JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. február 10-én megtartott
közmeghallgatással egybekötött 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. Gaszparjan Karen jegyző
Meghívottak vendégek: Pénzügyi és Ügyrendi, valamint az Oktatási, Ifjúsági-és Kulturális
Bizottság tagjai, Pappné Boross Boglárka pénzügyi ügyintéző
Boldog István polgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy 5 fő képviselő az
ülésen jelen van, a képviselő-testület határozatképes.
A jegyzőkönyv hitelesítőinek Virágné Lukács Gabriella és Kecskés Mihályné képviselőket
javasolja, melyet a képviselőtestület egyhangúlag elfogadott.
Boldog István polgármester: szeretném megkérdeni van-e valakinek kérdése, interpellációja?
Virágné Lukács Gabriella képviselő: szeretném megkérdeni, hogy a Volánnal lehetne-e
egyeztetni menetrenddel kapcsolatban, mégpedig a Törökszentmiklóson tanuló diákok
bejárása ügyében, ugyanúgy mint a Mezőtúri buszjárattal kapcsolatban sikeresen megtörtént a
menetrend változás.
Boldog István polgármester: megnézzük, hogy mit lehet tenni, de valószínűleg, hogy ezt csak
menetrend egyeztetésen lehet kérni. Most volt december elején menetrend változás és
igazából csak ilyenkor van lehetőség menetrend változtatási kérelem beterjesztésére.
Kecskés Mihályné képviselő: a szociális tűzifáról szeretnék érdeklődni, mert a lakosok
nagyon érdeklődnek.
Boldog István polgármester: 762 eFt értékben kaptunk szociális tűzifát, ezt az összeget az
önkormányzatnak 400 eFt-tal ki kell egészítenie. A fát leszállították, törvényi előírás, hogy
rendeletet kell alkotnunk és csak ezután kerülhet sor kérelemre a fa osztására, valószínű, hogy
március 20-a után. A rendeletben szeretném feltételként megszabni, hogy aki teljesítette a
helyi adóbefizetését az kaphasson szociális tűzifát, szeretném, ha ebből mindenki részesülne.
Szerettem volna az intézmények fűtését is ebből biztosítani, de ezt nem lehet. A fával május
30-ig kell elszámolni.

Keresztes Péter Pál képviselő: szeretném megkérdezni, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan
segély osztás lesz-e a közeljövőben?
Boldog István polgármester: érdeklődni fogunk és természetesen, ha lehetőség nyílik rá, akkor
lesz segély osztás.
Virágné Lukács Gabriella képviselő: szeretnék érdeklődni, hogy a jegyzői pályázatra van-e
jelentkező?
Boldog István polgármester: nálam volt egy érdeklődő, a saját dolgozónk is érdeklődik a
pályázat iránt, amennyiben megfelelő pályázatok érkeznek, a testület dönteni fog.
Több kérdés, interpelláció nem volt.
Boldog István polgármester: javaslom a meghívóban kiküldött napirendek elfogadását, mely a
következő:
Napirendek:
1./ Előterjesztés Kétpó Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Boldog István polgármester
Előterjesztés véleményezi: a pénzügyi és ügyrendi bizottság
2./Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok
észrevételének megtárgyalására

Megyei

Kormányhivatal

törvényességi

3./ Előterjesztés Kétpó Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 7/2011 (IV.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
4./ Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzata saját bevételeinek és a Stabilitási tv. 3.§ (1)
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható összegéről
Előterjesztő: Boldog István polgármester
5./ Előterjesztés az Arany János Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési
Szabályzatának elfogadásáról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
6./ Előterjesztés az Arany János Általános Művelődési Központ 2011. év éves beszámolójáról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
7./ Előterjesztés közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
Előterjesztő: Boldog István polgármester

1./ Napirend
Előterjesztés Kétpó Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
Virágné Lukács Gabriella képviselő, a pénzügyi és ügyrendi bizottság elnöke: a bizottság a
rendelet-tervezetet megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, Boldog István polgármester röviden
ismerteti a költségvetési táblázat számszaki adatait.
Boldog István polgármester: javaslom a képviselő-testületnek, hogy most ne fogadjuk el a
költségvetést, mivel, mint látják három részből áll a rendelet-tervezet. Jogszabályváltozás
miatt külön tervezésre került az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az ÁMK
költségvetése. Valószínűleg BM rendelet módosítására fog sor kerülni. Az önkormányzat, a
polgármesteri hivatal költségvetés tervezésénél belső számszaki változások még várhatóak, de
a főszámokban már nem lesz változás. Kötelességünknek viszont eleget tettünk, hogy
elkezdtük tárgyalni a költségvetést. Javaslom, hogy még egy hetet várjunk, várjuk meg a
változásokat és utána újból hoznánk a testület elé a költségvetést elfogadásra.
Aki egyetért azzal, hogy Kétpó Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének
megalkotását a képviselő-testület soron következő ülésére elhalassza, az kérem szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta.
2./ Napirend
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételének
megtárgyalására
Dr. Gaszparjan Karen jegyző: a második és a harmadik napirend megtárgyalását ilyen esetben
összevonhatjuk, nem kell külön napirendként tárgyalni, mivel szorosan összefügg.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2012.(II.10.) önkormányzati határozata
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételének
megtárgyalására

1. Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 18.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
megtárgyalta a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 01-4749/2011. számú
törvényességi észrevételében foglaltakat – melyet helytállónak talált és megállapította,
hogy az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: Rendelet)
jogszabálysértő.
2. Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozott a jegyző
előterjesztésére, hogy a jogszabálysértéseket a Rendelet módosításával javítja ki.
Felelős: Dr. Gaszparjan Karen jegyző
Határidő: 2012. február 10.
Erről értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
2./ Boldog István polgármester helyben
3./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző helyben
4./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
5000 Szolnok, Kossuth L út 2.sz.
3./ Napirend
Előterjesztés Kétpó Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 7/2011 (IV.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dr. Gaszparjan Karen jegyző: 2011. novemberben került sor az önkormányzat szervezeti és
működési szabályzatának törvényességi felülvizsgálatára, melyre törvényességi észrevételt
tett a Kormányhivatal. A szabályzatban megtörténtek a módosítások, valamint a 2.§ b.)
pontjában történt változás, miszerint a rendeletek kihirdetésének egyik módja az
önkormányzat honlapján történik. Amennyiben ezt a testület elfogadja, akkor kötelező lesz a
rendeleteket a honlapon kihirdetni.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét.
A Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1/2012. (II.14.) önkormányzati rendelete
A Kétpó Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 7/2011 (IV.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Kétpó Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 18.§ (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A Kétpó Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.21.)
rendelet 32.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
" 32.§ Minősített többség, azaz a megválasztott képviselők több mint felének (legalább 3
képviselő) egybehangzó szavazata szükséges jelen rendelet alapján meghatározott
esetekben."
2.§
A Kétpó Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.21.)
rendelet 45.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"45.§ (5) A rendelet helyben szokásos kihirdetésének módjai
a) Az önkormányzati hirdetőtáblájára történő kihelyezés,
b) A Kétpó Község honlapján (www.ketpo.hu)."
3.§
A Kétpó Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.21.)
rendelet 60.§ (1) b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
"60.§ (1) b) részt vesz a képviselő-testületi tevékenységével kapcsolatos feladatainak
meghatározásában,"
4.§
A Kétpó Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.21.)
rendelet 63.§ (2)-(6) bekezdése hatályát veszti.
5.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Boldog István
polgármester

Dr. Gaszparjan Karen
jegyző

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kétpó, 2012. február 13.
Dr. Gaszparjan Karen
jegyző
4./ Napirend
Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzata saját bevételeinek és a Stabilitási tv. 3.§ (1)
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható összegéről
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2012.(II.10.) önkormányzati határozata

Kétpó Község Önkormányzata saját bevételeinek és a Stabilitási tv.3.§(1) bekezdése
szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható összegéről

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kétpó Község Önkormányzata saját
bevételeit és a Stabilitási tv.3.§(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét e
határozat mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

Erről értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
2./ Boldog István polgármester, helyben;
3./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, helyben;
4./ Pénzügyi ügyintéző helyben
5./ Napirend
Előterjesztés az Arany János Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési
Szabályzatának elfogadásáról

Boldog István polgármester: az ÁMK szervezeti és működési szabályzatát az ÁMK megbízott
vezetője és munkatársa elkészítették, aki a könyvtárat is vezeti. A könyvtárban nagy
átalakítások történtek, megtörtént a könyvek leltározása és selejtezése.
Szabóné Dankó Andrea mb. ÁMK vezető: az átalakítás után nagyon barátságos, hangulatos
lett a könyvtár, már csak egy tisztasági festés hiányzik, és egy pár darab függöny kellene az
ablakokra. Azt hiszem, hogy ez megoldható lesz, hiszen ez nem túl nagy beruházás.
Boldog István polgármester: a tavasszal, amint jó idő lesz sort kerítünk a festésre.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2012.(II.10.) önkormányzati határozata
az Arany János Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának
elfogadásáról
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Arany János
Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja.
A Szabályzat a határozat mellékletét képezi.
Erről értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
2./ Boldog István polgármester helyben
3./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző helyben
4./ Szabóné Dankó Andrea mb. ÁMK igazgató
6./ Napirend
Előterjesztés az Arany János Általános Művelődési Központ 2011. év éves beszámolójáról
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2011.(II.10.) önkormányzati határozata
az Arany János Általános Művelődési Központ 2011. év éves beszámolójának
elfogadásáról

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Arany János
Általános Művelődési Központ 2011. évről szóló beszámolását elfogadja.
A beszámoló a határozat mellékletét képezi.
Erről értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
2./ Boldog István polgármester helyben
3./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző helyben
4./ Szabóné Dankó Andrea mb. ÁMK igazgató
7./ Napirend
Előterjesztés közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
Boldog István polgármester: Pap Miklós írásban bejelentette önkormányzatunknak, hogy
2012. március 1. napjával megszünteti vállalkozását, így a településen a szennyvízszippantási
közszolgáltatást. Március 1-ig teszünk javaslatot a közszolgáltatás megoldására. Nagyon
kevesen szippantatnak a községben. Van érdeklődés erre a dologra. Március 1-ig nagyon
nehéz egy ilyen vállalkozást beindítani, valószínűleg a Mezőtúri Vízművet fogjuk
megkeresni, sajnos így biztos, hogy drágább lesz a közszolgáltatás. Át kell majd néznünk a
vízi-közmű törvényt is, mert elképzelhető, hogy súlyos terhek várnak a lakosságra. Ahol nincs
csatornázva és nem tudja igazolni számlával, hogy a szennyvizet kivitette a lakos, ott
talajterhelési díjat kell fizetni, ami m3-enként 1000 Ft felé emelkedett. Amikor ez
bekövetkezik, akkor a közszolgáltatás beindítása meg fogja érni a vállalkozónak.
Keresztes Péter Pál képviselő: én úgy tudom, ahol van csatornahálózat, de a ingatlan
tulajdonosa nem köt rá a hálózatra, ott lehet kivetni a talajterhelési díjat.
Boldog István polgármester: egyes értelmezések szerint, viszont ahol nincsen csatornázás ott
is ki kell vetni a díjat. Át kell tanulmányozni a törvényt és mindenképpen a törvényben
foglaltak szerint fogunk eljárni.
Virágné Lukács Gabriella képviselő: ez a szárazság azt eredményezte, hogy lényegesen
kevesebbet kellett szippantatni.
Dr. Gaszparjan Karen jegyző: az új törvényben szerepel egy olyan rendelkezés, hogy 2012ben a testület már nem dönthet a vízdíjról. A szennyvízszippantást az új hulladékgazdálkodási
törvény szabályozza, hogy 2012. január 1-jétől nem lehet a szennyvízszippantás díja
magasabb, mint a 2011. december 31-ig megállapított díj. Az új közszolgáltatóval kötendő
szerződésnél a törvényben foglaltakat figyelembe kell venni.
Boldog István polgármester: leülünk tárgyalni és megpróbáljuk a közszolgáltatást megoldani
a településen.

8./ Egyéb aktuális kérdések
Boldog István polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy június 22-23-24-én kerül
megrendezésre az Alföldi Betyárétel Főző Fesztivál. Heteken belül egy kamion már hirdetni
fogja ezt a fesztivált, egy másik pedig elképzelhető, hogy Európában is. 1 fő közmunkás
dolgozik jelenleg szociális munkásként az önkormányzatnál. 5 fő közmunkást fogunk
foglalkoztatni hétfőtől, majd a startmunka-programban 15 fő közmunkást kívánunk
foglalkoztatni. A kemény hideg időben odafigyeltünk az idős emberekre, a településen senki
nem fagyott meg, szerencsére, egy problémás eset volt, egy idős néni külterületen, de minden
nap kimentünk hozzá és elláttuk. Az utak járhatóságát megoldottuk. A külterületi Mészáros
tanyában történt panasz kivizsgálására, mely szerint nem jó az ivóvizük, megérkeztek a
vízmintavételi eredmények és iható jó a víz a tanyaközpontban, szintén jó a Cukorgyári
tanyaközpontban is az ivóvíz. Mindkét kút működik. Nagyon sajnálom, hogy emberek
mindenféle indíttatásból megkeserítik más emberek életét.
A Baptista Szeretet Szolgálat Igazgatónőjével folytatott telefonbeszélgetés során tájékoztatott,
hogy a Szeretetszolgálat nem végez semmilyen tevékenységet településünkön. Probléma
merült fel, hogy a szolgálat egyes alkalmazottai lakosokat zaklattak a településen, hogy egyéb
szolgáltatást végeznek, amire nem volt engedélyük. Ezt megszüntettük és szórólapon
tájékoztattuk a lakosságot, hogy a házi segítségnyújtást a Berettyó-Körös Többcélú Társulás
Szociális Szolgáltató Központja végzi.
Boldog István polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.
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jegyző

/ Kecskés Mihályné /
képviselő

