JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 15-én
megtartott közmeghallgatással egybekötött 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: 4 fő
Boldog István polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy 5 fő képviselő
jelen van, a képviselőtestület határozatképes.
A jegyzőkönyv hitelesítőinek Virágné Lukács Gabriella és Vágner Olivér
javasolja, melyet a képviselőtestület egyhangúlag elfogadott.

képviselőket

Boldog István polgármester: szeretném megkérdezni, hogy valakinek interpellációja, kérdése
van-e?
Virágné Lukács Gabriella képviselő: szeretném megjegyezni, hogy a kultúrházban azt
tapasztaltam, hogy elég nagy a kosz és el van dugulva a WC. A kultúrházban kik takarítanak?
Boldog István polgármester: a közmunkások takarítanak, nem értem miért van kosz. Három
karbantartónk van intézkedni fogok a WC kitakarításáról is.
Virágné Lukács Gabriella képviselő: a másik kérés az lenne, hogy a diákotthonban a folyosón
az ablakokat is takarítsák már meg.
Úgy tudom, hogy az óvodában is volt egy kis probléma az, hogy értesítették fél négykor a
szülőt, hogy a gyermeket haza kellene vinni. Ebben az ügyben mi történt.
Boldog István polgármester: igen, a vezető óvónő jelezte felém ezt az ügyet és helyesen az
intézkedés meg is történt.
Keresztes Péter Pál képviselő: az orvosi ellátással kapcsolatban szeretném elmondani, hogy
több lakos jelezte felém, hogy a háziorvos nem adja be a sima influenza elleni védőoltást sem.
Több probléma merült már fel ebben az évben is a háziorvossal kapcsolatban. Én javaslom,
hogy másik orvost keressünk. Nem igazán csinál semmit. Nézzük meg, hogy milyen
lehetőségek vannak.
Boldog István polgármester: intézkedtünk a védőoltás beadása ügyében. Csütörtökön
lehetőség lesz a védőoltás beadatására, aki kéri. Véleményem szerint hívjuk meg a következő
testületi ülésre Doktor Urat és adjuk meg a lehetőséget, hogy elmondja az álláspontját.
Keresztes Péter Pál képviselő: a másik felvetésem, hogy a kábel tv részlegesen üzemel.
Javaslom, hogy az Optanet Kft. vezetőjét hívjuk meg a következő ülésre és mondja el, hogy

miért vannak ilyen problémák az üzemeltetéssel és mit tesznek azért, hogy a lakosok
megfelelő szolgáltatásban részesüljenek. Hiába hívják fel őket a hibák miatt telefonon kitérő
válaszokat adnak.
A kultúrházban a gipszkarton rossz helyre van téve, félek, hogy eltörik, szólni kellene, hogy
tegyék máshová.
Tájékoztatni szeretném a testületet, hogy a ma reggel 8 órakor Békéscsaba felől közlekedő
vonat nem állt meg és itt maradtak az utasok. Ebben én reggel intézkedtem és a 9 órakor
közlekedő IC-re felszállhattak az utasok. Elfelejtett megállni a vonat.
A másik dolog pedig az, hogy előfordult a hivatalban az egyik kolléganővel, aki intézi a
különböző megrendeléseket, hogy nemet mondott az egyik megrendelés kérésnek, ami
minimális összegbe került volna. Szeretném ha nem ő döntené el, hogy mit lehet venni és mit
nem. Ebben kérnék intézkedést.
Boldog István polgármester: az Optanet Kft. vezetőjét természetesen meg fogjuk hívni a
következő képviselőtestületi ülésünkre, hogy válaszoljon a kérdéseinkre. A gipszkarton el
fogjuk onnan tenni. A vonattal kapcsolatos intézkedésedet köszönöm. A kolléganőnek pedig
szólni fogunk.
A képviselők részéről több kérdés, észrevétel nem volt.
Boldog István polgármester: javaslom a meghívóban kiküldött napirendek elfogadását.

Interpelláció
Napirendek:
1./ Előterjesztés Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. évi átmeneti
gazdálkodásáról
Előterjesztő Boldog István polgármester
2./ Előterjesztés Kétpó Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójáról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
Véleményezi: pénzügyi és ügyrendi bizottság
3./ Előterjesztés a Környezet és Energia Operatív Program 1.3.0 kódszámú pályázati
konstrukcióban benyújtandó ivóvízminőség-javító pályázatról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
4./ Előterjesztés a Családsegítő Szolgálat 2010. évi feladatellátásának helyzetéről szóló
beszámolóról
Előterjesztő: Dr. Hajdú László jegyző
5./ Előterjesztés a Tanyagondnoki Szolgáltatás 2010. évi feladatellátásának helyzetéről szóló
beszámolóról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
6./ Előterjesztés a rendőrségi körzeti megbízotti tevékenység önkormányzati támogatásáról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
A napirendeket a képviselőtestület egyhangúlag elfogadta.

Interpelláció nem volt.
1./ Napirend
Előterjesztés Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. évi átmeneti
gazdálkodásáról
A napirenddel kapcsolatban kérdést tett fel Keresztes Péter Pál képviselő, melyre
megválaszolt Boldog István polgármester.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét.
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
15/2010.(XII.16.) rendelete
Kétpó Község Önkormányzatának 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször
módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 76.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az
önkormányzat átmeneti gazdálkodására a következő rendeletet alkotja.
1. §
(1) A képviselőtestület az önkormányzat bevételének 2011. évi előirányzatát 97.545 eFtban állapítja meg.
(2) A képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi várható kiadási előirányzatát 114.723
eFt-ban állapítja meg.
(3) A kiadások csak a beszedett bevételek arányában teljesíthetők.
(4) A forráshiány összege 17.178 eFt-ban kerül megállapításra.
2. §
(1) A képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzat bevételeit
folytatólagosan beszedje.
(2) A képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a bevételek arányában a
kiadásokat az alábbi sorend szerint teljesítse:
1./ önkormányzati dolgozók munkabérének kifizetése
2./ az önkormányzat által folyósított rendszeres segélyek kifizetése
3./ közüzemi díjak kifizetése
(3) Az (1) – (2) bekezdésben adott felhatalmazás az önkormányzat 2011. évi
költségvetését megállapító önkormányzati rendelet hatályba lépésének napjáig tart.
(4) A felhatalmazás időtartama alatt beszedett bevételek és a teljesített kiadások a
költségvetési rendeletbe beépülnek.

Záró rendelkezések
3. §
(1) E rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet az önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító rendelet hatályba
lépésének napján megszűnik.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Boldog István sk.
Polgármester

Dr. Hajdú László sk.
jegyző

2./ Napirend
Előterjesztés Kétpó Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójáról
Virágné Lukács Gabriella képviselő a pénzügyi és ügyrendi bizottság elnöke: a bizottság a
költségvetési koncepciót megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
A napirenddel kapcsolatban a táblázatokban szereplő számszaki adatokról kérdést tett fel
Keresztes Péter Pál, Vágner Olivér és Kecskés Mihályné képviselők, melyre Pappné Boross
Boglárka pénzügyi előadó és Boldog István polgármester megválaszolt.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
51/2010.(XII.15.) határozata
Kétpó Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójára
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Ötv-ben biztosított jogkörében eljárva,
figyelembe véve az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvényt, valamint az
államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Kormányrendeletben foglaltakat
az alábbi határozatot hozza:
Kétpó Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési javaslatát a következő irányelvek
alapján készíti el:
1. A soros lépések, átsorolások fedezetét a költségvetésben biztosítani kell.
2. A cafetéria-juttatás fedezetét a költségvetésben biztosítani kell.
3. A dologi kiadások 2010. évi eredeti előirányzatának korrigált összegét nem
javasolt túllépni. Növekedés csak ott tervezhető, ahol a kiadások növekedését
nem befolyásolhatjuk. (pl.: Áfa összege, ágz-, villamos energia stb.)
4. Az intézmények karbantartási és felújítási igényeinél prioritási sorrend
felállítása szükséges.
5. A nyertes pályázatok beruházásai kiemelt szerepet kapjanak.
6. A biztonságos működés fedezetére tartalékot kell képezni.

Határidő: 2011. február 15.
Felelős: Boldog István polgármester
3./ Napirend
Előterjesztés a Környezet és Energia Operatív Program 1.3.0 kódszámú pályázati
konstrukcióban benyújtandó ivóvízminőség-javító pályázatról
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Község Önkormányzat Képviselőtestületének
52/2010. (XII.15.) határozata
A Környezet és Energia Operatív Program 1.3.0 kódszámú pályázati konstrukcióban
benyújtandó ivóvízminőség-javító pályázatról

Kétpó Község Önkormányzata a Környezet és Energia Operatív Program 1.3.0 kódszámú
pályázati konstrukcióban benyújtandó ivóvízminőség-javító pályázathoz a következő
nyilatkozatot teszi:
1. A képviselőtestület jóváhagyja, hogy a Berettyó-Körös Többcélú Társulás pályázatot
nyújtson be a Környezet és Energia Operatív Program keretében ivóvízminőségjavítás, KEOP-1.3.0 kódszámú pályázati konstrukció második fordulójára nettó
1.047.006.937 Ft beruházási összeggel. (Támogatási hányad: 84,32%).
2. A Berettyó-Körös Ivóvízminőség-javító Projekt keretében megvalósuló beruházás
7.669.892 Ft összegű önerőt az önkormányzat gördülő költségvetéséből biztosítja. Az
adott évre eső önerő összegét az éves költségvetésébe betervezi és a pályázó Társulás
részére adott időpontig átutalja, valamint az önkormányzat az adott évben tervezett
önerő elfogadásáról rendeletet alkot.
Saját forrás, amely tartalmazza az EU Önerő Alap támogatást: 19.174.730.-Ft.
Önerő: 7.669.892.-Ft.
Az egyes évekre eső önerő (Ft):
2011 év
199.858

2012 év
3.886.110

2013 év
3.583.924

Összesen
7.669.892

3. Amennyiben a Társulás nem nyeri el a támogatást az EU Önerő Alapból vagy a forrás
nem áll rendelkezésre, akkor ezt az összeget másmódon fogja biztosítani.
4. Kötelezettséget vállal, hogy a pályázatban szereplő díjképzési elveket és díjszinteket
alkalmazza a projekt megvalósulását követően.
5. A támogatással létrejött létesítmények működtetésének fedezetét a fenntartó biztosítja.

6. Kétpó Község Önkormányzata a KEOP 1.3.0 ivóvízminőség-javító projekthez
kapcsolódóan vállalja a településre eső önrészt. A Berettyó-Körös Többcélú Társulás
tagönkormányzatai kölcsönösen, egyetemleges felelősséget vállalnak a Ptk (1959. évi
IV. tv.) szerint a tagönkormányzatok tekintetében felmerülő önrész biztosítására is.
Határidő: azonnal
Felelős: Boldog István polgármester
Erről értesülnek: 1./ Képviselőtestület tagjai helyben
2./ Boldog István polgármester helyben
3./ Dr. Hajdú László jegyző helyben
4./ Berettyó-Körös Többcélú Társulás székhelyén
4./ Napirend
Előterjesztés a Családsegítő Szolgálat 2010. évi feladatellátásának helyzetéről szóló
beszámolóról
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Község Önkormányzata Képviselőtestületének
53/2010. (XII.15.) határozata
A Családsegítő Szolgálat feladatellátásának helyzetéről szóló beszámoló
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről gyermekek szóló
1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 30.§-ban biztosított jogkörben eljárva az alábbi határozatot
hozza:
A Képviselőtestület szóló beszámolót a melléklet alapján a Családsegítő Szolgálat
feladatellátásának helyzetéről szóló beszámolót megtárgyalta és azt elfogadja.
Felelős: Dr. Hajdú László
Határidő: 2010. december 31.

5./ Napirend
Előterjesztés a Tanyagondnoki Szolgáltatás 2010. évi feladatellátásának helyzetéről szóló
beszámolóról
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Község Önkormányzata Képviselőtestületének
54/2010. (XII.15.) határozata
Tanyagondnoki Szolgáltatás feladatellátásának helyzetéről szóló beszámoló
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 8 § (1) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva az alábbi határozatot hozza:
A képviselő testület a tanyagondnoki beszámolót a mellékelt tartalommal elfogadja.
Felelős: Boldog István polgármester
Határidő: 2010. december 31.

6./ Napirend
Előterjesztés a rendőrségi körzeti megbízotti tevékenység önkormányzati támogatásáról
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Község Önkormányzat Képviselőtestületének
55/2010. (XII.15.) határozata
Rendőrségi körzeti megbízotti tevékenység önkormányzati támogatásáról.
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. Tv. 8.§. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a
rendőrségi körzeti megbízott helyi tevékenységét az alábbiak szerint támogatja.
1. A képviselőtestület a rendőrségi körzeti megbízott település területén saját gépkocsival
történő munkavégzését, havi rendszerességgel 300 km üzemanyag (benzin)
költségének vállalásával támogatja.
2. A felhasználásról a támogatott útnyilvántartást köteles vezeti és bemutatni.
3. A támogatás az önkormányzat költségvetésében rezsiköltségként történhet.
4. A támogatás 2011. január 1. napjától – 2011. december 31. napjáig folyósítható.
5. A képviselőtestület felhívja a polgármestert a támogatás folyósításával kapcsolatban
szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: folyamatos, illetve 2011. december 31.
Felelős: Boldog István polgármester
Erről értesülnek: 1./ Képviselőtestület tagjai helyben
2./ Gonda Sándor rendőrségi körzeti megbízott helyben
3./ Boldog István polgármester helyben
4./ PH. Pü. Ügyintézője helyben
Boldog István polgármester: szeretném tájékoztatni a képviselőtestületet az alábbiakról:
-

-

-

-

-

2011. január 1-jétől a szemétszállítást önkormányzatunk fogja végezni, jelenleg az
engedélyeztetések folynak. Ígéretet kaptunk, hogy ebben a hónapban megkapjuk az
engedélyt.
A szemeteszsákot az önkormányzat biztosítja a lakosságnak, ezért csak az ebben lévő
szemetet fogjuk elszállítani, ennek a zsáknak jobb, erősebb minőségűnek kell lenni.
Minden szállításra egy háztartás ingyen kap 1 db zsákot, ha több zsákra van szüksége,
akkor meg kell vásárolni.
Közületeknek fizetniük kell a szállításért. Le kell adniuk, hogy az elmúlt két hónapban
mennyiért szállított és ahhoz képest adunk nekik 500.-Ft kedvezményt. A külterületi
begyűjtése és szállítása meg lesz oldva.
Reményeim szerint ez január 1-től így fog működni.
A szeméttelep rekultivációja 95 %-ig befejeződött, szerintem elmulasztották kiszedni
belőle a szemetet, amikor kevés víz volt benne, de ezt úgy is pótolniuk kell. A terület
be lesz füvesítve.
Szippantással kapcsolatban a vállalkozótól most kaptam meg az árajánlatot. Mezőtúrra
egy kanyar szippantás 8 eFt-ba fog kerülni. A szennyvíztisztító áramtalanítása és
lezárása január 1-jével meg fog történni. Folyamatban van a lámpa beszerzése, amit
oda gondoltam feltenni.
Még ebben az évben üléseznie kell a testületnek, mivel döntenünk kell a
szennyvízszippantás önkormányzati támogatásáról, úgy gondolom, hogy 4 eFt-os
támogatás lehetséges, de ezt végig kell még addig gondolni és következő ülésen
döntenénk róla.
A közmunka befejeződött, egy páran az utolsó napokban elmentek táppénzre, majd
áttekintjük, hogy kiket fogunk behívni közmunkára.
Az adóval kapcsolatban az történt, hogy Mezőtúrról bejelentkezett hozzánk egy
vállalkozó, hogy egyéb problémák miatt el kíván jönni Mezőtúrról és
önkormányzatunknak szeretne segíteni. Az egész arról szólt, hogy az ő kamionjai
Németországba járnak, ez egy fuvarozó cég, és szeretné Kétpót reklámozni. Négyen
leültünk ezt a dolgot megbeszélni és az lett a vége, hogy megszületett az
„adóparadicsom” elnevezés, mely a Jegyző Úr ötlete volt, mert ez hangzik jól, de
tudni kell, hogy semmiféle adókedvezmény egyébként nincs. Tehát ugyanazt azt adót
kell fizetni mint bárhol máshol, amit a törvény előír, annyi kedvezményt ígértünk,
hogy azok a vállalkozások, akik újonnan települnek le Kétpóra, azoktól mi vásárolni
fogunk szolgáltatást, - amit a törvény nem tilt,- a befizetett adójának az 50 %-ig, ha
50 fős munkahelyet teremt, akkor akár az adója 90 %-átig. Természetesen, ha látni
fogjuk, hogy ez az akciónk sikeres, akkor a jelenlegi adófizetőknek is szeretnénk
kedvezményt adni. Ezzel kapcsolatban lesz egy megbeszélés a vállalkozásokkal 17-én.

-

-

-

A lényege az, hogy reklámozzuk magunkat és hátha ide tudnánk „csábítani” a
vállalkozásokat. Ez bevétel és munkahelyteremtés szempontjából is nagyon jó lenne.
Egyed Kun Andrea az E.ON-nál levő akció lebonyolításában segített a lakosságnak,
ami nagyon sikeres volt, szintén ő segít a nyugdíjasoknak a nyugdíjemelési kérelem
benyújtásában.
Belvíz I. fokozatú készültségben vagyunk, most leállt a védekezés a fagy miatt. Bízom
benne, hogy a Béke utat, amire kaptunk belvíz támogatást le tudjuk a tavasszal
aszfaltozni. Pályázni szeretnénk ugyanígy a Jókai útra is.
Az utakat a havazás alatt elég jól sikerült letakarítani. Remélem ezután is sikerül
ennek eleget tenni.
Tájékoztatom még a testületet, hogy községünkben sikeresen megalakult a
polgárőrség, a bejegyeztetése folyamatban van. Ádám Ferenc lett az elnöke. Ezúton
kívánunk nekik sikeres, eredményes munkát.

Keresztes Péter Pál képviselő tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy Túrkevén a
Nagykunsági Fogászati Ügyeleti Önkormányzati Társulás Tanácsának ülésén vett részt. A
fogorvosi ügyelet 2011. február 1-jétől fog elkezdődni és hétvégeken és ünnepnapokon lehet
az ügyeletre sürgős esetekben menni. Elmondta, hogy szintén Túrkevén a Leader ülésen is
részt vett, ahol a pályázati lehetőségekről volt szól.
Boldog István polgármester megköszönte a megjelenést és a képviselőtestület ülését bezárta.
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