JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. június 23-án megtartott
soron következő képviselő-testületi üléséről.
Jelen vannak:Boldog István polgármester
Keresztes Péter Pál képviselő
Vágner Olivér képviselő
Virágné Lukács Gabriella képviselő
Dr. Hajdú László jegyző
Meghívott vendég: Dr. Thodory Zsolt háziorvos
Boldog István polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy 4 fő képviselő
jelen van, Kecskés Mihályné képviselő igazoltan van távol, 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?
Keresztes Péter Pál képviselő: egy kérdésem lenne, hogy a konyhán a szakács felmondott és a
továbbiakban mi az elképzelés, tovább üzemeltetjük a konyhát?
Boldog István polgármester: természetesen hiszen pályázati előírás, ezt vállaltuk is, hogy 5
évig üzemeltetni kell, venni fogunk fel új szakácsot augusztus végétől szeptember elejétől a
lehető legkedvezőbb bérrel.
További takarékossági lépéseket is tennünk kell, vannak javaslataim. A törvényi és ágazati
rendelkezések változni fognak, elképzelhetőnek tartom, mivel az iskolába kevés az 1
takarítónő, de nem tudunk felvenni mellé senkit az anyagi körülményeink miatt, ezért, egyeztetve az óvoda vezetésével - a dajkát átcsoportosítanánk az iskolába takarítani, a
konyhás néni pedig segítene az ebéd kiosztásnál az óvodába. Tehát az óvodában nem lenne
dajka a tízórainál és az ebédnél pedig segítene az óvónőknek a konyhás néni. Az uzsonnát
pedig az óvónők meg tudják oldani, hiszen annyira kevés délutánra a gyermek. Szeptember
elején mindenképpen ezt az elképzelést hozni szeretném a testület elé.
A konyha mindenkép marad, nem nyereséges, de a miénk és a helybeli lakosságtól vásárolunk
fel árukat és ez nagyon fontos.
Boldog István polgármester: javaslom a következő napirendek elfogadását, melyet a meghívó
tartalmaz.
Napirendek:
1./ Kétpó Község Önkormányzat Képviselőtestületének rendelete a helyi adókról
Előterjesztő: Boldog István polgármester

2./ Előterjesztés a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói
rekultivációjának Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Boldog István polgármester
3./ Előterjesztés a Nagykun Hagyományőrző Társulás Társulási Megállapodásának
módosítására
Előterjesztő: Boldog István polgármester
4./ Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Előterjesztő: Boldog István polgármester
A napirendet a képviselőtestület egyhangúlag elfogadta.
Interpelláció nem volt.
1./ Napirend
Kétpó Község Önkormányzat Képviselőtestületének rendelete a helyi adókról
Boldog István polgármester: a rendelet módosítására azért kerül sor, mert megpróbáljuk azt az
utat járni, hogy minél több gépjármű adózó kerüljön a településre.
Az iparűzési adóból az államtól visszaosztott adó egyre kevesebb és évről – évre egyre több
befizetési kötelezettségünk van az állam felé az előző évekből kifolyólag. Gépjárműadónál
viszont nincs befizetési kötelezettség. Sikerült megállapodást kötnünk Magyarország egyik
legnagyobb kamionos cégével, aki el is kezdte az új autók bejelentését ide, szeptembertől ide
fog fizetni adót. Telephelyet létesített, Nagy Sándornál területet bérel, ahová az autóit hozza.
A 300 kamionból álló flottáját november, decemberre át is hozza. A most elengedett adóval
kicsit romlik a költségvetésünk az idén, a tavalyi rossz év miatt sok vállalkozás felé,
visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, de ha beérkezik a gépjárműadó az összes autójára,
akkor az önkormányzatnak 40 milliós bevétele lesz csak ettől a vállalkozótól jövőre. Az
iparűzési adó legjobb éves bevétele is huszon-pár millió forint volt, úgy gondolom, hogy nem
csinálunk rossz cserét. Megállapodás közeli helyzetben vagyunk a NIT-Hungary-vel
Magyarország egyik legnagyobb kamionos érdekképviseleti szervével, amely alapján még
több ilyen cél kerülhet hozzánk.
Elképzelhető, hogy az Országgyűlés január 1-jétől minimum 0,5 %-os iparűzési adót vezet be,
mely kötelező lesz minden településen.
Vágner Olivér képviselő: ez a 40 millió ami itt marad, vagy ebből még fizetünk vissza?
Boldog István polgármester: nem ez itt marad.
A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét.
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2011.(VI.24.) számú rendelete
a helyi adókról

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. 16.§. (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló
többször módosított 1990. C. törvény 1.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
következő rendeletet alkotja:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.§. A rendelet hatálya Kétpó Községi Önkormányzat illetékességi területére terjed ki.
2.§. E rendeletben meghatározott adók esetében az adózók a fizetési kötelezettségüket az
alábbiak szerint teljesíthetik:
a) postai befizetési utalványon,
b) átutalással.
ADÓTÍPUSOK
1. Építményadó
3.§. Az adókötelezettség nem terjed ki azon építményekre, melyeket e rendelet alapján
„Magánszemélyek kommunális adója” adókötelezettség terhel.
4.§. Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.
5.§. Az adó mérteke az (1) bekezdésben meghatározott számítást figyelembe véve 400.Ft/m2/év.
2. Magánszemélyek kommunális adója
6.§. Az adó alapja a magánszemély tulajdonában lévő építmény, vagyoni értékű jog, bérleti
jogviszony.
7.§. Az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg bérleti jogonként 12.000.- Ft/év.
Adókedvezmény
8.§. a) A külterületi építmény tulajdonosa illetve bérlője, valamint aki a tárgyévben a 70.
életévét betölti, 50%-os kedvezményben részesül.
b) A 70. életév betöltésével járó kedvezmény csak egyszeresen illeti meg a közös
háztartásban élő adóalanyokat, - amely kiterjed a 70. életévét be nem töltött közös
háztartásban élő tulajdonostársa is – tekintet nélkül az érintett építmény tulajdoni
hányadára.
c) A külterületi építmény tulajdonosát illetve bérlőjét a 70. életév betöltése után járó
kedvezmény nem illeti meg.

3. Idegenforgalmi adó
9.§. Az adó alapja az önkormányzat illetékességi területén nem állandó lakosként megkezdett
vendégéjszakák száma.
10.§. Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 380.- Ft.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
11.§. Jelen rendelet 2011.07.01. napjával lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről és
felülvizsgálatáról a jegyző gondoskodik.
12.§. Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló, többször
módosított 2003. évi CXII. törvény, valamint a helyi adókról szóló, többször módosított
1990. évi C. törvény rendelkezései az irányadók.
13.§. E rendelet megfelel a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és
Tanács 2006/123/EK irányelvében foglaltaknak.
14.§. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 3/2011.(II.7.) számú
önkormányzati rendelet teljes szövege.

Boldog István sk.
polgármester

Dr. Hajdú László sk.
jegyző

Záradék: a rendelet kihirdetve
2011. június 24.
Dr. Hajdú László
Jegyző
2./ Napirend
Előterjesztés a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói
rekultivációjának Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntések meghozatalára
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2011. (VI.23.) önkormányzati határozata
a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói
rekultivációjának Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntések meghozataláról

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-Testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdése, valamint a 80.§ (1) bekezdése alapján
az alábbi határozatot hozza:
1./ A Képviselő Testület elfogadja és tudomásul veszi a határozat 1. számú melléklete szerinti
konzorciumi határozatot.
2../ A Képviselő Testület csatlakozni kíván a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési
szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulásához (továbbiakban:
Társulás), és ezzel együtt a Társulás alapító okiratának módosítását, valamint a társulási
megállapodás módosítását a határozat 2/a. és 2/b. sz. mellékletei szerinti tartalommal
elfogadja, és felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és a
kapcsolódó dokumentumok aláírására.
Felelős: Boldog István polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásban közreműködik:
a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei
3./ A Képviselő Testület kinyilvánítja szándékát, hogy a Szolnok Térségi
Hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítását célzó projekt során létrejött vagyontárgyak
üzemeltetését a Társulás útján kívánja megvalósítani, és felhatalmazza a Polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére, és a kapcsolódó okiratok aláírására.
Erről értesülnek: 1./ Képviselőtestület tagjai helyben
2./ Boldog István polgármester helyben
3./ Dr. Hajdú László jegyző helyben
4./ Szolnok Megyei Jogú Város 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.sz.
3./ Napirend
Előterjesztés a Nagykun Hagyományőrző Társulás Társulási Megállapodásának
módosítására
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2011. (VI. 23.) önkormányzati határozat
a Nagykun Hagyományőrző Társulás működtetésére kötött megállapodás módosításáról
1.

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nagykun
Hagyományőrző Társulás működtetésére kötött megállapodás módosítását a
határozat 1. számú melléklete, a működtetésre kötött megállapodását egységes
szerkezetben a határozat 2. számú melléklete szerint fogadja el.

2.

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a megállapodás módosítására és az egységes szerkezetbe foglalt
megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Boldog István polgármester
azonnal

Erről értesül:
1./ Képviselőtestület tagjai helyben
2./ Boldog István polgármester helyben
3./ Dr. Hajdú László jegyző helyben
4./ Nagykun Hagyományőrző Társulás székhelyén
4./ Napirend
Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Boldog István polgármester beszámolt a VI. Alföldi Betyárétel Főző Fesztiválon törtét
eseményekről.
Polgármester Úr tájékoztatta a képviselőket a vis maior keretből elnyert pályázatról, melynek
keretében a Béke út kerül felújításra. A felújításra 3 cégtől kértünk árajánlatot, ami meg is
érkezett. Reményeim szerint a jövő héten aláírjuk a kiviteli szerződést.
Az ülésen meghívott vendégként bemutatkozott a képviselőtestületnek, valamint a televízió
képernyőjén keresztül a lakosságnak, Dr. Thodory Zsolt, aki 2011. július 1-jétől Kétpó község
háziorvosa lesz.
Boldog István polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.
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