
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 22-én 

megtartott  soron kívüli  képviselőtestületi üléséről. 

 

Jelen vannak:Boldog István polgármester 

                        Kecskés Mihályné képviselő 

  Keresztes Péter Pál képviselő 

                       Virágné Lukács Gabriella képviselő 

 

                         Dr. Hajdú László  jegyző 

 

Meghívott vendégek: Körmöczi Béla és Tari Balázs az Optanet és Optikon Kft. munkatársai 

 

Boldog István polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy 4 fő képviselő 

jelen van,  Vágner Olivér képviselő hiányzik, a képviselőtestület határozatképes. 

 

A jegyzőkönyv hitelesítőinek Virágné Lukács Gabriella és Kecskés Mihályné  képviselőket 

javasolja, melyet a képviselőtestület egyhangúlag elfogadott. 

 

Boldog István polgármester: javaslom a meghívóban kiküldött napirendek elfogadását. 

 

Napirendek: 

 

1./ Előterjesztés az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról szóló módosított 

1/2008.(II.08.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

2./ Előterjesztés a települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló többször 

módosított 16/2002. (XII.27.) sz. önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

3./ Előterjesztés határozat hozatalra az önkormányzat hozzájárulásának megállapítására a 

folyékony hulladék szállítására 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

4./ Tájékoztatás a kábel TV működtetéséről 

Előadó: Körmöczi Béla és Tari Balázs az Optanet és Optikon Kft munkatársai 

 

A képviselőtestület a napirendeket egyhangúlag elfogadta. 

 

1./ Napirend 

 

Előterjesztés az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról szóló módosított 

1/2008.(II.08.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét. 

 



Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 

16/2010.(XII.23.) rendelete 

 

az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról szóló módosított 1/2008.(II.08.)sz. 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kétpó Községi Önkormányzatának Képviselő – testülete az árak megállapításáról szóló 

többször módosított 1990. évi LXXXVI. Törvény mellékletében foglalt jogkörében eljárva az 

ivóvíz-szolgáltatás díjának megállapításáról szóló módosított 1/2008.(II.08.) rendeletet az 

alábbiak szerint módosítja. 

 

1.§ 

 

 

A rendelet 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(1) Az önkormányzati tulajdonú vízközműből szolgáltatott ivóvíz díja  287  Ft/m
3
. 

 

2.§ 

 

Záró rendelkezések 

 

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1. napjától 

kell alkalmazni. 

 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az ivóvíz szolgáltatás díjának 

megállapításáról szóló 19/2009.(XII.31.) számú önkormányzati rendelettel  

módosított 1/2008.(II.08.) rendelet 2.§. (1) bekezdés szövege hatályát veszti. 

 

 

Boldog István   sk.                                                  Dr. Hajdú László   sk. 

 Polgármester                                                                   jegyző 

 

 

2./ Napirend 

 

Előterjesztés a települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló többször 

módosított 16/2002. (XII.27.) sz. önkormányzati rendelet módosítására 

 

Boldog István polgármester: két ünnep között ígérték, hogy a hulladékkezelésre megkapjuk az 

engedélyt, ha nem jön meg addig az engedély január 1-jével az önkormányzat fogja szállítani 

a szemetet én ezt bevállalom.  

 

Kecskés Mihályné képviselő: a kommunális adó, hogyan fog alakulni? 

 

Boldog István polgármester: addig marad az adó mértéke, amíg nem látjuk, hogy hogyan 

alakulnak a szemétszállítással a költségek. 

 

Keresztes Péter Pál képviselő: lényeges megtakarítás lesz? 

 



Boldog István polgármester: igen, lényeges megtakarításra számítunk. 

 

A napirenddel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét. 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 

17/2010. (XII.23.) rendelete 

 

A települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló többször módosított 

16/2002. (XII.27.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször 

módosított 1990. évi LXV. Törvény 16.§. (1) bekezdésében és a hulladékgazdálkodásáról 

szóló 2000.évi XLIII. Tv. 23.§.-ában biztosított jogkörében eljárva, valamint a települési 

hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 

242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 3.§. (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint módosítja a 

települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló többször módosított 16/2002. 

(XII.27.) sz. önkormányzati rendeletet: 

 

1.§ 

 

A Kétpói Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2010. (V.31.) rendeletével 

módosított  3. § (1) bekezdésében „Remondis Kétpó Kft. 5410 Kétpó, Almásy tér 1. sz. „ 

szövegrész törlésre kerül és helyére a „Polgármesteri Hivatal, 5411 Kétpó Almásy tér 1. sz.” 

szövegrész kerül. 

 

2.§. 

 

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

 

„A hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díját 2011. év január 01-től e rendelet 

melléklete tartalmazza.” 

3.§. 

 

Záró rendelkezések: 

 

(1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 01.-től 

kell alkalmazni. 

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

(3) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a települési hulladékokkal kapcsolatos 

közszolgáltatásról szóló többször módosított 16/2002. (XII.27.) sz. önkormányzati 

rendelet módosítása a 2/2010. (I.29. ) sz rendelet és melléklete teljes szövegével, és a 

8/2010. (V.31.) módosított rendelete hatályát veszti. 

 

 

 

Boldog István   sk.                                                                Dr. Hajdú László sk. 

polgármester       jegyző 

 



Melléklet 

 

A 2011. január 01-től alkalmazandó hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díja 

 

1.)   110-120 literes gyűjtőedényzet (kukatartályos)               150.-Ft/ürítés+ÁFA 

 

2.) 1100 literes gyűjtőedényzet (konténer)                            1.500.-Ft/ürítés+ÁFA 

 

3.) A Kétpói Regionális Hulladéklerakóba történő  

      elhelyezés díja:                                                                 7.483.-Ft/tonna+ÁFA 

 

4.) Begyűjtés,  szállítás, ártalmatlanítás műanyag zsák esetén (maximum: 150  literes)  

bruttó 160.-FT/zsák.  

Az elhelyezés díját az Önkormányzat fizeti meg. 

 

5.) 2,5-3-5 m3-es konténer szállítási díja  6.200.-Ft/ürítés + ÁFA 

 

 

Az egységnyi díjtételek a ÁFA-t nem tartalmazzák. 

 

3./ Napirend 

 

Előterjesztés határozat hozatalra az önkormányzat hozzájárulásának megállapítására a 

folyékony hulladék szállítására 

 

Boldog István polgármester: Pap Miklós Imre vállalkozó benyújtotta önkormányzatunkhoz a 

szennyvíz szippantásra tett árajánlatát, mely szerint  5 m3 szippantás 8.000.-Ft-ba kerül 

Mezőtúrra történő beszállítással. A kérdés az, hogy önkormányzatunk a lakosság 

megsegítésére mennyi összeget tud ebből az összegből átvállalni. A 2.000.-Ft tisztítási díjat 

már átvállalja. Előző testületi ülésen már erről a témáról volt szó. Én is gondolkodtam rajta és 

úgy gondolom, hogy 4.000.-Ft-ot át tud vállalni az önkormányzat. 

 

Keresztes Péter Pál képviselő: amennyibe került a szennyvíztisztító-telep fenntartása még 

ezzel az átvállalással is spórol az önkormányzat. A lakosság pedig nem veszi észre a 

változást, mert eddig is ennyit fizetett. Én is támogatom a 4.000.-Ft-ot.  

 

Boldog István polgármester: természetesen ez a támogatás a közületekre nem vonatkozik.  

 

A napirenddel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.  

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 

56/2010. (XII.22.) határozata 

 

 a folyékony hulladék szállításának önkormányzati támogatásáról 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Kétpó község közigazgatási területén a 

folyékony hulladék szállítását, - Pap Miklós Imre vállalkozó ajánlata alapján – 1.600.-Ft/m3-

ben állapítja meg. ( 1 tartály = 5 m3  =  8.000.-Ft) 



 

A Képviselőtestület 1 tartály költségéből 4.000.-Ft-ot, azaz Négyezer forintot átvállal a 

lakosság költségeinek megkönnyítése érdekében. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza Boldog István polgármestert, hogy a vállalkozóval a 

szállítási szerződést kösse meg. 

 

Határidő: 2011. január 01. 

Felelős: Boldog István polgármester 

 

Erről értesülnek: 1./ Képviselőtestület tagjai helyben 

                            2./ Boldog István polgármester helyben 

                            3./ Dr. Hajdú László jegyző helyben 

                            4./ Pap Miklós Imre vállalkozó székhelyén 

                            5./ Polgármesteri Hivatal pü. ügyintézője helyben 

 

4./ Napirend 

 

Tájékoztatás a kábel TV működtetéséről 

 

Boldog István polgármester: az elmúlt képviselőtestületi ülésen több probléma merült fel a 

kábel tv működésével kapcsolatban, ezért hívtuk meg a szolgáltató cég munkatársait, hogy a 

televízión keresztül tájékoztatást adjanak. 

Kérem a képviselőket, hogy tegyék fel kérdéseiket. 

 

Keresztes Péter Pál képviselő: jelenleg 3 csatorna nem működik a kábel tv-n, ennek mi az 

oka. Valamikor olyan ígéretet kaptunk a szolgáltatótól, hogy tovább fogják fejleszteni a 

rendszert, ezt nem igazán lehet tapasztalni. 

 

Virágné Lukács Gabriella képviselő: településenként az árbann is különbségek vannak. Mi 

ennek az oka? 

Olyan probléma is felmerült, hogy az 5 évvel ezelőtti szolgáltató csődbe ment és a be nem 

fizetett 5 éves számlákat most követeli, ez nem évül? 

 

Tari Balázs:  Kétpó településen elmaradt egy tájékoztató anyag kiküldése. A három csatorna 

díját megemelték, akik ezekre a csatornákra  előfizetnek,  azok kérhetik. Erről szólt volna a 

tájékoztató. Ez sajnos a mi hibánkból elmaradt. A díjkülönbségekről annyit, hogy nem lehet 

összehasonlítani a Mezőtúri és a Kétpói díjakat. Kétpón is jó lenne tudni milyen csatornákra 

van igényük az előfizetőknek és az alapján állítanánk össze a csomagokat, így lehetne 

kalkulálni az árral is. Természetesen töltelék csatornákat egyes csomagokba bele kell tennünk, 

mint ahogy most is van.  

 

Keresztes Péter Pál képviselő: egy ilyen felmérést januárban meg lehetne-e csinálni? 

 

Tari Balázs: természetesen a januári számlával a kérdőíveket kiküldjük és akkor jobban 

látnánk, hogy mire van igény.  

Keresztes Péter Pál képviselő: én már többször telefonáltam az ügyfélszolgálatra abban az 

ügyben, hogy amikor több csatorna hosszabb ideig nem üzemel, akkor azt ígérték csökkentett 

számlát fogunk kapni. Ez a mai napig nem történt meg. Csökkentett számlázás ilyen esetben 

lehetséges-e? 



 

Körmöczi Béla: igen, ennek így kellene működni, valószínűleg emberi mulasztás történhetett. 

Az 5 éves számlázással kapcsolatban csak annyit szeretnék elmondani, hogy én úgy tudom, 

hogy 1 év után elévül a számla, tehát 5 évre visszamenőleg nem lehet követelni a befizetést.  

 

Boldog István polgármester: a szolgáltató felé az a kérésem lenne, ha megoldható, hogy a K1 

TV-t mindenki ingyen nézhesse a településen, mert minden lakásba ki van építve a kábel tv 2 

kivételével. Azok részére is biztosítva legyen ez, akik nem a kábel tv-t üzemeltetik. 

Amennyiben erre mód van, akkor még önkormányzatunk a költségekhez is megpróbál 

hozzájárulni. Fontos, hogy a kommunikáció a lakosság felé jó legyen, jól működjön és 

részünkről ez megtakarítás is lenne, mivel nem kellene annyi papírt felhasználnunk a 

hirdetésekre.  

 

Körmöczi Béla: szeretném még elmondani, hogy az internet szolgáltatást fejleszteni 

szeretnénk, egy korszerűbb technikai eszköz lecserélésével januárban. Most csak átmeneti a 

működtetése a településen. Ahhoz, hogy a továbbiakban fejleszteni tudjunk pályázni kell, 

reméljük, hogy pályázati kiírások lesznek, hiszen ez az internet hálózat csak papíron van 

befejezve, de műszakilag nincs és sajnos nincs rá pénzt. Ha pályázni tudunk és meg is 

nyerjük, akkor viszont az előfizetők számát is növelni kell.  

A Polgármester Úr kérését meg fogjuk vizsgálni és amennyiben lehetséges mindent 

megteszünk. 

 

Boldog István polgármester: köszönöm. Lenne egy olyan javaslatom, hogy annak érdekében, 

hogy a község lakossága minél szélesebb körbe ismerje meg a kábel tv-s internet szolgáltatást, 

állítsunk fel a művelődési házban egy úgynevezett információs pontot, ahol egy számítógépen 

menne a kábel tv-s internet. Ezen láthatnák az érdeklődők, hogy milyen gyors, hogyan 

működik az internet.   

A másik javaslatom pedig az lenne, hogy annak érdekében, hogy növelni tudjuk az előfizetők 

számát, a Polgármesteri Hivatalban az egyik ügyintézőnél lehessen jelentkezni, ha valaki 

visszaszeretne térni a kábel tv szolgáltatáshoz. Mi beszólunk a szolgáltatónak és akkor 

kijönnek a szerződést megkötni és bekötni a szolgáltatást. Ezzel megkönnyítenénk a lakosok 

dolgát, hiszen neki nem kellene bemenni Mezőtúrra, hanem helyben elintézi és így hátha 

többen visszatérnének a kábel szolgáltatóhoz.  

 

Mindkét javaslatot a képviselőtestület támogatta. 

 

Boldog István polgármester megköszönte a vendégeknek és a képviselőknek a megjelenést és 

az ülést bezárta. 

 

 

 

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

 Polgármester         jegyző 

 

 

 

 

/ Virágné Lukács Gabriella /      / Kecskés Mihályné / 

          Képviselő                                                                                           képviselő 

 


