megválasztja.
Erről értesítést kap:
1./ Boldog István polgármester
2./ Keresztes Péter Pál . alpolgármester
3./ Dr. Hajdú László jegyző
Boldog István polgármester: kérem a tisztelt jelenlévőket, hogy eskü tételre szíveskedjenek
felállni.
Kérem Keresztes Péter Pált szíveskedjen utánam mondani az eskü szövegét.
„Én …………….esküszöm,hogy hazámhoz a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez, hű
leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az állami és szolgálati
titkot megőrzöm, megbízatásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok el, és a legjobb
tudásom szerint minden igyekezetemmel Kétpó Javát szolgálom.”
9./ Napirend
Előterjesztés az alpolgármester illetményének tiszteletdíjának megállapításáról
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot.
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

35/2010.(X.15.) határozata
Az Alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 21./2005.(IX.05.) rendelete alapján az alpolgármester tiszteletdíját havi
10.000.-Ft-ban állapítja meg.
A határozatról értesülnek: 1./ Képviselőtestület tagjai helyben
2./ Boldog István polgármester
3./ Dr. Hajdú László jegyző
4./ pénzügyi ügyintéző helyben
10./ Napirend
Előterjesztés rulírozó munkabérhitel igénybevételéről
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot.
Kétpó Község Önkormányzata Képviselőtestületének
36/2010. (X.15.) Határozata
Rulírozó munkabérhitel igénybevételéről
1./ Kétpó Község Önkormányzata ezen határozatában 3.170. 000 Ft, azaz hárommillióegyszázhetvenezer forint rulírozó munkabérhitel felvételét határozta el a Magyarországi
Volksbank Zrt. szolnoki Igazgatóságánál.
2./ A hitel visszafizetésének határideje: 2011. november 3.
3./ A Képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a
hitelt és a járulékait, a fejlesztési kiadásokat megelőzően a költségvetés összeállításakor
betervezi és jóváhagyja.
4./ A Képviselőtestület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként a
Magyarországi Volksbank Zrt. szolnoki Igazgatósága javára engedményezi a havonta érkező
SZJA, valamint az időarányosan képződő helyi és gépjárműadó bevételeit a kölcsön és
járulékai erejéig.
5./ A Képviselőtestület felhívja Boldog István polgármestert, hogy a hiteligényléshez
szükséges dokumentumokat juttassa el a Magyarországi Volksbank Zrt. Szolnoki fiókja (5000
Szolnok, Sólyom utca 3.) részére illetve kösse meg a hitelszerződést.

Határidő: 2010. november 2.
Felelős: Boldog István polgármester
Erről értesülnek: 1./
2./
3./
4./

Képviselőtestület tagjai helyben
Boldog István polgármester helyben
Dr. Hajdú László jegyző helyben
Magyarországi Volksbank Zrt Szolnok, Sólyom utca 3.

11./ Napirend
Előterjesztés rövid lejáratú folyószámla – hitel igénybevételéről
Vágner Olivér képviselő: tudom, hogy már a hivatalban régóta takarékoskodnak, de továbbra
is nézzük meg hol lehet még jobban takarékoskodni, és ha lehetőség van rá, a hitel
törlesztéseket kezdje meg az önkormányzat.
Boldog István polgármester: már el kezdte önkormányzatunk a tőke törlesztést, természetesen
mindenhol ahol csak tudunk takarékoskodunk.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot.
Kétpó Község Önkormányzata Képviselőtestületének
37/2010. (X.15.) Határozata
Rövid lejáratú folyószámla – hitel igénybevételéről
1./ Kétpó Község Önkormányzata ezen határozatában 15. 000. 000 Ft, azaz tizenötmillió
forint rövid lejáratú folyószámla – hitel felvételét határozta el a Magyarországi Volksbank
Zrt. szolnoki Igazgatóságánál.
A közigazgatási illetve államigazgatási feladatok folyamatos működtetéséhez, illetve
ellátásához a Képviselőtestület elengedhetetlennek tartja a folyószámla – hitellel való
rendelkezést.
Kétpó Község Önkormányzat Képviselőtestülete ezen határozatával 15. 000. 000 forint, azaz
tizenötmillió forint folyószámla – hitel felvételét határozta el.
2./ A hitel visszafizetésének határideje: 2011. november 3.
3./ A Képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a
hitelt és a járulékait, a fejlesztési kiadásokat megelőzően a költségvetés összeállításakor
betervezi és jóváhagyja.
4./ A Képviselőtestület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként a
Magyarországi Volksbank Zrt. szolnoki Igazgatósága javára engedményezi a havonta érkező
SZJA, valamint az időarányosan képződő helyi és gépjárműadó bevételeit a kölcsön és
járulékai erejéig.
5./ A Képviselőtestület felhívja Boldog István polgármestert, hogy a hiteligényléshez
szükséges dokumentumokat juttassa el a Magyarországi Volksbank Zrt. Szolnoki fiókja (5000
Szolnok, Sólyom utca 3.) részére illetve kösse meg a hitelszerződést.

Határidő: 2010. november 2.
Felelős: Boldog István polgármester
Erről értesülnek: 1./
2./
3./
4./
12./ Napirend

Képviselőtestület tagjai helyben
Boldog István polgármester helyben
Dr. Hajdú László jegyző helyben
Magyarországi Volksbank Zrt Szolnok, Sólyom utca 3.

Előterjesztés a Családsegítő Szolgáltatás átadása a Berettyó-Körös Többcélú Társulás
Szociális Szolgáltatási Központ Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat (5420 Túrkeve,
Széchenyi út 27.sz.) részére
Boldog István polgármester: az előterjesztésben foglaltak szerint a szociális ügyintéző
kolléganő hamarosan fizetés nélküli szabadságra megy, mivel anyai örömök elé néz, ezért le
kell adnunk a családsegítő szolgálat működtetését a kistérségnek, mivel hivatalunkban senki
sem rendelkezik olyan végzettséggel, ami lehetővé tenné a családsegítő szolgálat
működtetését.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot.
Kétpó Község Önkormányzata Képviselőtestületének
38/2010.(X.15.) határozata
A családsegítő szolgáltatás kistérségi szintű működtetéséről
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete - az 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1)-(2)
bekezdése alapján- valamint figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi tv. 86.§-ának (1) és (2) bekezdésére, a családsegítő szolgáltatást túrkevei
központtal létrehozandó kistérségi működtetésbe adja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Boldog István polgármestert a Berettyó-Körös Többcélú
Társulással-a családsegítés szociális alapszolgáltatást- kötendő megállapodás aláírására.
Felelős: Boldog István polgármester
Határidő: azonnal
Erről értesülnek:

1. Boldog István polgármester helyben
2. Dr. Hajdú László jegyző
3. Berettyó-Körös Többcélú Társulás, székhelyén
4. Képviselő-testület tagjai, helyben

13./ Napirend
Előterjesztés a Remondis Kétpó Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés módosítására, valamint
a Remondis Kétpó Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés és a Remondis Szolnok Zrt-vel kötött
együttműködési szerződés megszüntetéséről szóló megállapodás módosítására

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatot.
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
39/2010. (X.15.) határozata
a Remondis Kétpó Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés módosításáról, valamint a
Remondis Kétpó Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés és a Remondis Szolnok Zrt-vel
kötött együttműködési szerződés megszüntetéséről szóló megállapodás módosításáról
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdése, valamint a 80.§ (1) bekezdése alapján
az alábbi határozatot hozza:
1. A képviselő testület megismerte a Remondis Kétpó Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés
módosítását és jóváhagyja a határozat 1. számú mellékletét képező, módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt üzemeltetési szerződést. A képviselő testület felhatalmazza a
polgármestert az üzemeltetési szerződés aláírására.
Felelős: Boldog István polgármester
Határidő: 2010. október 25.
2. A képviselő testület a határozat 2. számú melléklete szerint jóváhagyja a Remondis Kétpó
Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés és a Remondis Szolnok Zrt-vel kötött együttműködési
szerződés megszüntetéséről szóló megállapodás 1. számú módosítását. A képviselő testület
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Boldog István polgármester
Határidő: 2010. október 25.
Erről értesülnek: 1./ Képviselőtestület tagjai helyben
2./ Boldog István polgármester
3./ Dr. Hajdú László jegyző
4./ Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelyén
Boldog István polgármester megköszönte a jelenlévőknek, hogy az ünnepélyes alakuló ülésen
részt vettek és az ülés bezárta.

/ Boldog István /
Polgármester

/ Vágner Olivér /

kmf.

/ Dr. Hajdú László /
jegyző

/ Virágné Lukács Gabriella /

Képviselő

képviselő

