
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 5-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. Gaszparjan Karen jegyző 

 

Boldog István polgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy 5 fő képviselő az 

ülésen jelen van,  a képviselő-testület határozatképes.  

 

A jegyzőkönyv hitelesítőinek Vágner Olivér és Kecskés Mihályné képviselőket javasolja, 

melyet a képviselőtestület egyhangúlag elfogadott. 

 

Boldog István polgármester: javaslom, hogy vegyük fel napirendre a szippantott szennyvíz 

szállításról szóló határozati javaslatot.  

 

A napirendi javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

 

Boldog István polgármester: szeretném megkérdeni van-e valakinek kérdése, interpellációja? 

 

Keresztes Péter Pál képviselő: az elmaradt első lakáshoz jutók támogatásával és a 

gyermekszületési támogatással kapcsolatban szeretnék érdeklődni, hogy hogyan lesz kifizetve 

és a rendeletbe újra szabályozni kell-e? 

 

Boldog István polgármester: a hatásköri rendelet tárgyalásakor ezt a problémát megbeszéljük. 

 

Boldog István polgármester: javaslom a pótnapirendi ponttal együtt és a meghívóban 

kiküldött napirendek elfogadását, mely a következő: 

 

Interpelláció 

Napirendek: 

 

1./ Előterjesztés az elsőfokú önkormányzati hatáskörök átruházásáról  

Előterjesztő: Boldog István polgármester  

 

2./ Előterjesztés az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról szóló többször módosított 

1/2008.(II.08.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 



 

3./ Előterjesztés Kétpó Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 7/2011 (IV.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

4./ Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról szóló 2/2007.(II.01.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

5./ Előterjesztés a nagykunkapitány választás protokoll szabályzatának elfogadásáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

6./ Előterjesztés az Európai Parlament Magyarországot elítélő határozatának elítélése 

tárgyában 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

7./ Előterjesztés a közvilágítási aktív berendezések használatára vonatkozó szerződésről 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

8./ Előterjesztés a szippantott szennyvíz szállításáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

9./ Előterjesztés az egyéb aktuális kérdésekről  

Előterjesztő: Boldog István polgármester  

 

Zárt ülés 

 

10./ Előterjesztés pályázat kiírása jegyzői állás betöltésére  

Előterjesztő: Boldog István polgármester  

 

A napirendeket a képviselőtestület egyhangúlag elfogadta. 

 

Interpelláció nem volt. 

 

1./ Napirend 

 

Előterjesztés az elsőfokú önkormányzati hatáskörök átruházásáról 

 

Dr. Gaszparjan Karen jegyző: az elsőfokú önkormányzati hatáskörök átruházásáról szóló 

rendeletben törölni kell az 1. § c, e, g, l, pontokat, ebből két pont érinti az első lakáshoz jutók 

támogatását és a gyermekszületések támogatását. Beszéltük Polgármester Úrral, hogy a régen 

beadott kérelmekre, - amikor még a rendelet hatályos volt, - ki lehet fizetni a támogatásokat, a 

forrást meg kell rá keresni a költségvetésben, a rendeletet ezért nem kell módosítani.  A 

kérdés az, hogy a képviselő-testület újból szeretné-e adni ezeket a támogatásokat, mert akkor 

újból szabályozni kell rendeletben. 



A Kormányhivatal folyamatosan ellenőrzi a rendeleteinket, felhívták a figyelmünket, hogy 

ezek a rendelkezések már nem élnek és ezért kell a hatásköri rendeletből törölni a fent említett 

pontokat, ez fontos lenne, mert törvényességi felhívással fog élni a Kormányhivatal. 

 

Boldog István polgármester: ami támogatások nem lettek kifizetve, az 1.200 eFt, ez két első 

lakáshoz jutó, a többi pedig született gyermek. Nem javasolnám a testületnek a rendelet 

visszahozását, mert ezt az összeget sem lesz egyszerű kifizetni. El kezdjük kifizetni az 

elmaradt támogatásokat.  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét. 

 

 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2012.(IV.10.) önkormányzati rendelete 

 

az elsőfokú önkormányzati hatáskörök átruházásáról szóló 4/2012.(III.13.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kétpó Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

  

1. § Hatályát veszti az önkormányzat az elsőfokú  önkormányzati hatáskörök átruházásáról 

szóló 4/2012.(III.13.)  önkormányzati rendelet 1. § c), e), g), l) pontja. 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

      

      Boldog István                                                                            Dr. Gaszparjan Karen  

 polgármester                                                                                    jegyző 

 

Kihirdetési záradék: 

A rendelet kihirdetésre került a Község hirdetőtábláján 2012. április hó 6. napján. 

 

 

         Dr. Gaszparjan Karen 

            jegyző 

2./ Napirend 

 

Előterjesztés az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról szóló többször módosított 

1/2008.(II.08.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

Dr. Gaszparjan Karen jegyző. 2012. január 1. napjától a képviselő-testület nem rendelkezik 

hatáskörrel az ivóvíz szolgáltatási díj megállapítására. Nyilvántartásunkban találtunk egy 

olyan rendeletet 1/2008-as, amely még mindig hatályos. Egyeztettünk a Kormányhivatallal és 

azt javasolták, hogy a rendeletünket hatályon kívül kell helyezni.  



 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét. 

 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2012.(IV.10.) önkormányzati rendelete 

 

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

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

Kétpó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. 

évi CCIX. törvény 93. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 

el: 

 

1.§ Hatályát veszti az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról szóló 1/2008.(II.08.) 

számú önkormányzat rendelet. 

 

2.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1-

től kell alkalmazni. 

 

      Boldog István                                                                            Dr. Gaszparjan Karen  

 polgármester                                                                                    jegyző 

 

Kihirdetési záradék: 

A rendelet kihirdetésre került a Község hirdetőtábláján 2012. április hó 6. napján. 

 

 

         Dr. Gaszparjan Karen 

            jegyző 

3./ Napirend 

 

Előterjesztés Kétpó Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 7/2011 (IV.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Dr. Gaszparjan Karen jegyző: a 45.§ (5) bekezdés b.) pontja rendelkezik a rendeletek 

közzétételéről, a honlapon történő megjelenéséről, az a.) pontban pedig ki kell függeszteni a 

község hirdetőtábláján. Kormányhivatal kifogásolta a rendeletek kihirdetését, miszerint a 

rendeletben csak egy lehetőséget lehet megjelölni, mi kettőt jelöltünk meg. Javaslom, hogy az 

a.) pont maradjon, a hirdetőtáblán való kihirdetés. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét. 
 

 

 



Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

9/2012.(IV.10.) önkormányzati rendelete 

 

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.§ 

 

Hatályát veszti az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

7/2011.(IV.21.) rendelet 45.§ (5) bekezdés b) pontja. 

 

2.§ 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

     

  Boldog István                                                                            Dr. Gaszparjan Karen  

 polgármester                                                                                    jegyző 

 

Kihirdetési záradék: 

A rendelet kihirdetésre került a Község hirdetőtábláján 2012. április hó 6. napján. 

 

 

         Dr. Gaszparjan Karen 

            jegyző 

4./ Napirend 

 

Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról  

 

Dr. Gaszparjan Karen jegyző: a vagyonrendeletet teljesen átalakítottuk, ezért javaslom az 

előző rendeletet hatályon kívül helyezni. Az új rendeleten belül szerkezeti, nyelvtani, jogi 

változások történtek. Egy pár dolgot kiemelnék, az önkormányzatnak a vagyona két csoportba 

sorolható az egyik a törzsvagyon, a másik pedig az üzleti vagyon. Az üzleti vagyont régen 

forgalomképes vagyonnak neveztük. A törzsvagyonba pedig tartozik a forgalomképtelen és a 

korlátozottan forgalomképes vagyon. Ezeket az átnevezéseket át kellett vezetni az egész 

rendeleten.  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét. 



 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

10/2012.(IV.10.) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat vagyonáról 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés e) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) 

bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, 

valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. 

törvény 138. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

I. Fejezet 

 

A rendelet hatálya, az önkormányzat vagyona, a vagyon csoportosítása 

 

1. Az önkormányzat vagyona 

 

 

1.§ (1) E rendelet hatálya kiterjed az önkormányzati vagyonra, beleértve:  

a) az önkormányzat által alapított és fenntartott saját költségvetési szervek, intézmények 

vagyonát,  

b) az önkormányzat társulásba vitt vagyonát, valamint 

c) a vállalkozásba vitt vagyont. 

 

 (2) E rendelet szempontjából önkormányzati vagyon:  

  a) az önkormányzat ingatlan és ingó tulajdona, 

b) az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogok, valamint 

c) az önkormányzat követelései. 

Az a-c) pontokban meghatározott önkormányzati vagyon szempontjából azonban nem 

lehet figyelmen kívül hagyni az önkormányzat kötelezettségeit, mint az önkormányzati 

vagyont csökkentő tételt. 

  

2. A rendelet hatálya 

 

2.§ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzati tulajdonú földterületek és nem lakás céljára 

szolgáló helyiségek bérletére és elidegenítésére is.  

 

3. Az önkormányzati vagyon csoportosítása 
 

 



3.§  Az önkormányzati vagyon áll: 

 a) a törzsvagyonból, valamint 

 b) üzleti vagyonból. 

 

4.§ (1) Az önkormányzat vagyona forgalomképesség alapján lehet: 

   a) forgalomképtelen,  

b) korlátozottan forgalomképes,  

c) forgalomképes. 

 

 (2) A forgalomképtelennek besorolt önkormányzati vagyontárgy, illetve vagyonrész nem 

elidegeníthető, nem megterhelhető, vállalkozásba, gazdasági társaságba nem vihető. A 

forgalomképtelen besorolást kapott vagyontárgy értékesítésére vonatkozó szerződés 

semmis. 

 

 (3) A korlátozottan forgalomképesnek besorolt önkormányzati vagyontárgyak esetében a 

vagyon elidegenítés, megterhelés, vállalkozásba, gazdasági társaságba vitel, egyéb 

hasznosítás (bérbeadás) feltételeit törvény illetve  e rendelet határozza meg. 

 

 (4) A forgalomképesnek besorolt önkormányzati vagyontárgy, illetve vagyonrész 

elidegenítése, megterhelése, vállalkozásba, gazdasági társaságba vitele, illetve egyéb 

hasznosítása, azaz a tulajdonosi jogok gyakorlása az e rendeletben meghatározottak 

szerint történhet. 

 

5.§ Az önkormányzat törzsvagyona forgalomképtelen, illetve korlátozottan fogalomképes 

lehet. 

 

6.§ Az önkormányzat üzleti vagyona körébe a forgalomképes vagyonelemek tartoznak. 

 

4. Az önkormányzat törzsvagyona 

 

7.§ Az önkormányzat törzsvagyonába azok a vagyonelemek tartoznak, amelyek közvetlenül 

kötelező önkormányzati feladat- és hatáskör ellátását vagy a közhatalom gyakorlását 

szolgálják. 

 

 

8.§ (1)Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonát a következő vagyonelemek 

jelentik: 

a) helyi közutak és műtárgyaik (járdák, buszváró),  

b) közterek, (köz)parkok, 

c) vizek és közcélú vízi - létesítmények, 

d) levéltári anyag. 

 



 (2)Az önkormányzat a jogszabály által kötelezően forgalomképtelen törzsvagyonba sorolt 

vagyonelemeken túl, saját döntése alapján további forgalomképtelen törzsvagyonba 

sorolandó vagyonelemeket nem határoz meg. 

 

 (3)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyont az önkormányzat 

forgalomképtelennek minősülő vagyonából nem nevesít. 

 

 

9.§  (1)Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonát- más jogszabályok szerint- a 

következő vagyonelemek jelentik: 

 a) közművek-kiemelt jelentőséggel a vízi-közmű, 

 b) középületek, polgármesteri hivatal épülete, nevelési intézmény(óvoda) 

 

 (2)Az önkormányzat a jogszabály által kötelezően korlátozottan forgalomképes 

törzsvagyonba sorolt – az (1) bekezdésben felsorolt – vagyonelemeken túl, saját 

döntése alapján a temetőt sorolja még a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba. 

 

 (3)A korlátozottan forgalomképesség tartalma az egyes vagyonelemek vonatkozásában az 

alábbiakat jelöli:  

 a) Közmű: 

 Vízi -közművek nem elidegeníthető, nem terhelhető meg. A vízi - közművek az 

önkormányzat többségi részesedéssel az e célra létrehozott gazdálkodó szervezet 

útján működtetheti (apportálhatja olyan gazdasági társaságba, amelyekben a 

társönkormányzatok többségi tulajdonnal rendelkeznek). Egyéb közművek 

működtetési jogát koncessziós szerződés keretében lehet átengedni. Az 

önkormányzat a közüzeme működéséhez szükséges – a vagyonátadási törvények 

alapján az önkormányzat tulajdonába került – vagyont a közüzemre bízza. E 

vagyonnal a közüzem – ha jogszabály másként nem rendelkezik – önállóan 

gazdálkodik. A közüzemre bízott vagyont, a közműveket az önkormányzat csak a 

közüzem megszüntetése és átszervezése esetén – az átszervezéssel arányosan – 

vonhatja el a közüzemtől. 

 

  b.) A nevelési intézmény(óvoda), középületek polgármesteri hivatal épülete: 

A nevelési intézmény épülete, középületek és a hivatal épülete az adott intézményi 

feladat, illetve középület esetén a közfeladat ellátásáig nem idegeníthetőek el és nem 

terhelhetőek meg. Nem idegeníthető el adott intézmény és középület akkor sem, ha 

az intézményi, illetve a közfeladat ellátása csak ideiglenesen szünetel. A használat és 

a hasznosítási jog is csak 1 évnél rövidebb időszakra ruházható át. 

 

  c) Temető: 

A temető céljára használt földterületeket a temetkezési cél fennállásáig, továbbá a 

temető jogszabály szerinti megszüntetéséig nem idegeníthető el, nem terhelhető 

meg, vállalkozásba, társulásba nem vihető. 

 



 (4) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyat üzleti vagyonná a  képviselő-testület     

döntésének megfelelően, rendeletmódosítással, illetve helyi népszavazás után lehet 

átminősíteni. 

 

5. Az önkormányzat üzleti vagyona 

 

10.§  Az önkormányzat üzleti vagyonát jelenti mindazon vagyon, amely nem tartozik az 

önkormányzat törzsvagyonába. 

11.§ Az önkormányzat üzleti vagyona forgalomképes. 

 

II. fejezet 

 

A vagyon feletti tulajdonosi jog gyakorlása, vagyon elidegenítése 

 

6. A tulajdonosi jogok gyakorlója, hatáskörök 

 

12.§(1) A helyi önkormányzatot - a jogszabályban meghatározott eltérésekkel - megilletik 

 mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost 

megilletik, illetve terhelik. 

 

 (2)A helyi önkormányzat jogi személy. Az önkormányzatot megillető tulajdonosi jogok 

gyakorlásával kapcsolatos feladatok és hatáskörök a képviselő-testületet illetik meg. 

 

 (3)A képviselő-testületet a polgármester képviseli.  

 

 (4)A képviselő-testület a (2) bekezdésben megjelölt hatásköreit az e rendeletben 

meghatározottak szerint a polgármesterre ruházza. 

 

 (5)A tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos feladatok és hatáskörök pontos 

meghatározását e rendelet tartalmazza. 

 

7. Az egyes tulajdonosi jogok 

 

13.§ (1)Vagyont értékesíteni 3.000 E/Ft értékhatár felett versenytárgyalás útján lehet. A 

versenytárgyalásnak nyilvánosnak - indokolt esetben zártkörűnek - kell lennie. 

Vagyont értékesíteni a versenytárgyaláson a legjobb ajánlatot tévő részére lehet. 

 

 (2)Nem lehet értékesíteni az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona körébe  sorolt 

vagyont. 

 

 (3)Feltételekkel lehet értékesíteni - a 9. § (2) bekezdésben meghatározottak szerint – az 

önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona körébe sorolt vagyont. 

 

 (4) Az üzleti vagyon az alábbiak szerint értékesíthető: 



 

a) a képviselő-testület az 3.000.E/FT-20.000E/FT értékhatárok közé eső vagyon 

értékesítéséről a megyei lapban való hirdetéssel, a legjobb ajánlattevő javára dönt, 

100.E/FT- 3. 000 E/FT értékhatárok között a helyben szokásos módon hirdetik meg 

a vételi ajánlattétel jogát, s a képviselőtestület ez esetben is legjobb ajánlattevő 

javára dönt. 

b) a polgármester – a képviselőtestület által átruházott hatáskörében - dönt 100.E/Ft 

értékhatárt el nem érő vagyon értékesítéséről. A polgármester a döntéséről a 

képviselőtestületet a soron következő ülésen tájékoztatja. 

 

 

14.§ (1)Az önkormányzat vagyonát ingyenesen átruházni a nemzeti vagyonról szóló törvény 

rendelkezéseiben meghatározottak szerint lehet. 

 

 (2)A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó vagyont ingyenesen se lehet 

átruházni. 

 

 (3)A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó vagyont ingyenesen 

átruházni – a 9. § (2) bekezdésben meghatározottak szerint – lehet. 

 

 (4)Az önkormányzat üzleti vagyonába tartozó vagyon az alábbi feltételekkel ruházható át 

ingyenesen: 

a) Az 100. E/Ft feletti - ingó  illetve vagyoni értékű jogok fogalomkörébe tartozó - 

vagyon, valamint a b/ pontban nem meghatározott esetekben az ingyenes 

átruházásáról a képviselőtestület dönt. 

b) 100.E/FT-ot el nem érő ingyenes vagyonátruházásról a polgármester dönthet az 

alábbi feltételek betartásával: 

ba) ingó vagyon, azon belül is gép, berendezés, felszerelés ingyenesen átadható: 

 

bb) a környező települések önkormányzatainak, ha olyan közszolgáltatást 

nyújtanak, amelyet igénybe vesznek, illetve vehetnek az önkormányzat lakosai 

is; 

 

bc) a településen működő társadalmi szervezeteknek; 

 

bd) ingó vagyon, azon belül is pénz ingyenes átruházása bármilyen alapítványnak 

történhet. 

 

 c) a polgármester a b) pontban hozott döntéseiről a képviselőtestületet a soron 

következő ülésen tájékoztatja. 

 

 

 



8. A vagyon megterhelése 

 

15.§   Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona nem terhelhető meg. 

 

 

16.§   Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona a 9. § (2) bekezdésében 

rögzítettek alapján, valamint az önkormányzat képviselőtestülete döntése alapján nem 

terhelhető meg. 

 

17.§   Az önkormányzat forgalomképes üzleti vagyona megterhelhető. A vagyon 

megterhelése - értékhatár nélkül - a képviselő-testület joga. 

 

 

9. A vagyon vállalkozásba vitele 

 

18.§ (1)Az önkormányzat saját felelősségére vállalkozási tevékenységet folytathat. A 

vállalkozás folytatására az önkormányzat vonatkozásában kizárólag a költségvetési 

alapokmány szerint kerülhet sor. 

 

 (2)Az önkormányzat vállalkozása a kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti. 

 

 (3)Az önkormányzat olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja 

meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. 

 

19.§ Az önkormányzat forgalomképtelen vagyona vállalkozásba nem vihető be. 

 

20.§   Az önkormányzat korlátozottan fogalomképes vagyona a 9. § (2) bekezdésében, 

valamint az alábbiakban meghatározott feltételek betartása mellett vihető be 

vállalkozásba: 

 

a) a közművek által megtestesített önkormányzati vagyon a vagyonátadási törvényből 

kifolyólag vesz részt vállalkozásban, a különböző gazdasági társaságban 

megjelenő részesedés formájában. A vagyonnal kapcsolatos tulajdonjog 

gyakorlására a jogszabályok, illetve a 23-25. §-ok alapján kerülhet sor. 

 

 

b) a nevelési intézmény(óvoda), a polgármesteri hivatal épülete és a középületek, 

mint vagyontárgyak nem szolgálhatnak közvetlen vállalkozási célt. 

 

21.§  Az üzleti vagyon a nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezései szerint vállalkozási 

célra igénybe vehető. 

 

22.§  Az önkormányzat vagyonának vállalkozásba viteléről értékhatártól függetlenül az 

önkormányzat képviselőtestülete dönt. 



 

23.§(1) Az önkormányzat a vagyonátadási törvények alapján vagyonával a közműveket 

működtető gazdasági társaságok tagjává vált. 

 

 (2)Az önkormányzat vagyona megjelenik részvény, üzletrész. 

 

24.§  Az önkormányzat a kötelező feladatainak ellátására gazdasági társaságban részt vehet. 

  

25.§  A vállalkozással kapcsolatos minden jogosítványt, beleértve a részesedésekkel 

(részvények, üzletrészek, vagyoni betétek) kapcsolatos döntéseket a képviselőtestület 

 hozza meg. 

 

10. A vagyon egyéb - más célú - hasznosítása (használat, hasznosítási jog, társulás, 

értékpapír vásárlás) 

 

26.§  Az önkormányzati vagyon használat, illetve hasznosítás jogát átengedni 3.000.-E/FT 

érték felett versenytárgyalás útján lehet. A versenytárgyalásnak nyilvánosnak kell 

lennie, de a képviselő-testület döntése alapján, az általa indokoltnak tartott esetekben 

lehetőség van a zártkörű versenytárgyalás megtartására is. A versenytárgyalás alá eső 

vagyon használati, illetve hasznosítási jogát átengedni a versenytárgyaláson résztvevő 

legjobb ajánlattevő részére szabad. 

 

27.§  A használat és a hasznosítási jog átadása történhet ingyenesen, illetve visszteher 

mellett. 

 

28.§  A használat és a hasznosítási jog átadása történhet az adott vagyon koncessziós 

szerződéssel való üzemeltetésével, illetve más egyéb bérleti jogviszonnyal. 

Koncessziós szerződés kötésére a képviselőtestület jogosult. 

 

29.§   Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonának használati, illetve hasznosítási 

jogát  átengedni csak az alábbi módon és esetekben lehet: 

a)  koncessziós szerződéssel,  jogszabály, illetve e rendelet szerint;  

b) az önkormányzat külön rendeletében meghatározottak szerint (pl.: közterület 

foglalási rendelet alapján).   

 

30.§   Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának használati, illetve 

hasznosítási jogát - a 9. § (2) bekezdésben meghatározott feltételek megtartása mellett 

- át lehet engedni:  

a)  koncessziós szerződéssel,  

b)  bérleti szerződéssel jogszabályban rögzítetett feltételek mellett a 33-34. § 

betartásával, illetve önkormányzati rendelet alapján. 

 

31.§   Az önkormányzat forgalomképes üzleti vagyonának használati, illetve hasznosítási 

jogát  - ideiglenesen - át lehet engedni: 



a)  koncessziós szerződéssel,  

b)  bérleti szerződéssel,  

  használati díj ellenében.  

 

32.§(1) A képviselő-testület az 3.000 E/FT-10.000E/FT értékhatárok közé eső vagyon 

használati, illetve hasznosítási jogának átengedéséről a megyei lapban való hirdetéssel, 

 a legjobb ajánlattevő javára dönt. 

 

 (2)100.E/FT - 3. 000 E/FT értékhatárok között a képviselőtestület a helyben szokásos 

módon hirdeti ki a használat, illetve hasznosítási jogra való ajánlattétel jogát. A 

képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt. 

 

 (3) A képviselőtestület dönt értékhatár nélkül az 1 évet meghaladó használat, illetve 

hasznosítási jog átengedéséről. 

 

 (4)A képviselőtestület egyes - a mellékletben meghatározott - ingatlanok hasznosítására  

vonatkozóan a 2. számú mellékletben rögzített bérleti, illetve használati díjakat 

állapítja meg. 

 

33.§  Az önkormányzati vagyon használati, illetve hasznosítási jogának ingyenes átengedése 

- az átengedés időtartamától függetlenül - értékhatár nélkül a képviselő-testület joga. 

 

34.§(1) Az önkormányzat vagyona társulásba vihető. 

 

 (2)Az önkormányzat társulásba vitt vagyonát a társuló helyi önkormányzat vagyonaként 

kell nyilvántartani. A vagyonszaporulat a társult helyi önkormányzatok közös vagyona 

és arra – az önkormányzatok eltérő szabályozása hiányában – a Ptk. közös tulajdonra 

vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 

 

 (3)A társulás ingatlanvagyonának felújítása és fejlesztése a társuló önkormányzatok 

képviselő-testületének döntése alapján történik. 

 

35.§ Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona társulásba nem vihető be. 

 

36.§  Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona körébe a sorolt  

vagyonelemek közül a nevelési intézmény(óvoda) épülete, középületek vihetők 

társulásba: 

 

37.§  Az önkormányzat forgalomképes üzleti vagyona társulásba vihető. 

 

38.§(1) Az önkormányzat az ideiglenesen feleslegessé vált pénzeszközeiből értékpapírt 

vásárolhat.  

 



 (2)A 100.E/FT feletti értékpapír vásárláskor a képviselőtestület dönt arról, hogy milyen 

megnevezésű, címletezésű és lejáratú értékpapír kerüljön megvásárlásra. 

 

 (3)A 100 E/FT feletti, meglévő értékpapírok értékesítéséről, az értékesítés módjáról, 

feltételeiről a képviselőtestület dönt. 

 

 (4)Felhatalmazást kap a polgármester 100.E/Ft-tot meg nem haladó értékpapír-forgalom 

(eladás és vétel) lebonyolítására, azzal a megkötéssel, hogy arról a képviselőtestületet 

a soron következő képviselőtestületen tájékoztatja. 

 

11. Az önkormányzat követeléseiről való lemondás 

 

39.§(1) Az önkormányzat követeléseiről – mint az önkormányzati vagyon részéről – való 

lemondás joga: 

a)  az adósok, vevők és egyéb követelések vonatkozásában 100.E/ Ft-tól a képviselő-

testület joga,   

b)  az adósok, vevők és egyéb követelések vonatkozásában 100E/ Ft alatt a képviselő-

testület által átruházott hatáskörben polgármester joga, valamint 

c)  a polgármester joga – szintén a képviselőtestület által átruházott hatáskörben –, 

értékhatár nélkül, a munkavállalókkal szembeni különféle követelésekről való 

lemondás joga.  

 

  (2)A polgármester az (1) bekezdés b) és c) pontja szerint hozott döntéseiről a soron 

  következő ülésen tájékoztatja a képviselőtestületet. 

 

40.§(1) A 40. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott követelésről csak akkor lehet 

lemondani, ha: 

a)  ha az nem veszélyezteti az önkormányzat likviditását; 

b)  ha a követelés érvényesítésére érdekében indított eljárás során a követelés részben 

  vagy egészben nem behajtható, és remény sincs a követelés későbbiekben való 

  behajthatóságára; 

c)  ha a követelés érvényesítése, behajtása bizonyíthatóan a követelés összegét 

meghaladó költségekkel járna; 

d)  ha bíróság bevonásával történő behajtás során – figyelembe véve az a) és b) 

pontokban foglaltakat – a követelésről való lemondásról bírói egyezség történt; 

e)  ha a felszámolási eljárás, illetve a csődeljárás során a követelés részben vagy 

egészben nagy valószínűséggel pénzügyileg nem realizálható, illetve ha a 

csődeljárás során – figyelembe véve az a) és b) pontokban foglaltakat - 

csődegyezségi megállapodást kötöttek; 

f)  ha a követeléssel érintett szerv, vagy személy nem elérhető, nem lelhető fel – és ez 

bizonyított. 

 

 (2)A polgármester az e rendeletben hatáskörébe utalt önkormányzati követelésről való 

lemondás jogát az (1) bekezdés a) pontját figyelembe véve gyakorolja.  



 

 (3)A követelésről való lemondás történhet az egész követelésre, valamint a követelés egy 

részére vonatkozóan. 

 

12. Hitelfelvétel és törlesztés, kötvény kibocsátás, beruházás és felújítás, lízing 

 

41.§(1) Az önkormányzat hitelt vehet fel és kötvényt bocsáthat ki. A hitel felvételével, a 

meglévő hitelek törlesztésével, valamint a kötvény kibocsátással kapcsolatos 

rendelkezéseket az önkormányzat költségvetési rendelete állapítja meg. 

 

 (2)Az önkormányzat a költségvetési rendeletében dönt, hogy milyen beruházásokat, 

felújításokat valósít meg, s rendelkezik azok pénzügyi fedezetéről és szükség esetén a 

 beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos rendről is. 

 

 (3)Az önkormányzat lízingszerződés kötéséről a költségvetési rendeletében dönt. 

 

13. Ellenérték nélkül kapott, illetve felajánlott vagyon 

 

42.§(1) Az önkormányzat számára más személy, illetve szerv által ellenérték nélkül juttatott 

 (a továbbiakban térítés nélkül kapott 100.000 Ft piaci, illetve becsült értéket elért vagyon 

 elfogadásáról a képviselőtestület dönt. 

 

 (2)Az (1) bekezdésben meghatározott összeghatárt el nem érő térítés nélkül kapott,  

illetve felajánlott vagyon elfogadásáról a képviselőtestület itt adott felhatalmazása 

alapján  a polgármester dönt; aki köteles e tárgyban hozott döntéséről a 

képviselő-testületet annak  soron következő ülésén tájékoztatni. 

 

 (3)A térítés nélkül kapott, illetve felajánlott vagyon elfogadásának feltétele, hogy az 

önkormányzat tudja teljesíteni az elfogadott vagyonnal kapcsolatos kötelezettségeket, 

s ezen kötelezettség teljesítése likviditási problémát ne okozzon, és ne zavarja az 

 önkormányzati feladatok ellátását. 

  

14. Az intézmények gazdálkodása a vagyonnal 

 

43.§  Az önkormányzat a kötelező és a vállalt feladatainak ellátására intézményt alapíthat. 

Az alapított intézmény vagyona az önkormányzat vagyona, amit az önkormányzat az

 alapított intézmény használatába ad. A használat és használati jog - vagyonkezelési jog 

- átadása ingyenes, az önkormányzat a használat ellenértékét nem követelheti. Az 

önkormányzati vagyon használója azonban köteles teljesíteni az önkormányzatot,

 mint tulajdonost terhelő fizetési kötelezettségeket. 

 

44.§  Az intézmény a használatába kapott ingatlanokat és ingókat - az alapfeladata sérelme 

nélkül - bevételei növelésére fordíthatja. 

 



45.§  A képviselő-testület felhatalmazza az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szerv vezetőjét az alábbiakban nevesített feltételek mellett egyes vagyonkezelési jogok 

gyakorlására: 

 

a)  Költségvetési szerv vezetője az  50.000 Ft értékhatár alatti, feleslegesnek 

minősített ingókat a selejtezési és hasznosítási szabályzatában  meghatározottak 

szerint értékesítheti, illetve selejtezheti. Az értékesítésről és a selejtezésről év 

végén az írásos beszámolóban számot kell adni. 

 

b)  Az intézmény vezetője az intézmény használatába adott ingatlanokra:- eseti 

jelleggel, évenként maximum 2 alkalommal, alkalmanként100 E/Ft összegig, - 

maximum 6 hónap időtávlatra, és 100E/ Ft-ig saját hatáskörében bérleti szerződést 

köthet. 

 

c)  Az intézmény vezetője az intézmény használatába adott ingókat hasznosíthatja, ha 

a hasznosítás nem zavarja az alapfeladat ellátását. 

 

d)  Az intézmény vezetője köteles gondoskodni az intézmény használatában lévő 

ingatlanok karbantartásáról, az elhasználódott ingók pótlásáról. Az intézmény 

köteles a fenti kiadásokat a költségvetési tervezés folyamatában írásos 

előterjesztésében jelezni. 

 

e)  Az intézmény használatába adott ingatlanok és ingók felújítása az önkormányzat 

és az intézmény közös feladata. A felújítás tárgyában a képviselőtestület dönt az 

intézmény írásos előterjesztése alapján a költségvetési tervezéskor. A 

képviselőtestület a költségvetési rendeletében dönt arról, hogy a saját vagy az 

intézmény költségvetésében szerepelteti-e a felújítási előirányzatokat, s 

rendelkezésre bocsátja-e a felújítási pénzeszközöket. 

 

f) Az intézmény vezetője 50.-E/FT feletti vagyon  ingyenesen történő átengedését  a 

képviselőtestület  engedélyével teljesítheti. Az intézmény a használatába adott 

vagyont nem terhelheti meg. 

 

g)   Az intézmény az alapító okirata szerint vállalkozhat. 

 

h)  Az intézmény vezetője 100 .E/FT felett a képviselőtestület engedélyével  

vásárolhat értékpapírt, s dönthet ilyen névértéket képviselő értékpapír eladásáról, 

eladási feltételeiről. 

 

i)  Az intézmény követelésről az intézmény likviditásának megtartása mellett dönthet 

50.000 Ft-ig; e fölötti követelésről lemondani a képviselőtestület engedélyével 

lehet. 

 



j)  Az intézmény a számára felajánlott vagyon elfogadásáról, illetve az ellenérték 

nélkül történő vagyon átvételéről 500.E/Ft-ig saját hatáskörben dönthet; e feletti 

vagyon elfogadásról azonban csak a képviselő-testület jóváhagyásával dönthet. 

 

46.§(1) Az önállóan működő költségvetési szerv vagyonkezelési feladatai az önállóan működő 

költségvetési szerv, valamint a gazdálkodásának vitelére kijelölt önállóan működő és 

gazdálkodó költségvetési szerv közötti - a képviselő-testület által jóváhagyott 

megállapodás szerint alakulnak. 

 

 (2)Az önállóan működő költségvetési szerv az előirányzatok feletti rendelkezési jogának 

megfelelően gyakorolhatja a 46. § pontban rögzítet vagyonkezelési jogokat. 

 

47. § A közös alapítású és fenntartású intézmények vagyona feletti rendelkezési jogokat az 

alapítók és fenntartók között létrejött megállapodás rendezi. 

 

III. Fejezet 

 

A vagyonleltár 

 

48.§  Az önkormányzat vagyonállapotát a vagyonállapotot mutató leltárban kell kimutatni 

az  éves zárszámadáshoz kapcsolódóan. A leltárt adott év december 31. 

fordulónappal kell készíteni. 

 

49.§  Az önkormányzat a vagyonát jogszabályban meghatározott módon köteles 

nyilvántartani, értékelni. 

 

 

50.§(1) A vagyonleltárnak külön kell tartalmaznia a törzsvagyont (forgalomképtelen és 

korlátozottan forgalomképes bontásban), valamint az önkormányzat üzleti vagyonát és 

 a kötelezettségeket. A vagyonleltárnak a törzsvagyon tekintetében követnie kell az e 

rendeletben meghatározott vagyontípusokat. Ki kell emelni a befektetett eszközök 

csoportjaiban a részesedéseket, valamint az értékpapírokat. 

 

(2) A vagyonleltárt határozattal kell elfogadni. 

 

(3) A vagyonleltár szerkezetét az 1/a. és 1/b. számú melléklet tartalmazza. 

 

51.§ A leltár összeállításáért az önkormányzati hivatal vezetője tartozik felelősséggel. 

 

IV. Fejezet 

 

A vagyon értékelése a tulajdonosi jogok gyakorlásakor 

 



52.§(1) A vagyon értékének meghatározásakor általában az adott vagyonnak az önkormányzat 

könyvviteli nyilvántartásában szereplő értékét kell alapul venni. 

 

 (2)A vagyon értékesítésekor (beleértve az értékpapírokat is) 100 EFt feletti vagyon piaci 

értékének meghatározása érdekében szakértő bevonása szükséges. Amennyiben a 

szakértő által meghatározott vagyoni érték magasabb, mint a könyvviteli 

nyilvántartásokban kimutatott érték, úgy az előbbi értéket kell alapul venni az 

 értékesítéssel kapcsolatos jogok gyakorlásakor. 

 

 (3)Apport gazdasági társaságba való bevitelekor a vagyon piaci értékét szakértő 

bevonásával kell megállapítani és a piaci értéken kell a vállalkozásba vinni. 

 

 (4)A használat vagy hasznosítási jog átengedésekor az ellenérték meghatározásakor 

100.000.-Ft érték felett a használat vagy hasznosítási jog piaci értékének 

meghatározása  érdekében szakértő bevonása szükséges. A használat, illetve a 

hasznosítási jog átengedésére vonatkozó tulajdonosi jogok gyakorlására a piaci érték 

alapján kerülhet sor. 

 

53.§  Az e rendeletben foglalt előírások teljesítéséről, különös tekintettel a tulajdonosi jogok 

gyakorlása e rendeletnek való megfelelőségéről – az e témában végrehajtott ellenőrzés 

 megállapításai alapján – a jegyző évente legalább egyszer tájékoztatja a képviselő-

 testületet. 

 

V. Fejezet 

 

Záró rendelkezések 

 

54.§(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon léphatályba. 

 

(2)Hatályát veszti az önkormányzat vagyonáról szóló 23/2007. (XI.07.) rendelet, 

valamint a módosításról szóló 19/2008.(XII.19.), 3/2010.(I.29.), 15/2011. (VIII.30.), 

3/2012.(III.13.)  önkormányzati rendelet. 

 

 

  Boldog István                                                                            Dr. Gaszparjan Karen  

 polgármester                                                                                    jegyző 

 

Kihirdetési záradék: 

A rendelet kihirdetésre került a Község hirdetőtábláján 2012. április hó 6. napján. 

 

 

         Dr. Gaszparjan Karen 

            jegyző 

 



 

2.sz. Melléklet 

Az önkormányzati tulajdonú épületek 2012. január 1-től alkalmazandó bérleti díjai 

 

Sorszám Ingatlan címe Ingatlan 

helyrajzi 

száma 

Bérleti díj összege 

non profit 

rendezvény esetén 

Bérleti díj összege 

profit célú 

rendezvény esetén 

1 Felszabadulás út 16.  

(ebédlő) 

199 600 Ft/óra 5000 Ft/óra 

2 Felszabadulás út 28. 

(Művelődési ház 

előtere) 

170 700 Ft/óra 5000 Ft/óra 

3 Felszabadulás út 28. 

(Művelődési ház 

nagyterme) 

170 1200 Ft/óra 5000 Ft/óra 

4 Ady Endre út 10/A 

(fodrászhelység) 

236  500 Ft/m2/hó 

5 Ady Endre út 10/A 

( régi 

Takarékszövetkezet) 

236  500 Ft/m2/hó 

6 Felszabadulás út 28. 

(Művelődési ház) 

170 Választási fórum  

1000Ft/óra 

500 Ft/m2/hó 

7 Felszabadulás út 28. 

(Művelődési ház) 

170 Sportfoglalkozások 

egészséges életmód 

pályázat keretében 

3000Ft/óra 

 

8 Felszabadulás út 28. 

(Művelődési ház 

nagyterme szállás 

esetén) 

170 1500 Ft/fő/éj  

9 Felszabadulás út 16. 

(Ifjúsági szálláshely) 

199 750 Ft/fő/éj  

 

A profitcélú rendezvények esetében bérletkiadásának minimális időtartama: 4 óra. 

A fenti bérleti díjak ÁFÁ – t tartalmaznak. 

 

5./ Napirend 

 

Előterjesztés a nagykunkapitány választás protokoll szabályzatának elfogadásáról 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát. 

 



 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2012. (IV.05.) önkormányzati határozata 

 

a nagykunkapitány választás protokoll szabályzatának elfogadásáról 
 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. tv. 41. § alapján a Nagykun Hagyományőrző Társulás Társulási Tanácsa által 

jóváhagyott, a határozat melléklete szerinti „A nagykunkapitány választás protokoll 

szabályzatát” elfogadja.  

 

 

Erről értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben  

    2./ Boldog István polgármester helyben  

    3./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző helyben  

    4./ Kecze István a Társulási Tanács elnöke  

                                5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.sz.  

 

6./ Napirend 

 

Előterjesztés az Európai Parlament Magyarországot elítélő határozatának elítélése tárgyában 

 

Vágner Olivér képviselő: nem érzem azt magamról, hogy bírálhassam az Európai Parlament 

döntéseit, ezt én az Országgyűlésre bíznám.  

 

Boldog István polgármester: ha ilyen határozatok születnek, mellyel Lakitelek Polgármesteri 

Hivatala keresett meg bennünket, akkor ez jó háttér a Kormány részére látja, hogy ilyen 

határozatok vannak, javaslom, hogy mi is csatlakozzunk ezen véleménynyilvánításhoz.  

 

Virágné Lukács Gabriella képviselő: jót teszünk mi ezzel?  

 

Boldog István polgármester: mindenképpen, hiszen erősítjük az állam pozícióját, 

megmutatjuk, hogy mi ott állunk a Kormány mögött. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta következő határozatát.  

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2012.(IV.05.) önkormányzati határozata 

 

Az Európai Parlament Magyarországot elítélő határozatának elítélése tárgyában 

 

A képviselő-testület elfogadja az alábbi nyilatkozatot: 

 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilatkozata az Európai 

Parlament Magyarországot elítélő határozata tárgyában 

 



Mi, Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, úgyis, mint a kétpói választott 

helyi képviselői, és úgyis, mint magyar emberek 

 

- Büszkén vallva magunkat az 1116 éves Magyarország, a 812 éves Kétpó és az 55 éves 

Európai Unió polgárainak, 

 

- Büszkén vallva magunkat a több ezer eves Magyar kultúra, a szintén több ezer eves zsidó-

keresztény kultúra, továbbá a több évszázados európai értékek örökösének és tovább 

éltetőjének, 

 

- Büszkén hirdetve, hogy 1568-ban – négy évvel a franciaországi protestánsok szent-bertalan 

éjszakai lemészárlása előtt – az akkor Magyarország részét képező Erdélyben, Torda 

városában az országgyűlés – Európában elsőként – törvénybe iktatta a vallásszabadságot, 

 

- Zsigereinkben hordva különböző idegen hatalmak általi, több évszázados megszállt létünk 

tapasztalatait, 

 

- Értesülvén az Európai Parlament P7_TA-PROV(2012)0053 számú, a jelenlévő képviselők 

50,23%-os többsége által 2012. február 16-án meghozott “a közelmúltbeli magyarországi 

politikai fejleményekről” címet viselő határozatáról, 

 

- Aggódva és egyben kiállva Magyarország szuverenitásáért és a Magyar nemzet 

önrendelkezési jogáért, 

 

- Kiállva a demokrácia, a jogállamiság, a népek önrendelkezési joga és az alapvető 

szabadságjogok mellett, 

 

az alábbi nyilatkozatot tesszük. 

Kinyilvánítjuk, hogy büszkék vagyunk Magyarország alaptörvényére, amelyet a Magyar 

Országgyűlés által elfogadott formájában, díszkötésben elhelyezünk az önkormányzat 

dísztermében. 

Kinyilvánítjuk, hogy fájó történelmi emlékeket ébreszt bennünk az, amikor egy külföldi állam 

fővárosában kívánják meghatározni a magyarországi jogszabályok tartalmát. 

Visszautasítjuk, hogy bennünket, magyarokat, olyanként állítsanak be, mint akik a 

demokratikus alapértékeket, a jogállamiságot és az alapvető szabadságjogokat nem tartják 

tiszteletben, helyette egy diktatórikus, intoleráns, az európai értékekkel szemben álló országot 

építenek.  

Elítéljük az Európai Parlament és az Európai Bizottság azon magatartását, amely közvetlenül, 

direkt módon kíván beleszólni a magyarországi jogalkotás folyamatába, beleszólni abba, hogy 

hogyan és milyen szabályok szerint éljünk, rendezzünk be az életünket mi, magyar emberek. 

Elítéljük az Európai Parlament fenti határozatát, mint olyat, ami ellentétes a demokráciával, a 

népek önrendelkezési jogával, valamint a tagállamok függetlenségével, mint alapvető európai és 

európai uniós értékekkel. 



 

Felelős: Boldog István polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

7./ Napirend 

 

Előterjesztés a közvilágítási aktív berendezések használatára vonatkozó szerződésről 

 

Boldog István polgármester: két ajánlat van a szerződésre, az egyik az Eh-Szer Kft., egy éves 

szerződésre adott ajánlatot, mondtam nekik, hogy hosszú távra nem fogjuk elkötelezni 

magunkat. A másik cég az EC Multienergie Osztrák-Magyar Kommunális Energiarendszereket 

Üzemeltető Kft., mely nemcsak karbantartani szeretné a lámpákat, hanem le is cserélné. 

Korszerűsítés után az éves összköltség 448.642 Ft, ez pont harmada az eredeti költségnek. A 

korszerűsítés beruházási költsége 2.381.400.-Ft és 6,5 után kerülne az önkormányzat 

tulajdonában, addig az E.on ártarifán számolt fogyasztást és karbantartást fizetnénk havi 

rendszerességgel, ha nem tudjuk most kifizetni a beruházási költséget Áfa-val.  

Az Eh-Szer ajánlata egy sima karbantartási szerződés 98 db lámpatestre 2.155.-Ft/db/év. ez 249 

eFt+Áfa, ennyiért karban tartja éves szinten.  

Az is lehetne, ha valamilyen pályázaton megnyernénk a 2,5 milliót és akkor a beruházás költségét 

be tudnánk fizetni és a lámpák a tulajdonunkba kerülnének.  

Azt is megtehetjük, hogy még nem kötünk szerződést, hanem nézünk erre pályázatot és a 

beruházás költségét megpróbáljuk megpályázni.  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát. 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2012.(IV.05.) önkormányzati határozata 

 

a közvilágítási aktív berendezések használatára vonatkozó szerződésről 

 

1. Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közvilágítási aktív 

berendezések használatára vonatkozó szerződéseket megtárgyalta. 

 

2. A Képviselő-testület döntött,- a kiadásainak csökkentése érdekében, - hogy a 

közvilágítás korszerűsítését pályázati úton kívánja megvalósítani, ezért megbízza a 

Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a közvilágítási aktív berendezések korszerűsítésére 

vonatkozó pályázati lehetőségeket vizsgálja meg és a soron következő ülésre terjessze 

elő. 
 

Felelős: Boldog István polgármester 

             Dr. Gaszparjan Karen jegyző 

Határidő: folyamatos 

 

Erről értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

                            2./ Boldog István polgármester helyben 

                            3./ Dr. Gaszparjan Karen helyben 

 

 



 

8./ Napirend 

 

Előterjesztés a szippantott szennyvíz szállításáról 

 

Boldog István polgármester: mint tudjuk községünkben a vállalkozó megszüntette a 

folyékony szennyvíz szállítását. Próbáltunk utána nézni, hogy milyen lehetőségek vannak, a 

lakosság számára elfogadható ajánlat nem volt. A Vízmű Kft. 16 eFt-ért viszi el a szennyvizet 

Mezőtúrra 6 m3-t, úgy hogy a tisztítási díjat az önkormányzat fizeti. örményesiekkel 

beszéltem ők sem jönnek ki olcsóbban, Örményesről 12 eFt-ért viszi, innen csak többért 

vinné. Törökszentmiklóst is felhívtam, jelenleg nem járnak a szippantós kocsijai. Most az a 

lehetőségünk van, hogy elfogadjuk a mezőtúri ajánlatot, mert nincs ellátva a szolgáltatás. Azt 

kérem a képviselő-testülettől, hogy hatalmazzon fel arra, hogy a következő testületi ülésre, 

amelyen módosítanánk az erre vonatkozó rendeletet, a lehető legjobb árajánlatot keressük 

meg, két szolgáltató jöhet szóba a Mezőtúri vagy a Törökszentmiklósi Víz-és Csatornamű 

Kft. Első körben a Mezőtúri Víz-és Csatornaműtől próbálunk meg még elfogadhatóbb 

árajánlatot kérni.  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát. 

 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2012.(IV.05.) önkormányzati határozata 

 

a folyékony hulladék szállításáról 

 

1. Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Boldog István 

polgármestert, hogy Kétpó község közigazgatási területén keletkező folyékony 

hulladék, - közszolgáltató útján történő, - elszállításának tárgyában tárgyalásokat 

folytasson. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a tárgyalások eredményét a 

következő képviselő-testületi ülésre terjessze elő. 

 

Felelős: Boldog István polgármester 

Határidő:  

 

Erről értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

                           2./ Boldog István polgármester helyben 

                           3./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző helyben 

 

 

 

 

 

 



9./ Napirend 

 

Előterjesztés az egyéb aktuális kérdésekről 

 

 

Boldog István polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet a szociális tűzifa osztásról, 

minden kérelmező 4 q fát kapott, ezzel kapcsolatos panaszokat kivizsgáltuk és orvosoltuk.  

Tájékoztatta a képviselőket az Alföldi Betyárétel Főző Fesztivál szervezéséről és a várható 

programok alakulásáról. A fő műsor az „István a király” előadása lesz, melyre nagy erőkkel 

készülnek a szervezők.  

 

Boldog István polgármester megköszönte a megjelenést és zárt ülést rendelt el. 

 

 

 

 

 

/ Boldog István /                                   kmf.                           / Dr. Gaszparjan Karen / 

  polgármester                                                                                          jegyző 

 

 

 

 

 

/ Vágner Olivér /             / Kecskés Mihályné / 

    képviselő           képviselő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


