JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. november 12-én
megtartott soron következő képviselőtestületi üléséről.
Jelen vannak:Boldog István polgármester
Kecskés Mihályné képviselő
Keresztes Péter Pál képviselő
Vágner Olivér képviselő
Viráné Lukács Gabriella képviselő
Dr. Hajdú László jegyző
Meghívott vendégek: 5 fő
Boldog István polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy 5 fő képviselő
jelen van, a képviselőtestület határozatképes.
A jegyzőkönyv hitelesítőinek Kecskés Mihályné és Keresztes Péter Pál képviselőket
javasolja, melyet a képviselőtestület egyhangúlag elfogadott.
Boldog István polgármester: szeretném megkérdezni, hogy valakinek interpellációja, kérdése
van-e?
Keresztes Péter Pál képviselő: szeretném megkérdezni, hogy a hulladéklerakó rekultivációja
hogyan halad?
Virágné Lukács Gabriella képviselő: az E.on akciójának nagyon örültek a lakosok és annak is,
hogy a hivatal a lakosság részére a segítséget felajánlotta, mellyel úgy tudom, hogy elég
sokan éltek.
Kecskés Mihályné képviselő: nagyon sokan mondják a településen, hogy a gyógyszertár jól
működik, nagyon kedves a vezetője, mindent megtesz, hogy a településen élők hozzájussanak
a számukra kiírt gyógyszerekhez. Szerintem megérdemli, hogy az önkormányzat köszönetet
mondjon neki.
Boldog István polgármester: először a rekultivációval kapcsolatban válaszolnék, 95%-os
állapotban van a rekultiváció. Sikerült földet értékesítenünk, amely a kifizetésekhez is
hozzájárult. Reméljük, hogy a rekultiváció minél hamarabb befejeződik és a helyén egy
halastavat tudunk kialakítani körülötte parkkal. A temetőnél pedig parkolót szeretnénk
kiépíteni.
A villanyszámlával kapcsolatban én is nagyon örülök, hogy sok lakosnak főleg idősebbeknek
tudtunk a segítségére lenni.
A gyógyszertár vezetőjének hajlandó vagyok megköszönni a munkáját, de akkor minden
vállalkozónak, kereskedőnek meg kellene köszönni a munkáját, hiszen ez a dolga. Arról nem
is beszélve, hogy teljesen ingyen működik a helyiségben és még a felszerelést is mi adtuk.
A képviselők részéről több kérdés, észrevétel nem volt.

Boldog István polgármester: javaslom a következő pótnapirendek elfogadását.
1./ Előterjesztés határozat hozatalra helyi jogsegély szolgálat beindításáról és e célra helyiség
ingyenes használatba adásáról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
2./ Előterjesztés a Berettyó-Körös Többcélú Társulás Alapító Okiratának 6. számú
módosításáról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
3./ Előterjesztés a Berettyó-Körös Többcélú Társulás Együttműködési megállapodásának 9.
számú módosításáról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
4./ Előterjesztés a Nagykunsági Fogászati Ügyeleti Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
5./ Előterjesztés a szennyvíztisztító-telep üzemeltetésének szüneteltetése tárgyában
Előterjesztő: Boldog István polgármester
A képviselőtestület a pótnapirendeket egyhangúlag elfogadta.
Boldog István polgármester: javaslom a pótnapirendekkel együtt a meghívóban kiküldött
napirendek elfogadását, mely a következő:
Interpelláció
Napirendek:
1./ Előterjesztés a többször módosított 20/2006.(XII.18.) sz. Szervezeti-és Működési
Szabályzat 2.sz. mellékletének módosításáról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
2./ Előterjesztés Kétpó Községi Önkormányzat
költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
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3./ Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzatának 2011. évi belső ellenőrzési tervéről
Előterjesztő: Dr. Hajdú László jegyző
4./ Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzatának 2011-2014 évi belső ellenőrzés stratégiai
tervéről
Előterjesztő: Dr. Hajdú László jegyző
5./ Előterjesztés 2011. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
Szabályzatáról
Előterjesztő: Boldog István polgármester

6./ Előterjesztés határozat hozatalra helyi jogsegély szolgálat beindításáról és e célra helyiség
ingyenes használatba adásáról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
7./ Előterjesztés a Berettyó-Körös Többcélú Társulás Alapító Okiratának 6. számú
módosításáról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
8./ Előterjesztés a Berettyó-Körös Többcélú Társulás Együttműködési megállapodásának 9.
számú módosításáról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
9./ Előterjesztés a Nagykunsági Fogászati Ügyeleti Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
10./ Előterjesztés a szennyvíztisztító-telep üzemeltetésének szüneteltetése tárgyában
Előterjesztő: Boldog István polgármester
11./ Beszámoló a két ülés között történt intézkedésekről
Előterjesztő: Boldog István polgármester
Zárt ülés
12./ Előterjesztés Dudás Nikolett Anikó egyetemi hallgató 2011. évi Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjának támogatásáról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
13./ Előterjesztés Gugyel Adrienn főiskolai hallgató 2011. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjának támogatásáról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
A napirendeket a képviselőtestület egyhangúlag elfogadta.
Interpelláció nem volt.
1./ Napirend
Előterjesztés a többször módosított 20/2006.(XII.18.) sz. Szervezeti-és Működési Szabályzat
2. sz. mellékletének módosításáról
Boldog István polgármester: javaslatot teszek a rendelet-tervezet szerinti módosításokkal a két
bizottság külsős tagjainak megválasztására, mely szerint javaslom Búsi Lajos Lászlónét a
Pénzügyi és ügyrendi bizottság külsős tagjának. Az Oktatási, Ifjúsági-és Kulturális bizottság
külsős tagjának pedig Fejes Erikát és Szabóné Dankó Andreát, akik nyilatkozatuk szerint a
megbízatást vállalják. Kérem a pénzügyi és ügyrendi bizottság elnökét, hogy a rendelettervezetről a bizottság véleményét mondja el.
Virágné Lukács Gabriella képviselő, a pénzügyi és ügyrendi bizottság elnöke: a bizottság
megtárgyalta a rendelet-tervezetet és azt elfogadásra javasolja.

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét.
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
14/2010.(XI.12.) rendelete
Kétpó Község Önkormányzatának Szervezeti-és Működési Szabályzatáról szóló
többször módosított 20/2006.(XII.18.) rendelet 2.sz. mellékletének 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. 2. számú melléklete
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság:
Elnök:

Virágné Lukács Gabriella képviselőt

Elnökhelyettes: Vágner Olivér képviselőt
Külsős tag:

Búsi Lajos Lászlóné

Oktatási, Ifjúsági-és Kulturális Bizottság:
Elnök:

Vágner Olivér képviselőt

Elnökhelyettes: Virágné Lukács Gabriella képviselőt
Tagja:

Kecskés Mihályné képviselőt

Külsős tag: Fejes Erika
Külsős tag: Szabóné Dankó Andrea

2. §
Záró rendelkezés
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. november 12-én
Kétpó, 2010. november 12.

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.
2./ Napirend
Előterjesztés Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. évi költségvetésének
III. negyedévi végrehajtásáról
Virágné Lukács Gabriella a pénzügyi és ügyrendi bizottság elnöke: a pénzügyi és ügyrendi
bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
A napirenddel kapcsolatban számszaki kérdést tett fel Kecskés Mihályné és Keresztes Péter
Pál képviselő, melyre Pappné Boross Boglárka pénzügyi előadó megválaszolt.
Boldog István polgármester röviden ismertette a táblázatokat.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Község Önkormányzata Képviselőtestületének
40/2010.(XI.12.) határozata
Kétpó Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének III. negyedévi
végrehajtásáról.
Kétpó Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. Tv. 79.§-ban biztosított jogkörében eljárva az Önkormányzat 2010. évi
költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Erről értesülnek:

1./ Képviselőtestület tagjai helyben
2./ Boldog István polgármester helyben
3./ Dr. Hajdú László jegyző helyben

3./ Napirend
Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzatának 2011. évi belső ellenőrzési tervéről
Dr. Hajdú László jegyző: a tervben az adóellenőrzés és a cafetéria rendszerének ellenőrzését
kértem. Az adónál arra szeretnénk rávilágítani, hogy minden törvény adta lehetőséget
kihasznál-e az önkormányzat az adók behajtására.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
41/2010.(XI.12.) határozat
A 2011. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. Tv. 92.§. (6) bekezdése, valamint a 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet 21.§. (3)
biztosított jogkörében eljárva az Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési tervét 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
4./ Napirend
Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzatának 2011-2014 évi belső ellenőrzés stratégiai
tervéről
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
42/2010.(XI.12.) határozat
A 2011.-2014. évi belső ellenőrzés stratégiai tervének jóváhagyásáról
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. Tv. 92.§. (6) bekezdése, valamint a 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet 19.§. alapján
biztosított jogkörében eljárva az Önkormányzat 2011.-2014. évi belső ellenőrzés stratégiai
tervét elfogadja.
Erről értesülnek: 1./ Képviselőtestület tagjai helyben
2./ Boldog István polgármester helyben
3./ Dr. Hajdú László jegyző helyben
4./ Sáfárné Boros Ildikó belső ellenőr székhelyén
5./ Napirend
Előterjesztés 2011. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
Szabályzatáról
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
43/2010.(XI.12.) határozata
2011. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat Szabályzatának elfogadására
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. törvény alapján jogkörében eljárva a 2011. évi Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat szabályzatát elfogadja.
Erről értesülnek: 1./ Képviselőtestület tagjai helyben
2./ Boldog István polgármester helyben
3./ Dr. Hajdú László jegyző helyben
6./ Napirend
Előterjesztés határozat hozatalra helyi jogsegély szolgálat beindításáról és e célra helyiség
ingyenes használatba adásáról
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
44/2010.(XI.12.) határozata
Határozat hozatalra helyi jogsegély szolgálat beindításáról és a célra helyiség ingyenes
használatba adásáról
Kétpó Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. alapján jogkörében eljárva határozott, hogy:
1. Dr. Jurta-Gellért Edina egyéni ügyvéd (Székhely: 5400 Mezőtúr, IV. út 23.sz.)
közreműködésével helyi jogsegély szolgálatot indít be és e célra 5 évre szólóan
ingyenes használatba adja egyik használaton kívüli iroda helyiségét.
2. Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza Boldog István
polgármestert, hogy használatba adás feltételeit dolgoztassa ki és ezek alapján
keletkezett szerződést írja alá.
3. Használatba adási szerződés határozat mellékletét képezi.

Erről értesülnek: 1./ Képviselőtestület tagjai helyben
2./ Boldog István polgármester helyben
3./ Dr. Hajdú László jegyző helyben
4./ Dr. Jurta-Gellért Edina egyéni ügyvéd székhelyén
7./ Napirend
Előterjesztés a Berettyó-Körös Többcélú Társulás Alapító Okiratának 6. számú módosításáról
Boldog István polgármester: a kistérség alapító okiratának és az együttműködési
megállapodás módosítására személyi változások miatt kerül sor.

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
45/2010.(XI.12.) határozata
A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Alapító Okiratának 6. számú módosításáról
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja a Társulás Alapító Okiratának 6.
számú módosítását egységes szerkezetben. Az Alapító Okirat a határozat mellékletét képezi.
Az Alapító Okirat 6. számú módosítása a Mezőtúri kistérség önkormányzatainak képviselőtestületi elfogadó határozataival válik hatályossá, az azt elfogadó utolsó határozat dátumával.

Erről értesülnek: 1./ Képviselőtestület tagjai helyben
2./ Boldog István polgármester helyben
3./ Dr. Hajdú László jegyző helyben
4./ Berettyó-Körös Többcélú Társulás székhelyén
8./ Napirend
Előterjesztés a Berettyó-Körös Többcélú Társulás Együttműködési megállapodásának 9.
számú módosításáról
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
46/2010. (XI.12.) határozata
A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Együttműködési megállapodásának 9. számú
módosításáról
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja a Társulás Együttműködési
Megállapodásának 9. számú módosítását egységes szerkezetben. Az Együttműködési
Megállapodás a határozat mellékletét képezi.
Az Együttműködési Megállapodás 9. számú módosítása a Mezőtúri kistérség
önkormányzatainak képviselő-testületi elfogadó határozataival válik hatályossá, az azt
elfogadó utolsó határozat dátumával.
Erről értesülnek: 1./ Képviselőtestület tagjai helyben
2./ Boldog István polgármester helyben
3./ Dr. Hajdú László jegyző helyben
4./ Berettyó-Körös Többcélú Társulás székhelyén
9./ Napirend
Előterjesztés a Nagykunsági Fogászati Ügyeleti Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
47/2010.(XI.12.) határozata
a Nagykunsági Fogászati Ügyeleti Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló
19/2010.(VI.17.) sz. önkormányzati határozata módosításáról
A Képviselőtestület a 19/2010.(VI.17.) sz. határozatával elfogadott társulási megállapodást
és mellékleteit az alábbiak szerint módosítja:
1.) a társulási megállapodás VIII. .fejezet 5.) pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„5.) A társulás megalakulásával kapcsolatos előkészítési költségeket valamint a működtetés
költségeit Túrkeve város Önkormányzata biztosítja.”
2.) a társulási megállapodás X. .fejezete 2.) pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„ 2.) A társulás tagjai a társulás működésének ellenőrzését külső ellenőrzés és államháztartási
belső kontrollrendszerek keretében végzik.”

3.) a társulási megállapodás V. fejezet 13. pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„13.) Ha a tag ezen felhívás ellenére –a közölt határidőn belül- sem tesz eleget a jelen
megállapodásban rögzített kötelezettségeinek, a társulási tanács a tagot a naptári év utolsó
napjával fontos okból kizárhatja a Társulásból.
Fontos oknak minősül az az eset, ha a társulás tagja az előírt módon megküldött
értesítések ellenére nem képviselteti magát a társulási tanács és a pénzügyi bizottság
ülésein, távolléteivel határozatképtelenség miatt akadályozza a Társulás működését.”
4.) a társulási megállapodás VII. fejezet 10.)pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„10.)A társulási tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testület
üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a
jegyzőkönyvet az elnök és a társulási tanács által felhatalmazott személy (hitelesítő) írja alá.
A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül az elnök megküldi a társulás székhelye
szerinti illetékes közigazgatási hivatalnak.”
A képviselő-testület Kétpó Községi Önkormányzatának képviselőjeként a Társulási Tanácsba
Boldog István polgármestert delegálja.
A képviselő-testület- a fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - Társulási
Megállapodást a az alábbiak szerint elfogadja:

A Nagykunsági Fogászati Ügyeleti
Önkormányzati Társulás
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA
Az alább felsorolt települési önkormányzatok képviselő-testületei
a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A.§ (1) bekezdés h) pontjában,
a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény (Ötv.) 41.§ (1) bekezdésében,
 valamint a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény
(Ttv.) 16.§-a által meghatározott társulási jog alapján,
a térség kizárólag munkaszüneti napokon, heti pihenőnapokon, valamint ünnepnapokon
biztosított fogászati ügyeleti ellátása feladatainak megoldása érdekében, mint közös cél
megvalósítására
mint alapító tagok önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást hoznak
létre és biztosítják annak működési feltételeit.
A társult önkormányzatok felsorolását az önkormányzatok pontos megnevezésének és
székhelyének feltüntetésével az 1. számú melléklet tartalmazza.

PREAMBULUM
A települési önkormányzat kötelező feladatai között az egészségügyi alapellátás szerepel. A
helyi önkormányzatok a helyi igényektől és teljesítőképességtől függően egymástól eltérő
önkormányzati feladat- és hatásköröket vállalhatnak. A helyi önkormányzatok önként
felvállalt feladatok ellátására is szabadon társulhatnak más helyi önkormányzattal
Törvény a nagyobb lakosságszámú és teljesítőképességű önkormányzatoknak - más helyi
önkormányzatokhoz képest - több kötelező feladat- és hatáskört állapíthat meg.
Jogszabály szerint a fogorvosi ügyeleti ellátás szervezése a fővárosban, a
megyeszékhelyen, valamint a megyei jogú városban legalább a heti pihenőnapokon és
munkaszüneti napokon - legalább 6 órás rendelési időben - kötelező.
Térségükhöz legközelebb Szolnokon működik hétvégi fogorvosi ügyelet.
A fogászati alapellátás körébe tartozó sürgősségi ellátásra - a 20 000 főt meg nem haladó
lakosságszámú települések bármilyen jellegű bevonásával - 20 000 főt meghaladó
lakosságszám esetén legfeljebb egy ügyeleti szolgálatra köthető finanszírozási szerződés.
Társult tagok lakosságszáma 2009 január 01-én meghaladta a 20 000 főt, így társulás
alakításával megoldható az ügyeleti ellátás egészségbiztosítási finanszírozással.
A Társulás tagjai rögzítik, hogy a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulásukat
szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök alapján
hozzák létre, a tagok települési önkormányzati feladatának
hatékonyabb, célszerűbb megoldására, a Ttv. 16.§-a értelmében.
I. A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE
1.) A társulás neve: Nagykunsági Fogászati Ügyeleti
Önkormányzati Társulás
2.) Székhelye: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.
3.) A Társulás tagjai:








Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete,
Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselő-testülete,
Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testülete,
Mezőhék Község Önkormányzata Képviselő-testülete,
Mesterszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete,
Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete,
Túrkeve Város Önkormányzata Képviselő-testülete.

4.) Működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe
5.) A feladatellátás helye: 5420 Túrkeve, Széchenyi út 5. sz. alatti fogorvosi rendelő.
4. A Társulás bélyegzője: „Nagykunsági Fogászati Ügyeleti Önkormányzati
Társulás”

felirattal ellátott, a társulás székhelyét, adószámát és bankszámlaszámát
tartalmazó hosszú bélyegző.
II. A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA
1.) A Nagykunsági Fogászati Ügyeleti Önkormányzati Társulás (továbbiakban:
Társulás) a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997.
évi CXXXV. törvény (továbbiakban: Ttv.) 16-17. §-ai alapján önálló jogi
személyiséggel rendelkezik. A jogi személyiséggel rendelkező társulás működése
során a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.
2.) A Társulást az önkormányzatok határozatlan időre hozzák létre.

3.) A Társulás gazdálkodási, pénzügyi feladatait Túrkeve Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala látja el, jelen társulási megállapodásban, továbbá az
államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. sz. rendeletben
foglaltak szerint.
4.) A Társulás képviseletére a Társulás elnöke, akadályoztatása esetén az
elnökhelyettes jogosult.
5.) A Társulás a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba
történő bejegyzéssel jön létre, az erre vonatkozó kérelmet a Társulás elnöke
nyújtja be az alakuló üléstől számított 8 napon belül.

III. A TÁRSULÁS ÉS A TAGOK FELADATAI, KÖTELEZETTSÉGEI
Jelen társulási megállapodás aláírásával a tagok, mint önkormányzatok
kötelezettséget vállalnak arra, hogy közös érdekeiknek megfelelően az alábbi feladatokat
valósítják meg:
 862302 -1 szakfeladatszámú fogorvosi ügyeleti ellátás.
Kizárólag munkaszüneti napokon, heti pihenőnapokon, valamint ünnepnapokon
folyamatos elérhetőséggel és az előírt helyszíni tartózkodással biztosított fogászati
ügyeleti ellátás biztosítása egészségügyi szolgáltatóval kötött feladatátadási
megállapodás útján.
 Társult tagok a feladatkört a társulásra átruházzák.
IV. A TÁRSULÁS ALAPTEVÉKENYSÉGE
862302-1 szakfeladat, kizárólag munkaszüneti napokon, heti pihenőnapokon, valamint
ünnepnapokon folyamatos elérhetőséggel és az előírt helyszíni tartózkodással biztosított
fogászati ügyeleti ellátás
V. TAGSÁGI JOGVISZONY
1. Tagok ezen társulási megállapodás elfogadásával és aláírásával, kötelezettséget
vállalnak arra vonatkozóan, hogy elfogadják a felmondással, illetve kizárással
összefüggő felelősségi szabályokat.

2. A Társulásban résztvevő települések képviselő-testületei a Ttv. 4.§ (1) bekezdése
alapján minősített többséggel hozott határozatukkal mondják ki a Társulásban való
részvételüket.
3. A Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel
hozott döntése szükséges:
a) a megállapodás jóváhagyásához,
b) a megállapodás módosításához,
c) a megállapodás megszüntetéséhez,
d) a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz,
e) a társulási megállapodás év közbeni felmondásához.
4. A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok
képviselő-testületének minősített többséggel hozott határozata szükséges,
melynek
tartalmaznia kell, hogy a testület a jelen társulási megállapodás
rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el, elfogadja a Társulás céljait..
5. A Társuláshoz történő csatlakozáshoz szükséges a Társulásban résztvevő valamennyi
tagönkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel hozott határozata.
6. ) A csatlakozás elfogadása esetén a Társulási megállapodást és a Társulás Alapító
okiratát módosítani kell és a változást a Magyar Államkincstár Területi
Igazgatóságához be kell jelenteni.
7. Tekintettel arra, hogy a Társulás határozott cél megvalósítására jött létre, a tagok
önként vállalják, hogy a törvényben biztosított felmondási jogukkal csak tényleges
és alapos
indokok alapján élnek.
8. A társulási jogviszonyt felmondani csak a naptári év utolsó napjával –december 31.i
hatállyal- lehet. A Ttv. 4.§ (2) bekezdése alapján a felmondásról szóló minősített
többséggel hozott döntést a képviselő-testület legalább 3 hónappal korábban köteles
meghozni és a társulás tagjaival közölni.
9. A társulási jogviszony év közbeni felmondásához a Társulásban részt vevő
képviselőtestületek mindegyikének minősített többséggel hozott határozata szükséges.
10. A felmondó tag köteles a felmondásával a Társulásnak okozott kár teljes körű
megtérítésére. Ezen kártérítési felelősséget tagok valamennyi, a felmondással
összefüggő kárra vonatkoztatják.
11. Tag általi felmondás esetén a Társulás köteles a taggal elszámolni, figyelembe véve a
kártérítési kötelezettséget és a Társulást terhelő kötelezettségeket is.

12. Amennyiben a tag a jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségét megszegi,
illetve elmulasztja, az elnök köteles s tagot írásban, megfelelő határidő tűzésével
felhívni a teljesítésre.
13. Ha a tag ezen felhívás ellenére –a közölt határidőn belül- sem tesz eleget a jelen
megállapodásban rögzített kötelezettségeinek, a társulási tanács a tagot a naptári év
utolsó napjával fontos okból kizárhatja a Társulásból.

Fontos oknak minősül az az eset, ha a társulás tagja az előírt módon megküldött
értesítések
Ellenére nem képviselteti magát a társulási tanács és a pénzügyi bizottság
ülésein, távolléteivel határozatképtelenség miatt akadályozza a Társulás működését.”
14. A kizárás jogkövetkezményei azonosak a tagi felmondás jogkövetkezményeivel.
VI. A TÁRSULÁS SZERVEZETE
1.) A Társulás szervezete:
 Társulási Tanács,
 Társulási Tanács elnöke, elnökhelyettese,
 Pénzügyi Bizottság.
2.) Társulási Tanács
 A Ttv. 11. §-a alapján a Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely
a társulás tagjait képező önkormányzatok által delegált képviselőknek az
összességéből áll. Valamennyi Társult önkormányzat egy tagot delegál aki a
társult Önkormányzat mindenkori polgármestere, - vagy a társult önkormányzat
képviselő testületének tagja- a Társulási Tanácsba.
 A Tanács tagjai egy-egy szavazattal rendelkeznek.
 Feladat- és hatásköre:
a. A Társulási Tanács elnökének, elnökhelyettesének, pénzügyi
Bizottság tagjainak a megválasztása, visszahívása,
b. a működési hozzájárulás mértékének megállapítása,
c. Tagokat terhelő egyéb kötelezettség megállapítása,
d. A hatáskörbe utalt pénzeszközök felhasználásáról döntés
e. Társulás éves munkatervének, költségvetésének elfogadása,
f. A költségvetés első félévi és éves végrehajtásáról szóló
beszámoló, éves mérleg elfogadás,
g. A feladatellátással kapcsolatos szerződések megkötése,
h. Az e megállapodásban foglalt célok megvalósításának áttekintése,
a feladatellátás időarányos állapotának elemzése és értékelése.
3.) Társulási tanács elnöke, elnökhelyettese
 A Társulási Tanács nyílt szavazással, minősített többséggel saját tagjai
sorából elnököt és elnökhelyettest választ.
 Az elnök, elnökhelyettes megbízatása az önkormányzatnál betöltött
tisztségének, megbízatásának megszűnéséig áll fenn.
 Feladatuk:
a) összehívja a Társulási Tanács üléseit,
b) képviseli a Társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok és
más hatóságok előtt,
c) intézkedik a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságánál a
Társulás törzskönyvi nyilvántartásában szereplő adatok
változásának nyilvántartásba vétele iránt, az alapító okirat
módosítását követő 8 napon belül,
d) gondoskodik a Társulás éves mérlegének, vagyonkimutatásának,
költségvetésének, éves beszámolójának elkészítéséről,

e) a Társulás mérlegét a Tagok számára hozzáférhetővé teszi,
f) ellátja mindazon feladatokat, melyet a társulási megállapodás,
illetve a Társulási Tanács számára előírt,
g) évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács
részére a Társulás működéséről, feladatainak ellátásáról, a társulási
cél megvalósulásáról
h) a szerződéseket, valamint azok módosításait a Társulás nevében
aláírja,
 Az elnöki megbízatás megszűnik:
- önkormányzati képviselői,polgármesteri tisztségének megszűnésével,
- az őt delegáló önkormányzat által történő visszahívással,
- a Társulási Tanács által történő visszahívással,
- lemondással,
- elhalálozással,
 A Társulási Tanács jogosult minősített többséggel az Elnök
visszahívására.
 A korábbi Elnök köteles az új választástól számított 30 napon belül
elszámolást készíteni, az ügyek intézését az újonnan megválasztott Elnöknek
átadni.
 Lemondás esetén az elnök köteles az új elnök személyének megválasztásáig
a megbízatásával járó feladatokat ellátni, köteles a lemondásától számított 15
napon belül a Társulási Tanács ülését összehívni az új elnök
megválasztásának céljából.
 A Társulás elnökhelyettese az elnök munkáját segíti, illetve
akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti.
 Az elnök lemondásával az elnökhelyettesi megbízatás nem szűnik meg.
 A Társulás elnökhelyettesének megbízatási időtartamára az elnökre
vonatkozó rendelkezések irányadóak.
4.) Pénzügyi bizottság
 A társulás tagjai a Társulási Tanács első ülésén, a társulási tanács tagjaiból
ellenőrző-felügyelő szervként 1 elnökből és 2 tagból álló Pénzügyi
Bizottságot hoznak létre.
 A Pénzügyi Bizottságnak nem lehet tagja a Társulási Tanács elnöke,
elnökhelyettese.
 A Pénzügyi bizottság feladata a társulás működési, pénzügyi ellenőrzése.
 A bizottság szükség szerint, de évente legalább 2 alkalommal ülésezik.
 A Pénzügyi Bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen valamennyi tag
jelen van. Határozatképtelenség esetén az ülést 15 napon belül újra össze kell
hívni. A megismételt ülés a megjelent tagok számától függetlenül
határozatképes.
 A Pénzügyi Bizottság ülését az elnök az ülés napját legalább 5 nappal
megelőzően írásban hívja össze. Az ülés összehívását a bizottság bármely
tagja írásban kezdeményezheti az ok megjelölésével.
Az ülés összehívására rendkívül indokolt, halaszthatatlan esetekben








telefonon, e-mail –en is sor kerülhet.
 A Pénzügyi Bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.
 Feladata:
A Társulás költségvetését, év végi beszámolóját, mérlegét és vagyonkimutatását továbbá a
Társulási Tanács elé terjesztett minden más jelentést az adatok valódisága és a jogszabályi
előírások megfelelősége szempontjából köteles megvizsgálni és erről a Társulási
Tanácsnak jelentést előterjeszteni,
A tagok tájékoztatásának vizsgálata,
A bizottsági tagok megbízatása az elnökre vonatkozó szabályok szerint szűnik meg.
A Pénzügyi Bizottság részletes ügyrendjét maga határozza meg
A Pénzügyi Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a Bizottság
elnöke és a jegyzőkönyvvezető ír alá.

.
VII. A TÁRSULÁSI TANÁCS MŰKÖDÉSE
5. A Társulási Tanács megalakultnak tekinthető, ha a tagönkormányzatok
képviselőtestületeinek mindegyike minősített többséggel jóváhagyta a
megállapodást,
megválasztotta képviselőjét és a Társulási Tanács alakuló ülése kimondta a
megalakulást.
2.) A Társulási Tanács ülését az elnök, távollétében az általa felhatalmazott
elnökhelyettes hívja össze és vezeti. A Társulási Tanács ülését írásban, az ülés napját
legalább 5 nappal megelőzően kell összehívni. Sürgős esetben ennél rövidebb idő is
lehetséges, de csak a tagok megfelelő értesítése mellett. A határozatképességet a jelenléti ív
alapján kell megállapítani.
3.) Az ülést össze kell hívni:
a) szükség szerint, de évente legalább két alkalommal,
b) a társulási tanács által meghatározott időpontban,
c) a társulás bármely tagjának –napirendet tartalmazó- indítványára.
6. A Tanács üléseinek összehívása és a napirend kialakítása az elnök feladata, de
a
napirend összeállításában a Tanács bármely tagjának indítványtételi joga van. A
Társulási Tanácsülésen abban az esetben tárgyalható a meghívóban nem szereplő
napirendi pont, ha a Társulási Tanács ülésén valamennyi Társulási tag képviselve van
és a Társulási tanács tagjai minősített többséggel napirendre tűzik a kérdés megtárgyalását.
5.) A Társulási Tanács ülése határozatképes, ha tagjainak több mint a fele az ülésen jelen van.
A napirendi javaslat elfogadásához a jelen lévő tagok több mint a felének igen szavazata
szükséges..
6.) Határozatképtelenség esetén az eredeti időpontot követő 5 napon túli, de 10 napon
belüli időpontra kell az újabb ülést összehívni.
7. A Társulási tanács ülésére bármely tag indítványozhatja szakértők vagy egyéb
személyek meghívását. Ezen személyek az ülésen részt vehetnek, a napirendi
pontokhoz hozzászólhatnak.

8.) A társulási tanács döntését ülésen, nyílt szavazás útján, határozattal
hozza. Az ülésen a határozati javaslatról nyílt szavazással, a szavazati arányok
megállapításával döntenek. Szavazni csak személyesen, vagy a társulás tanács tagja által
írásban meghatalmazott helyettes (önkormányzat képviselő) útján lehet.
9.)A határozatot elfogadottnak kell tekinteni, ha a jelenlevő tagok több mint a fele, minősített többség szükségessége esetén a társulási tanács összes tagjának több mint a feleigen szavazattal elfogadja.
10. A társulási tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testület
üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a
jegyzőkönyvet az elnök és a társulási tanács által felhatalmazott személy (hitelesítő) írja alá.
A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül az elnök megküldi a társulás székhelye
szerinti illetékes közigazgatási hivatalnak.
11.)A Társulási Tanács minősített többséggel dönt az alábbi esetekben:
a) a hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználásáról szóló döntések,
b) az elnök, az elnökhelyettes megválasztása, visszahívásáról szóló döntések
c) a társulás éves munkatervéről és költségvetéséről szóló döntések, valamint a
költségvetés végrehajtásáról szóló éves beszámoló elfogadása.
VIII. A TÁRSULÁS VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA
1.) A Társulás saját vagyonnal rendelkezhet, alapításkor a társulás saját vagyonnal nem
rendelkezik.
2.) A Társulás gazdálkodására, könyvvezetési és beszámolási kötelezettségeire az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.), az
államháztartás működési rendjéről szóló 249/2009.(XII.19.) Kormányrendelet és az
államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet az irányadó.
3.) A Társulás megszűnése esetén a tagok egymással elszámolni kötelesek.
4.) A tagok tudomásul veszik, hogy alapításkor önrész biztosítása nem szükséges.
5.)
A társulás megalakulásával kapcsolatos
előkészítési költségeket valamint a
működtetés költségeit Túrkeve város Önkormányzata biztosítja.

IX. A TÁRSULÁS KÉPVISELETE
 A Társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok
előtt
általános képviseleti jogkörrel felruházva az elnök képviseli
 A Társulást az elnök önállóan képviseli. A Társulás jegyzése akként
történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott
társulási név alatt az elnök teljes nevét önállóan írja alá.
 Az elnök akadályoztatása esetén a Társulás képviseletére az elnökhelyettes
jogosult.

X. A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSI RENDJE, FELÜGYELETE
1.) A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV.
törvény alapján a közigazgatási hivatal törvényességi ellenőrzési jogkörében vizsgálja,
hogy a társulás szervezete, működése, döntéshozatali eljárása megfelel-e a
jogszabályoknak.
2.) A társulás tagjai a társulás működésének ellenőrzését
külső ellenőrzés és
államháztartási belső kontrollrendszerek keretében végzik.
3.) A Társulási Tanács tagjai évente legalább egyszer a képviselő-testületeiknek
beszámolnak a Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél
megvalósulásáról, mellyel együtt történik a Pénzügyi Bizottság ellenőrzéseinek
eredményeiről készült beszámoló értékelése.
XI. A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE
A Társulás megszűnhet a társulásra vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezésekben
foglaltak szerint, vagy valamennyi tag elhatározásából.
XII. NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA
Tagok kötelezettséget vállalnak közvetlenül, továbbá saját szervezeteik útján, illetve a
civil szervezetek bevonásával a teljes körű lakossági tájékoztatásra.
Tagok rendszeres és folyamatos tájékoztatást nyújtanak településeik polgárai számára a
társulás működéséről.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1.) Jelen társulási megállapodás akkor lép hatályba, amikor a képviselő-testületek
mindegyike minősített többséggel jóváhagyta a megállapodást, megválasztotta
képviselőjét, és a Társulási Tanács alakuló ülése kimondta a megalakulást.
2.) A társuló képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásból
keletkező vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalásos úton, egymás közötti
egyeztetéssel rendezik.
3.) Jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás
működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) kormányrendelet az irányadó.
4.) Tagok tudomásul veszik, hogy az önkormányzatok képviseletére jogosult
személyek változása esetén, haladéktalanul meg kell jelölniük az új képviselőket.
Az alábbi mellékletek a jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik:
1. számú melléklet: A társult önkormányzatok felsorolása az önkormányzatok pontos
megnevezésének és székhelyének feltüntetésével
2. számú melléklet: A képviselő – testületi határozat
3. számú melléklet: Aláíró lapok a Társulási megállapodás elfogadásáról
4. számú melléklet: Aláíró lapok a Társulási megállapodás módosításának elfogadásáról

Erről értesülnek:
1. A képviselő-testület tagjai
2. Polgármesteri Hivatal tisztségviselői
3. Társult Önkormányzatok képviselő-testületei
4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal

1. számú melléklet
A társult önkormányzatok felsorolása az önkormányzatok pontos megnevezésének és székhelyének
feltüntetésével

Önkormányzat neve

Székhelye

Lakosságszám (fő)

Ecsegfalva
Önkormányzata
testülete,.

Község
Képviselő-

5515 Ecsegfalva, Fő u. 67.

1232

Kuncsorba
Önkormányzata
testülete.

Község
Képviselő-

5412 Kuncsorba, Dózsa György ut
26

637

5411. Kétpó, Almásy tér 1.

723

5453. Mezőhék, Felszabadulás u. 1.

327

5452. Mesterszállás,
Szabadság u. 24.
5400. Mezőtúr,
Kossuth tér 1.
5420. Túrkeve,
Petőfi tér 1.

711

Kétpó
Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Mezőhék Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
Mesterszállás
Község
Önkormányzata Képviselő-testülete
Mezőtúr Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
Túrkeve Város Önkormányzata
Képviselő-testülete

18 176
9215

2. számú melléklet
Képviselő – testületi határozat
………………Város/Község Önkormányzata Képviselő – testületének
…./2010. (…) határozata
A Nagykunsági Fogászati Ügyeleti Önkormányzati Társulás létrehozásáról
A képviselő-testület elhatározza, hogy a település hétvégi és munkaszüneti napi fogászati ügyeleti ellátását mint felvállalt feladatot - a társult településekkel közösen biztosítja.
A képviselő-testület a település hétvégi és munkaszüneti napi fogászati ügyeleti ellátása biztosítása érdekében
megalapítja a jogi személyiséggel rendelkező Nagykunsági Fogászati Ügyeleti Önkormányzati Társulást. A
feladatellátással megbízza a társulást, a feladatellátást a társulásra átruházza.
A képviselő-testület hozzájárul, hogy a Társulás székhelye és a feladatellátás helye Túrkeve legyen.
A képviselő-testület a társulási megállapodást és mellékleteit
elfogadja

e határozat melléklete szerinti tartalommal

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a társulási megállapodást …………………… Önkormányzata
képviseletében aláírja.
A képviselő-testület …………… Önkormányzatának képviselőjeként a Társulási
Tanácsba …………………. polgármestert(……………………..önkormányzati képviselőt) delegálja.
A képviselő-testület elfogadja, hogy a társulás a feladatellátás céljából és a finanszírozás biztosítása érdekében
egészségügyi szolgáltatóval feladatátadási megállapodást kössön.
.
Határozatot kapja:………….
………………….,2010……………..
polgármester

jegyző

3. számú melléklet
Aláíró lapok a Társulási megállapodás elfogadásáról
Település megnevezése

Elfogadó
határozat száma

önkormányzati

Képviselő neve, Képviselő
aláírása
Bélyegző
lenyomata

Ecsegfalva
Önkormányzata
testülete,

Község
Képviselő-

54/2010 (VI.29.) KT.sz. határozat

Bálint Józsefné
polgármester

Kuncsorba
Önkormányzata
testülete.

Község
Képviselő-

40/2010 (VII.15.) sz határozat

Rédai János
polgármester

Kétpó
Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

19/2010 (VI.17.) sz határozat
.

Boldogh István
polgármester

Mezőhék Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

24/2010 (VI.24.) sz határozat

Fórizs Ágnes
polgármester

Mesterszállás
Község
Önkormányzata Képviselő-testülete

79/2010 (VI.29.) sz határozat

Kiss Gábor
polgármester

Mezőtúr Város Önkormányzata
Képviselő-testülete

147/2010 (VI.24.) sz határozat

Patkós Éva
önkormányzati képviselő

Túrkeve Város Önkormányzata
Képviselő-testülete

86/2010 (V.27.) sz határozat

Cseh Sándor
polgármester

4. számú melléklet
Aláíró lapok a Társulási megállapodás módosításának elfogadásáról
Település megnevezése

Elfogadó
határozat száma

önkormányzati

Képviselő neve, Képviselő
aláírása
Bélyegző
lenyomata

Ecsegfalva
Önkormányzata
testülete,

Község
Képviselő-

…/2010 (......) KT.sz. határozat

Kovács Mária
polgármester

Kuncsorba
Önkormányzata
testülete.

Község
Képviselő-

../2010 (…...) sz határozat

Rédai János
polgármester

Kétpó Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

…/2010 (…...) sz határozat
.

Boldogh István
polgármester

Mezőhék Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

../2010 (…….) sz határozat

Fórizs Ágnes
polgármester

Mesterszállás
Önkormányzata
testülete

../2010 (…….) sz határozat

Kiss Gábor
polgármester

Mezőtúr Város Önkormányzata
Képviselő-testülete

…/2010 (……..) sz határozat

Herczegh Zsolt
polgármester

Túrkeve Város Önkormányzata
Képviselő-testülete

…/2010 (…..) sz határozat

Dr Szabó Zoltán
polgármester

Község
Képviselő-

10./ Napirend
Előterjesztés a szennyvíztisztító-telep üzemeltetésének szüneteltetése tárgyában
Boldog István polgármester: az alakuló ülésen már említést tettem róla, hogy elképzelhető,
hogy a szennyvíztisztító-telepet be kell zárni gazdasági okok miatt. A másik ok pedig az,
hogy most január 1-jén jár le az a 10 éves moratórium, ami szerint eddig kötelezően
üzemeltetni kellett a telepet. Az üzemeltetési engedély is ebben az évben jár le és az újbóli
engedélyeztetési eljárás több százezer forintba kerülne, mivel a telep a mai technológiai
eljárásoknak már sajnos nem felel meg.
Jelenleg is állandó bírság alatt vagyunk, ami másfél millió forint, ez annak köszönhető, hogy a
kibocsájtott tiszta víz paramétereket a szennyvíztisztító nem tudja biztosítani. Több millió
forintba kerülne a felújítása. Mivel ezeket a feltételeket nem tudjuk biztosítani és a bírságot

sem tudja az önkormányzat fizetni, ezért javaslom a szennyvíztisztító-telep bezárását január
1-jével. A Mezőtúr és Környéke Víz-és Csatornamű Kft.-vel folytatott egyeztetés alapján
Mezőtúrra lehetőség van beszállítani a szennyvizet. Természetesen a lakosság felé majd csak
úgy tudunk árat mondani, ha a vállalkozó részünkre árajánlatot ad és ez alapján tudunk csak
kalkulálni a lakosság költségeinek csökkentéséről. A testület ezután tud csak foglalkozni
azzal, hogy ebbe miként száll be. A mezőtúri szennyvíztisztítóval úgy állapodtunk meg, hogy
a tisztítás díját függetlenítjük a szállítás díjától, a befogadási díjat önkormányzatunk fizeti ki,
ami 2000.-Ft m3-enként. Az hogy még hogyan tudunk segíteni a lakosságnak az további
egyeztetést kíván.
Most a döntés fontossága az, hogy határozatlan időre, ami 3 évet jelent szüneteltetnénk a
tisztítót erről hoznánk egy határozatot. 3 év alatt sok minden történhet, lehet hogy úgy rendbe
tudjuk hozni, hogy működjön. A leállás technikai munkával is jár, hiszen ki kell a tartályokat
takarítani és a helyiséget teljesen ki fogjuk pakolni csak a csupasz falak maradnak. A villanyt
nullára vetetjük és olyan fényforrást fogunk tenni, ami napelemmel működik. Ezt azért oldjuk
meg így, hogy egy fillérjébe se kerüljön a telep az önkormányzatnak.
Virágné Lukács Gabriella képviselő: azt mondtad, hogy a víz minősége nem megfelelő ezen
mi hogyan tudnánk javítani?
Boldog István polgármester: más gépekre berendezésre lenne ehhez szükség, a technológiát
teljesen meg kellene újítani. Ez több milliós beruházás és a bevitt szennyvíz mennyisége is
kevés.
Dr. Hajdú László jegyző: akkor tudna ezzel a technológiával jól működni a szennyvíztisztító,
ha legalább a duplája, de jobb lenne ha a triplája lenne a beszállított mennyiség.
Kecskés Mihályné képviselő: 3 éves bezárásról beszélünk, a berendezés nem fog ez idő alatt
annyira tönkre menni, hogy utána nem lehet újra indítani?
Boldog István polgármester: megteszünk mindent, hogy ne menjen tönkre, természetesen ez a
veszély fennáll, hiszen fémből levő berendezésekről van szó.
Vágner Olivér képviselő: mennyi kiadást takarítunk meg éves szinten?
Boldog István polgármester: másfél millió forint bírságot róttak ki ránk 2010-ben, 1.949 eFt a
villanyszámlánk, a vízmű felé kifizetésre kerülő üzemeltetési díj 1. 909 eFt., ez összességében
5.358 eFt éves szinten, mi az egészre terveztünk 3 millió forintot. A szennyvíztisztító
részletes költségeit, bevételeit egy táblázatban foglaltuk össze, mely a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Gyakorlatilag 5 millió forint vesztesége van rajta az önkormányzatnak.
Vágner Olivér képviselő: effektív kiadásokra gondoltam, tehát akkor az 3,5 millió forint.
Keresztes Péter Pál képviselő: tehát 10 év alatt a kirótt bírság 0,03 %-át kellett fizetnie az
önkormányzatnak, vagy az üzemeltetőnek ezt pontosan nem tudom. A legnagyobb baj az,
hogy elavult a szennyvíztisztító, sajnálom, hogy be kell zárni el kell gondolkodnunk, hogy
hogyan tovább.

Virágné Lukács Gabriella képviselő: nem merül fel az a kérdés, hogy máshová megy ki a
szennyvíz mint ahová kellene?
(Boldog István polgármester kigyűjtött adatok alapján ismerteti a lakossági szippantás
arányát. A táblázat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. )
Boldog István polgármester: összességében 34 lakásból szippantottak 2010-ben, 9-en vannak,
akik 1-szer szippantottak a 34-ből és a legtöbb a 2-szer szippantás. Ebből a 34 családból 2
családnak emelkedik meg a költsége. Az a botrányos, hogy 250 lakásból 34-en szippantatnak.
Ez a legnagyobb baj, itt törvényeket kell hozni, ezt mi Kétpón nem tudjuk megoldani. Az
ellen tudunk tenni, aki fertőzi az utcát, a Jegyző Urnál lesz egy ilyen bejelentés. A csatornázás
is teljes ráfizetés lenne, mivel csak ez a 34 család kérné a csatornázást, az üzemeltetése is.
66x5m3-t vittünk ki ez a tendencia szerintem csak csökkeni fog. A közüzemek, a cégek járnak
nyilván a legrosszabbul. Az a megoldás lenne a legjobb, ha úgy kellene fizetni a szennyvíz
után, mint a csatornázott településeken, hogy az elfogyasztott víz „X”%-ában. Sajnos ezért a
pár családért ezt a veszteséget, amit a szennyvíztisztító termel nem tudjuk bevállalni.
Természetesen figyeljük közben a pályázatokat és meglátjuk, hogy mi várható ezen a szinten.
Vágner Olivér képviselő: nem azért nem szippantatnak az emberek, mert nem akarnak, hanem
szerintem anyagi problémák vannak.
Virágné Lukács Gabriella képviselő: most 3 évig szüneteltetjük a működést, de ha hamarabb
adódik lehetőség a telep üzemelésének visszaállítására, akkor ez lehetséges ugye?
Boldog István polgármester: persze hamarabb visszaállítható az üzemeltetés.
Papp Miklós vállalkozó: összehasonlításképpen elmondom, hogy a lakosság mennyi
szennyvizet szippantatott ki.
2000-ben 240 m3 júniusban nyílt meg a telep ekkortól kell számítani,
2001-ben 1345 m3,
2002-ben 2820 m3,
2003-ban 3060 m3,
2004-ben 2380 m3,
2005-ben 2130 m3,
2006-ban 1590 m3,
2007-ben 700 m3,
2008-ban 530 m3,
2009-ben 425 m3,
2010-ben idáig volt 380 m3.
Nagyon sok helyen működik az, hogy a veszteséget a vízdíjba beépítik. Azon el kell
gondolkodni, ha egyszer bezárjátok a tisztítót, akkor azt nem bírjátok majd megnyitni,
engedélyt nem bírtok hozzá szerezni. Két év alatt leamortizálódik a telep, ha be lesz zárva ez
tudva levő. A csatornázás 2013. után szerintem kötelező lesz. Ha nem lesz csatorna
talajterhelési díjat kell fizetni. Ha a csatornázás 2013-ban elkezdődne, a tisztító a bezárás
miatt használhatatlan lenne szerintem. Ha be lesz zárva a tisztító ez a 380 m3, vagy legyen
400 m3, ez 100 m3-re le fog csökkenni. Javaslom, ha lenne rá mód a vízdíjba bekalkulálni a
veszteséget. Arra kérem a testületet és Polgármester Urat, hogy a pályázatokat nézzék meg és
próbáljanak pályázni.

Boldog István polgármester: az önkormányzat csatornázási tervében jelenleg egész más
tisztító szerepel, mint a mostani. Azonban én nagyon drasztikusnak tartanám a 3 milliós
veszteséget beépíteni a vízdíjba. Biztos vagyok benne, hogy legalább 500 Ft-ot kellene fizetni
köbméterenként.
Ha bezárjuk a telepet és nem kapunk rá engedélyt, erre azt tudom mondani, hogy most sem
kapunk rá engedélyt, csak akkor ha komoly beruházást hajtunk rajta végre. Én továbbra is azt
javaslom, hogy szüneteltessük az üzemeltetését. Nem látom arra a fedezetet, hogy mi meg
tudnánk szerezni rá a vízjogi létesítési engedélyt. Az hogy a lakosságot mennyivel tudja
támogatni az önkormányzat az egy másik ülés témája lesz.
Vágner Olivér képviselő: én is javaslom, mindenféleképpen szüneteltetni kell a telep
működését.
A napirenddel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
48/2010.(XI.12.) határozata
a szennyvíztisztító-telep üzemeltetésének szüneteltetése tárgyában
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva határozott,
1.) Kétpó község 248/1.hrsz.-ú szennyvíztisztító-telep üzemeltetését 2011. január 1. napjától
határozatlan ideig szünetelteti ,- tekintettel annak csekély kihasználtságából fakadó
veszteségre.
2.) Felhatalmazza Boldog István polgármestert, hogy a Kétpó Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 4/2009.(II.12.) határozatával jóváhagyott „Szennyvíztisztítótelepüzemeltetési szerződés”- t az 1). pontban meghatározott dátummal bontsa fel, s
ugyanezen időponttal a vonatkozó jóváhagyó határozatát a Képviselőtestület hatályon
kívül helyezi.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Boldog István polgármester
3.) Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja és felhatalmazza Boldog
István polgármestert, hogy a települési folyékony hulladék vonatkozásában a folyamatos
közszolgáltatás ellátásának érdekében,
-

-

keresse meg a Mezőtúr és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. –t, a helyi
közszolgáltatás keretében a Kft. szennyvíztelepére való beszállítatás
lehetőségének biztosítására
kössön előzetes megállapodást a befogadás díjának mértékére és annak
önkormányzati átvállalással való megfizetésére
a határozatban foglalt döntésről a jelenlegi közszolgáltatót tájékoztassa
valamint a még szükséges intézkedéseket tegye meg a bent foglaltak alapján.

Határidő: azonnal
Felelős: Boldog István polgármester
Erről értesülnek: 1./ Képviselő-testület 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.
5./ Papp Miklós 5411 Kétpó, Jókai út 16.

11./ Napirend
Beszámoló a két ülés között történt intézkedésekről
Boldog István polgármester: az írásos beszámolót annyival szeretném kiegészíteni, hogy
valószínűleg lehetőség nyílik az iskola tető, illetve nyílászáróinak felújítására, ezzel
kapcsolatban az egyházzal egyeztetni fogunk. Lehetőség lenne az óvoda átvételére is az
egyház részéről, de úgy gondolom, hogy még ne adjuk át az óvodát.
Most pedig a bizottságok megválasztott külsős tagjainak eskütételére fog sor kerülni, az
eskütételhez kérem szíveskedjenek felállni.
„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!”
Mindenkinek jó munkát kívánok a bizottságban.
Boldog István polgármester megköszönte a megjelenést és zárt ülést rendelt el.
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