JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. október 12-én megtartott
soron következő képviselő-testületi üléséről.
Jelen vannak:Boldog István polgármester
Kecskés Mihályné képviselő
Keresztes Péter Pál képviselő
Vágner Olivér képviselő
Virágné Lukács Gabriella képviselő
Dr. Hajdú László jegyző
Meghívottként: Pusztai András a Mezőtúri Tiszazugi Vízgazdálkodási Társulat Igazgatója
Gonda Sándor rendőrségi kmb.
Mezőtúri Rendőrkapitányság részéről: Dr. Sipos Sándor rendőr alezredes
Dr. Gál Ferenc rendőr alezredes
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 képviselőket
javasolja, melyet a képviselőtestület egyhangúlag elfogadott.
Boldog István polgármester: szeretném megkérdezni, hogy valakinek interpellációja, kérdése
van-e?
Keresztes Péter Pál képviselő: az óvoda és iskola fűtésével kapcsolatban szeretnék érdeklődni.
Boldog István polgármester: az óvoda gázdíj elmaradása rendezésre került, az iskola
vezetésével ma tárgyaltam, megpróbálunk a tartozásból valamennyit törleszteni, a Tigázzal
megállapodásra jutni. Ha nem sikerül a fűtést az iskolában rendezni, hétfőtől tanítási szünetet
rendelünk el. 3 millió forint kintlévőségünk van ígéretet kaptunk, hogy rendezi a vállalkozó,
az ÖNHIKI pályázatról a hónap végén döntenek. Közben pályázatot nyújtunk be az iskola és
az óvoda fűtéskorszerűsítésére megújuló energiával. Reméljük a pályázat sikeres lesz.
Virágné Lukács Gabriella képviselő: javaslom, hogy az 1./ napirendi pontban szereplő
rendelet-tervezetet ne tárgyaljuk most meg, mivel a parlament ősszel fogja elfogadni az ezzel
kapcsolatos új törvényt.
Javaslom, hogy vegye fel a képviselőtestület a napirendek közé Kétpó Község Települési
Esélyegyenlőségi Programja 2011-2016. tárgyalását.
Keresztes Péter Pál képviselő: javaslom, hogy vegye fel a képviselőtestület a napirendek közé
a Leader Egyesülethez való csatlakozás megtárgyalását.
A képviselőtestület egyhangúlag elfogadta az 1. napirend levételét, valamint egyhangúlag
elfogadta Kétpó Község Települési Esélyegyenlőségi Programja 2011-2016., valamint a
Leader Egyesülethez való csatlakozás napirendre való felvételét.

Boldog István polgármester: a fentiek figyelembe vételével javaslom a meghívóban kiküldött
napirendek elfogadását, mely a következő:
Interpelláció
Napirendek
1./ Mezőtúri Tiszazugi Vízgazdálkodási Társulat igazgatója Pusztai András Úr tájékoztatója
jogszabályváltozásról. Kapcsolódó előterjesztés szerződéskötésről.
Előterjesztő: Boldog István polgármester
2./ Beszámoló Kétpó község 2010. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
Előterjesztő: Szakács László r. alezredes rendőrségi főtanácsos kapitányságvezető
3./ Előterjesztés Kétpó Község Települési Esélyegyenlőségi Programja 2011-2016.
elfogadásáról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
4./ Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2010. évi
fordulójához történő csatlakozásról
Előterjesztő: Dr. Hajdú László jegyző
5./ Előterjesztés a közérdekű önkéntes tevékenység szervezéséről
Előterjesztő: Boldog István polgármester
6./ Előterjesztés a Leader Egyesülethez való csatlakozásról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
7./ Előterjesztés a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Boldog István polgármester
ZÁRT ÜLÉS
8./ Előterjesztés id. Dudás Jánosné méltányossági kérelme ingatlan tulajdon tárgyában
Előterjesztő: Boldog István polgármester
9./ Előterjesztés ifj. Dudás János kérelme a 81. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú beépítetlen
telekingatlan elidegenítése ügyében
Előterjesztő: Boldog István polgármester
10./ Előterjesztés ifj. Dudás János kérelme „egyedi” állattartási engedély kiadásáról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
11./ Előterjesztés ifj. Németh Ferenc a 0236/3. hrsz-ú önkormányzati ingatlanra érkezett
árajánlatról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
12./ Előterjesztés a 170. hrsz-ú ingatlan földhasználati jogáról
Előterjesztő: Boldog István polgármester

13./ Előterjesztés Ollári Andrásné jubileumi jutalom ügyében
Előterjesztő: Boldog István polgármester
A napirendet a képviselőtestület egyhangúlag elfogadta.
Interpelláció nem volt.
1./ Napirend
Mezőtúri Tiszazugi Vízgazdálkodási Társulat igazgatója Pusztai András Úr tájékoztatója
jogszabályváltozásról. Kapcsolódó előterjesztés szerződéskötésről.
Pusztai András Igazgató Úr tájékoztatójában elmondta, hogy a vizitársulatokról szóló 2009. évi
CXLIV. Törvényt kétszer is módosították, aminek következtében rendezni kell a társaságuk
törzstőkéjébe lévő társasági kezelés alatt álló, de önkormányzati tulajdonú csatorna részek jogi
helyzetét.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2011. (X.12.) önkormányzati határozata
A Mezőtúri Tiszazugi Vízgazdálkodási Társulat kezelésében lévő önkormányzati
tulajdonú belvízvédelmi csatorna szakaszok jogi helyzetének rendezéséről
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. tv. 8. §. alapján hatáskörében eljárva az alábbiakról
határozott:
1./ Felhatalmazza Boldog István polgármester Urat, hogy az ügy tárgyában vegye fel a
kapcsolatot a még érintett önkormányzatok polgármestereivel és végezzen egyeztető
tárgyalásokat.
2./ Az egyeztető tárgyalások eredménye alapján az ügyet döntésre készen terjessze elő.
Határidő: 2011. december 15.
Felelős: Boldog István polgármester
Erről értesülnek: 1./ Képviselőtestület tagjai helyben
2./ Boldog István polgármester helyben
3./ Dr. Hajdú László jegyző helyben
4./ Mezőtúri Tiszazugi Vízgazdálkodási Társulat székhelyén
2./ Napirend
Beszámoló Kétpó község 2010. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében
tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
Dr. Sipos Sándor rendőr alezredes az írásbeli beszámolót röviden kiegészítette, mellyel
kapcsolatban Boldog István polgármester kérdést tett fel, melyre Dr. Sipos Sándor rendőr
alezredes megválaszolt.

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2011. (X.12.) önkormányzati határozata
A rendőrség 2010. évi beszámolójának elfogadásáról
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Mezőtúr Városi Rendőrkapitányság
képviselőjének beszámolóját megtárgyalta és azt elfogadta. A beszámoló a határozat
mellékletét képezi.
Erről értesülnek: 1./ Képviselőtestület tagjai helyben
2./ Boldog István polgármester helyben
3./ Dr. Hajdú László jegyző helyben
4./ Mezőtúr Rendőrkapitányság 5400 Mezőtúr, Petőfi út 24.sz.
3./ Napirend
Előterjesztés Kétpó Község Települési Esélyegyenlőségi Programja 2011-2016. elfogadásáról
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2011. (X.12.) önkormányzati határozata
Kétpó Község Települési Esélyegyenlőségi Programja 2011-2016. elfogadásáról
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. tv. 8. §. alapján a határozat mellékletét képező Kétpó
Község Települési Esélyegyenlőségi Programját 2011-2016. elfogadja.
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 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2010. évi
fordulójához történő csatlakozásról
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
37/ 2011. (X.12.) önkormányzati határozata
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2012. évi fordulójához történő csatlakozásról
1./ Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő – testülete A helyi önkormányzatokról szóló,
többször módosított 1990. évi LXV. Tv. 2.§. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,
az 51/2007.(III.26.) Kormányrendelet 18.§ - 22.§. szerint, a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulójához csatlakozik.
2./ A képviselő – testület tudomásul veszi, hogy csatlakozó nyilatkozatát a pályázatok kiírását
követően nem vonhatja vissza.
3./ A képviselő – testület az Általános Pályázati Feltételekben meghatározott alapfeltételekkel
kiírja a pályázatot a felsőoktatási hallgatók és a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó
fiatalok számára.
4./ A képviselő – testület kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulója keretében beérkezett pályázatokról
hozott döntését az Wekerle Sándor Alapkezelő Felsőoktatási Pályázati Osztálya által
üzemeltetett https://bursa.okmt.hu/palyazat/ Internetes honlapon on-line adatbázisban rögzíti.
Határidő: 2011. október 14.
Felelős: Boldog István
polgármester
Dr. Hajdú László jegyző
Erről a határozatról értesül:
1./ Képviselő – testület tagjai helyben
2./ Boldog István polgármester helyben
3./ Dr. Hajdú László jegyző helyben.
5./ Napirend
Előterjesztés a közérdekű önkéntes tevékenység szervezéséről
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2011.(X.12.) önkormányzati határozata
A közérdekű önkéntes tevékenységre fogadó szervként való közreműködésről
Kétpó Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990.
évi LXV. tv. 8.§ (1) bekezdése alapján jogkörében eljárva az alábbiakról határozott, hogy:
-

a 2005. évi LXXXVIII. Törvény szerinti közérdekű önkéntes tevékenységre fogadó
szervként közreműködik, annak lehetőségével élni kíván.

-

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fogadó szervként való közreműködés
jogszabályi feltételeit polgármesteri hivatal útján biztosítsa, illetve biztosíttassa, s az
ügy tárgyában az illetékes munkaügyi központ kirendeltségénél eljárjon.

Erről értesülnek: 1./ Képviselőtestület tagjai helyben
2./ Boldog István polgármester helyben
3./ Dr. Hajdú László jegyző helyben
4./ Munkaügyi Központ Mezőtúri Kirendeltsége székhelyén
6./ Napirend
Előterjesztés a Leader Egyesülethez való csatlakozásról
Keresztes Péter Pál képviselő: a Leader Kft. alakul át Leader Egyesületté új jogszabály alapján,
a Leader Kft. pedig mint gesztor működik.
Kedvező feltételekkel alakult meg az egyesület, a tagok számára az éves tagdíj 3.000.-Ft.
javaslom, hogy Kétpó Község Önkormányzata csatlakozzon az egyesülethez.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2011.(X.12.) önkormányzati határozata
Leader Egyesülethez való csatlakozásról
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. tv. 8. §-a alapján az előterjesztésben foglaltak szerint
határozott a Leader Egyesülethez való csatlakozásról.
Határidő: azonnal
Felelős: Boldog István polgármester
Erről értesülnek: 1./ Képviselőtestület tagjai helyben
2./ Boldog István polgármester helyben
3./ Dr. Hajdú László jegyző helyben
4./ Leader Egyesület székhelyén
7./ Napirend
Előterjesztés a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Keresztes Péter Pál alpolgármester: Mezőtúron tanuló diákok szülei kerestek meg azzal, hogy
a Volánnál kezdeményezzem azt, hogy a Törökszentmiklósról induló reggeli buszjárat
Kétpóra is bejöjjön, így több tanulónak megkönnyítenék a bejárást Mezőtúrra. A kérelmet email-ben küldtük el, reméljük, hogy kedvező választ kapunk.
Dr. Hajdú László jegyző: külterületi Mészáros tanya központi lakosok kerestek meg azzal,
hogy mintegy 10 éve nincs megfelelő vízszolgáltatás a tanyaközpontban.

Arról sincsenek meggyőződve, hogy ez a víz egyáltalán iható-e, illetve, hogy nincs fagycsap
felszerelve és télen befagy a kút. Igazából a műszaki szolgálat csak részben tartozik hozzám,
egyszer kaptam bejelentést, hogy nem működik a kút, ebben eljártunk sőt voltunk is kinn,
illetve még egyszer, amikor a növényzetet kellett a környékén letakarítani. Azt gondoltam,
hogy ezek a külterületi lakosok a mai testületi ülésre eljönnek és akkor ezt a dolgot meg is
tudtuk volna beszélni.
Boldog István polgármester: a Mészárosi tanyában 8 lakásban laknak. A 8 lakásból 4-en most
sem fizették be a kommunális adójukat. Összesen 48.000.-Ft adót fizetnek ezek a lakosok. Az
egy havi villanyszámlájuk nagyobb, mint amit ők egy évre fizetnek kommunális adót az
önkormányzatnak. Amikor ezt a kutat az önkormányzat megcsináltatta, természetesen
bemérettük a vizet, szoktuk mosni a tartályt. Előtte másik kút volt, de lajtos kocsi is vitte már
az elmúlt 10 év alatt a vizet. Ugyanaz a rendszer működik a Cukorgyári tanyaközpontban is
mint a Mészárosban. A Cukorgyárban a helyi lakosok odafigyelnek a kút működésére, jól
működik, hiszen saját vízellátásukról van szó, jó ha egyszer egy évben ki kell menni az
önkormányzatnak. A Mészárosban a gazt nem vágják le a kút körül, egy apró műveletet kell
végrehajtani és elindítani a kutat és van víz, az ottani lakosok erre nem képesek, holott ezt
meg tudnák csinálni. Testületi ülés előtt ketten érkeztek a tanyaközpontból és reméltem, hogy
elmondják a problémáikat, de nem maradtak itt.
Ha nem képesek rendbe tartani a kút környékét, akkor lehet, hogy elkeríttetjük azt a területet
és kizáratom az ottani lakosokat.
Dr. Hajdú László jegyző: az ivóvíz biztosítása kötelező feladata az önkormányzatnak, de nem
ingyen kell biztosítani. Vízórát erre a kútra is lehet köttetni.
Boldog István polgármester: én pedig azt javaslom, hogy nézzük meg a kút költségeit és az
ottani lakosokra szétosztjuk és átalányban kifizeti mindenki a vízdíját. Nem lehet ezt így
tovább vinni, igazságtalanság a belterületi lakosokkal szemben. Ezzel csak az a baj, hogy
akkor minden külterületi lakosra ki kell szabni a díjat, akik rendesen működtetik a kutat
azokra is. Ha úgy gondolják, hogy nem megfelelő a víz minősége, akkor zacskós vizet is
hozathatunk és azt ki kell fizetni. Így is lehet biztosítani az ivóvizet. Nem az van írva a
törvényben, hogy ingyen kell ivóvizet biztosítania az önkormányzatnak.
Dr. Hajdú László jegyző: más témában is kaptam levelet ismét névtelenül részben köszönő
levelet, hogy eljártam az ügyben, részben elküldenek bennünket oda, ahol mi is szívjuk ezt a
bűzt, de nem kívánom részletezni. Valóban voltak az ügyben vizsgálatok, szemlék több
helyen, az egyik helyen került megállapításra, hogy az állattartási rendeletben foglaltaknál
nagyobb létszámban voltak állatok, ezért helyszíni bírság kiszabására került sor. Egyéb
hiányosságok nem merültek fel és a bűzt sem éreztük.
Boldog István polgármester: ezzel kapcsolatban azt a tájékoztatást tudom mondani, hogy a
vidékfejlesztési miniszterrel tárgyaltam és a terv az, hogy a helyi állattartási rendeleteket
kiveszik a képviselőtestületek kezéből és vagy megyei, vagy országos hatáskörbe teszik.
Leaderbe több pályázatot adtunk be, a külterületi utak javítására, televízió eszközeinek a
javítására, rendezvényre, valamint rendezvénytérre, mikrobuszban gyerekülésekre, valamint
óvoda és iskola fűtéskorszerűsítésére. Közútkezelővel tárgyaltam és elkezdődtek a körzet
útjavításai (túrkevei út, 46-os főút szakaszai).

Felajánlásokból 250 eFt-ból tudunk EKG gépet vásárolni. Jövő héten fogom Budapestről
elhozni. Ezt a gépet fenn is kell tartani és ezért az eddigi felajánlásokat is köszönjük, de aki
még teheti a továbbiakban is várjuk az adományokat.
Boldog István polgármester megköszönte a megjelenést és zárt ülést rendelt el.
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