JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 29-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
Boldog István polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy 4 fő képviselő
jelen van, Vágner Olivér képviselő igazoltan van távol, a képviselőtestület határozatképes.
A jegyzőkönyv hitelesítőinek Kecskés Mihályné és Keresztes Péter Pál
javasolja, melyet a képviselőtestület egyhangúlag elfogadott.

képviselőket

Boldog István polgármester: telefonon történt a képviselőtestület rendkívüli ülésének
összehívása. Két napirendet tárgyalnák, mely a következő:
Napirend:
1./ Előterjesztés az 56/2010. (XII.22.) sz. önkormányzati határozat módosításáról
a folyékony hulladék szállítás díjának megállapításáról és önkormányzati támogatásáról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
2./ Előterjesztés a Berettyó-Körös Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosításáról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
A napirendeket a képviselőtestület egyhangúlag elfogadta.
1./ Napirend
Előterjesztés az 56/2010. (XII.22.) sz. önkormányzati határozat módosításáról a folyékony
hulladék szállítás díjának megállapításáról és önkormányzati támogatásáról
Boldog István polgármester: 2010. december 22-i képviselőtestületi ülésen döntöttünk a
szennyvíztisztító-telep bezárásáról. A szippantott szennyvizet Mezőtúrra szállítatjuk. Kértünk
egy ajánlatot a vállalkozótól, aki erre ki volt jelölve. Ő közölte, hogy 8.000.-Ft-ért tudja
elszállítani a szennyvizet, a tisztítás díját önkormányzatunk vállalta. Pap Miklóstól megkapott
adatok alapján, hoztunk egy határozatot, miután a szippantások száma nem volt jelentős.
Egész évben összesen 103 alkalommal szippantattak a lakosok, ezt kaptuk meg Mikitől,
ezekkel az adatokkal számoltunk. Ezen adatok alapján készítettük el az elszámolást.
Most az derült ki, hogy az első három hónapban már megközelítettük ezt a 103 alkalmat,
aminek nem tudjuk az okát, mert most úgy néz ki, hogy április közepére a 103 alkalom már le
is telik. A 103 alkalom 515 m3 volt, április közepére ezt a mennyiséget elérjük. Nem tudjuk,
hogy ez minek köszönhető, tavaly is volt belvizes időszak, tehát még az sem lehet, hogy a
belvíz miatt van. Április közepére a támogatásra szánt keret el fog fogyni. Örülünk, hogy a

tisztítási díjat továbbra is tudjuk vállalni, de a plusz 4.000.-Ft-ot a jelenlegi körülmények
között nem tudjuk vállalni.
Azért hívtuk össze a testületi ülést, mert ezen támogatást hónap közepén nem lehet eltörölni,
hónap elején kell megtenni. Így április 1-jétől nem tudjuk vállalni a támogatást és a lakosságot
erről értesíteni kell.
Négy hónap kivételével mindig sokkal többet kellett nekünk fizetni, a szippantósnak a kivitt
szennyvízért, mint amennyi a befolyt tisztítási díjra befizetett összeg volt. A kölcsönös
elszámolásnál mi lényegesen többet fizettünk, mint ami befolyt ebből a dologból.
Nyilvánvaló, hogy a szippantás vissza fog esni. Amikor tavaly a támogatást megállapítottuk,
elővettük a nyilvántartást, aminek abszolút hitelesnek kellett lenni, amit a vállalkozó leadott
nekünk, hogy mennyi tisztítási díjat kell fizetnünk, névsorral hozta, hogy kinek vitte a
szennyvizét. Azt gondolom, hogy ennél alaposabban nem lehet eljárni. Nem tudjuk, hogy az
emberek mitől lettek ennyire környezetbarátok. Gyakorlatilag egy negyedév alatt tudták
teljesíteni azt, amit tavaly egy év alatt.
Nyilván megvizsgáljuk, hogy hogyan lehetett ilyen nagy tévedés. Meg fogjuk kérdezni a
lakost, hogy most hogy ilyen sokat szippantat és tavaly pedig alig szippantatott. 14 személy
van, aki tavaly egyszer sem szippantatott. Van egy érdekesség, erre a kolléganőm hívta fel a
figyelmet, hogy a vállalkozó saját magánál egyetlen egyszer sem szippantott tavaly, de most
ebben a korszakban egyszer sikerült neki. Egy év két hónap után lett 5m3 szennyvize. Úgy
gondolom, hogy mi nem hibáztunk, mi azokból az adatokból dolgoztunk, amit a tavalyi
esztendőben megkaptunk, ami alapján az elszámolás történt a szippantóssal.
Virágné Lukács Gabriella képviselő: kíváncsi lennék, mit mondana erre a vállalkozó.
Boldog István polgármester: nyilván meg fogjuk őt is kérdezni és az embereket is.
Keresztes Péter Pál képviselő: a másik felet, a szállítót is meg kellett volna kérdezni még
mielőtt ilyen határozatot hozunk. Lehet, hogy akkor is meghoztuk volna ezt a határozatot, de
le kellett volna vele ülni, hogy s mint volt. Ez a határozat, hogy nem is szóltunk neki, biztosan
rosszul fogja érinteni. Ezt a részét kifogásolom, hogy nem értesítettük róla, hogy mi ilyenben
gondolkodunk. Ha valakivel szemben hozunk egy döntést….
Boldog István polgármester: de ezt nem vele szemben, hanem a lakossággal szemben hozzuk.
Őt nem érinti. Neki tudnia kell, hogy ebből baj lesz, mert már januárban szóltunk, hogy
valami nincs rendben, mert a 7 alkalomból 27 alkalom lett. Februárban szóltunk neki, hogy
annyira furcsa a dolog, hogy márciustól mi szedjük be a pénzt, mert egyszerűen nem értjük
miért szippantatnak énnyien és elfogy a keret.
Ha lenne valami rendkívüli bevételünk, akkor visszatérnénk erre a dologra, de nem látok rá
lehetőséget. Azon gondolkodom, ha ennyi szippantás lett volna, akkor nem lett volna olyan
gazdaságtalan a szennyvíztisztító üzemeltetése. Ez a mennyiség lényegesen több.
A napirenddel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.

Kétpó Község Önkormányzat Képviselőtestületének
6/2011. (III. 29.) határozata
56/2010. (XII.22.) sz. önkormányzati határozat módosításáról
a folyékony hulladék szállítás díjának megállapításáról és önkormányzati
támogatásáról
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Boldog István Polgármester Úr
előterjesztésére határozott az 56/2010.(XII.22.) számú a folyékony hulladék szállításának
önkormányzati támogatásáról szóló határozat módosításáról 2011. április 01. hatállyal az
alábbiak szerint.
1./ Az 56/2010. (XII.22.) számú határozat első bekezdését hatályában fenntartja és alábbi
idézett szövegét 1. sorszámmal látja el.
„Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Kétpó község közigazgatási területén a
folyékony hulladék szállítását, - Pap Miklós Imre vállalkozó ajánlata alapján – 1.600.-Ft/m3ben állapítja meg. ( 1 tartály = 5 m3 = 8.000.-Ft)”
2./ A határozat második bekezdését 2. sorszámmal látja el, s eredeti szöveg hatályvesztése
mellett, helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„Kétpó Község Képviselőtestülete a lakossági kommunális folyékony hulladék elszállíttatását
nem támogatja. „
3./ Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a beszállított folyékony hulladék
tisztításának költségeit átvállalja, mely szállításonként 2.030.-Ft.
4./ A határozat harmadik bekezdését hatályában fenntartja és azt 4. sorszámmal látja el.
Határidő: 2011. április 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

2./ Napirend
Előterjesztés a Berettyó-Körös Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosításáról
Boldog István polgármester: a mellékelt társulási határozat alapján van szükség a
megállapodás módosítására.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.

A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Község Önkormányzat Képviselőtestületének
7/2011. (III. 29.) határozata

A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosításáról
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete határozott, hogy a Berettyó-Körös
Többcélú Társulás Tanácsa 13/2011.(III.29.) számú mellékelt határozatában foglaltakat
elfogadja és ezzel hozzájárul a Társulási Megállapodás módosításához.

Erről értesülnek: 1./ Képviselőtestület tagjai helyben
2./ Boldog István polgármester helyben
3./ Dr. Hajdú László jegyző helyben
4./ Berettyó-Körös Többcélú Társulás székhelyén
Dr. Hajdú László jegyző a képviselőtestületet tájékoztatja a bírósági ülnökök választásáról,
melynek határideje 2011. március 31. Jelölés, ami a testület hatáskörébe tartozna nem
érkezett, a hirdetményezés megtörtént.
Boldog István Polgármester Úr tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy folyamatosan keressük
a pályázati lehetőségeket, az önkormányzat működőképességének megtartására is
folyamatosan pályázunk, ezért kérjük be újra a környékbeli polgármesteri hivataloktól a
nyilatkozatokat, hogy megkapjuk a felmentést a körjegyzőség alól. Már nagyon sok
önkormányzat beküldte és folyamatosan kapjuk a nyilatkozatokat.
A közcélúak foglalkoztatására is nyújtottunk be pályázatot. Április 1-jétől 11 fő áll munkába.
Próbáljuk keresni a lehetőségeket.
Boldog István polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezára.
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