JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott
soron következő képviselő-testületi üléséről.
Jelen vannak: Boldog István polgármester
Kecskés Mihályné képviselő
Keresztes Péter Pál képviselő
Vágner Olivér képviselő
Dr. Gaszparjan Karen jegyző
Meghívott vendégként: Kádár Anikó Intézményvezető h., vezető családgondozó
Boldog István polgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy 4 fő képviselő az
ülésen jelen van, Virágné Lukács Gabriella képviselő igazoltan van távol, a képviselő-testület
határozatképes.
A jegyzőkönyv hitelesítőinek Vágner Olivér és Kecskés Mihályné képviselőket javasolja,
melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.
Keresztes Péter Pál képviselő: az egyik külterületi lakos érdeklődött tőlem, hogy ha nincs sár,
akkor a kukás autó elvinné-e tőle a szemetet.
Boldog István polgármester: megkérdezhetjük a szolgáltatótól, de bizonyos, hogy az
útvonaltól nem fog eltérni.
Boldog István polgármester: javaslom a meghívóban kiküldött napirendi pontok
megtárgyalását, mely a következő:
Interpelláció
Napirendek:
1./ Előterjesztés a helyi adókról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
2./ Előterjesztés a szabálysértési tényállást tartalmazó rendeletek hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő: Boldog István polgármester
3./ Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának helyzetéről szóló
beszámolóról
Előterjesztő: Dr. Gaszparjan Karen jegyző
Kádár Anikó intézményvezető helyettes, vezető családgondozó

4./ Előterjesztés a tanyagondnoki feladatok ellátásának helyzetéről szóló beszámolóról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
5./ Előterjesztés víziközmű szolgáltatás megszervezése a víziközmű szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvénynek való megfelelés érdekében
Előterjesztő: Boldog István polgármester
6./ Előterjesztés Kétpó Községi Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervének
elfogadásáról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
A képviselő-testület a napirendeket egyhangúlag elfogadta.
Interpelláció nem volt.
1./ Napirend
Előterjesztés a helyi adókról szóló 18/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dr. Gaszparjan Karen jegyző: a rendelet módosítására törvényi felhívás miatt van szükség,
semmi lényeges dolog nem változik, korrekcióról van szó.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét.
A Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2012. (VI.04.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 18/2011.(XI.30.) 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. §

A helyi adókról szóló 18/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. § helyébe a
következő rendelkezés lép:
„ 3. § Mentes az adó alól a helyi adókról szóló 1990. évi C törvényben (Htv)
szabályozott kedvezményeken felül a magánszemély tulajdonában lévő lakás
céljára szolgáló épület.”
2. § Rendelet 6. § helyébe a a következő rendelkezés lép:
„ 6. § Az adó alapja a Htv. 24.§-ban szabályozott adóalanyok.”

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Boldog István sk.
polgármester

Dr. Gaszparjan Karen sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésre került a Község hirdetőtábláján 2012. június hó 04. napján.

Dr. Gaszparjan Karen
jegyző
2./ Napirend
Előterjesztés a szabálysértési tényállást tartalmazó rendeletek hatályon kívül helyezéséről
Dr. Gaszparjan Karen jegyző: jogszabályváltozás miatt az önkormányzat rendeleteiből a
szabálysértésekre vonatkozó részeket hatályon kívül kell helyezni, mivel az önkormányzatnak
a szabályozásra nincs jogköre.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét.
Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2012. (VI.04.) önkormányzati rendelete
a szabálysértési tényállást tartalmazó egyes rendeletek hatályon kívül helyezéséről
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szabálysértésekről, a szabálysértési
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:
1. §

Hatályát veszti az állatok tartásáról szóló 11/2006. (X.01.) önkormányzati rendelet
11.§ (3) bekezdése, 22.§-a, 23.§ (1) bekezdése.

2. §

Hatályát veszti az állatok tartásáról szóló 11/2006.(X.01.) önkormányzati rendeletet
módosító 15/2007.(V.17.) önkormányzati rendelet.
Hatályát veszti a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról a plakátok, hirdetések,
falragaszok elhelyezéséről, valamint a zöldterületek használatáról szóló
12/2006.(X.01.) önkormányzati rendelet 20. §-a.

3. §

4. §

Hatályát veszti a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról a plakátok, hirdetések,
falragaszok elhelyezéséről, valamint a zöldterületek használatáról szóló 12/2006.
(X.01.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 17/2007. (VII..04.)
önkormányzati rendelet 2. §-a.

5. §

Hatályát veszti a temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 25/2005.(X.21.)
önkormányzati rendelet 41. §-a.

6. §

Hatályát veszti a temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 25/2005.(X.21.)
számú rendelet módosításáról szóló 14/2006. (X.01.) önkormányzati rendelet 3. §-a.

7. §

Hatályát veszti a temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 25/2005.(X.21.)
számú rendelet módosításáról szóló 13/2009. (VIII.17.) önkormányzati rendelet 1.§-a.

8. §

Hatályát veszti a közterületen történő alkoholfogyasztás szabályairól szóló
17/2011.(VIII.30.) önkormányzati rendelet.
Hatályát veszti a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló
13/2006. (IX.21.) önkormányzati rendelet 3.§(10) bekezdése, 6.§(6) bekezdése, 11.§
(4) bekezdése, 14. § (2) bekezdése, 15.§(5) bekezdése, 18.§-a, 20. §-a.

9. §

10.§

Hatályát veszti a települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló
5/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 12.§-a.

11.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Boldog István sk.
polgármester

Dr. Gaszparjan Karen sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésre került a Község hirdetőtábláján 2012. június hó 01. napján.

Dr. Gaszparjan Karen
jegyző
3./ Napirend
Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának helyzetéről szóló
beszámolóról
Kádár Anikó az írásos beszámolóját röviden szóban kiegészítette és megköszönte az
önkormányzat segítő munkáját.

Boldog István polgármester megköszönte a Gyermekjóléti Szolgálat munkáját a további jó
együttműködés reményében.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2012. (V.31.) önkormányzati határozata
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának helyzetéről szóló beszámolóról
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló módosított 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
1. A képviselő-testület a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának
helyzetéről szóló beszámolót az 1. és 2. számú melléklet alapján elfogadja.
2. A beszámolót az elfogadás után a jegyző továbbítja a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal (5000 Szolnok, Ady E. u. 35-37.sz.)
részére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Gaszparjan Karen jegyző
Erről értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
2./ Boldog István polgármester helyben
3./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző helyben
4./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Szociális és Gyámhivatal (5000 Szolnok, Ady E. u. 35-37.sz.
4./ Napirend
Előterjesztés a tanyagondnoki feladatok ellátásának helyzetéről szóló beszámolóról
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Község Önkormányzata Képviselőtestületének
27/2012. ( V.31.)számú határozata
Tanyagondnoki beszámoló elfogadása

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. Törvény 8 § (1) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva az alábbi határozatot hozza:
A képviselő testület a tanyagondnoki beszámolót a mellékelt tartalommal elfogadja.
Erről értesülnek:
1. Képviselőtestület tagjai helyben
2. Boldog István polgármester helyben
3. Dr. Hajdú László jegyző helyben
5./ Napirend
Előterjesztés víziközmű szolgáltatás megszervezése a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011.
évi CCIX. törvénynek való megfelelés érdekében
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2012. (V.31.) önkormányzati határozata
a víziközmű szolgáltatás megszervezése a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvénynek való megfelelés érdekében
1. Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvényben rögzített víziközmű-szolgáltatási feltételek biztosítása,
illetőleg teljesíthetősége érdekében egyetért a Duna-Tisza menti Önkormányzati
Közmű Üzemeltető Szolgáltató Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (DTH Kft.)
létrehozásával.
2. A képviselő-testület a DTH Kft. társasági szerződését a jelen határozat mellékletét
képező tartalommal fogadja el azzal, hogy Kétpó Községi Önkormányzat törzsbetéte
25.900- Ft készpénz, azaz Huszonötezer-kilencszáz forint, mely a Mezőtúr
3. A Képviselő-testület a DTH Kft. Mezőtúrt megillető tulajdonosi közösségének közös
képviseletére Herczeg Zsolt, Mezőtúr város polgármesterét hatalmazza fel, valamint
Keresztes Péter Pál, Kétpó alpolgármesterét jelöli a felügyelő bizottságba.
4. A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert a társasági szerződés
aláírására, valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben
rögzített víziközmű-szolgáltatási feltételek teljes körű biztosítása érdekében a további
tárgyalások folytatására és a szükséges feladatok megvalósítására.
5. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2012. évi
költségvetésében lévő tartalék terhére gondoskodjon a 2./ pontban meghatározott
készpénz törzsbetét DTH Kft. részére történő megfizetéséről a társasági szerződésben
rögzítettek szerint.

Határidő: 1-4./pont: azonnal, beszámolásra: 2012. júniusi Kt.
5./ pont: cégbírósági bejegyzéshez, azonnal
Felelős: 1-4./ pont: Boldog István polgármester
5./ pont: Dr. Gaszparjan Karen jegyző
Határozatról értesül:
1.) Boldog István polgármester helyben
2.) Dr. Gaszparjan Karen jegyző helyben
3.) Herczeg Zsolt Mezőtúr Város Polgármestere Székhelyén
4.) Keresztes Péter Pál alpolgármester helyben
5.) Törökszentmiklós Város Polgármesteri Hivatala Székhelyén
6.) Mezőtúr és Környéke Víz-és Csatornamű Kft. Székhelyén
4.) Irattár
6./ Napirend
Előterjesztés Kétpó Községi Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról
Boldog István polgármester: a Berettyó-Körös Többcélú Társulás megkereste az
önkormányzatot azzal, hogy nyilatkozzon, hogy milyen belső ellenőrzési feladatokat kíván
elvégeztetni 2012. évben. Képviselő-testületünk ebben a témában már tavaly év végén
döntött, azért kell újra döntenünk, mivel az önkormányzatot megillető belső ellenőrzés után
járó normatíva összege 316.000.-Ft, a tavaly elfogadott ellenőrizendő feladatokra adott
árajánlat értéke pedig 560.000.-Ft+ ÁFA. Javaslom a helyi adók teljes körű ellenőrzését,
különös tekintettel a helyi iparűzési adó és az eljárások során alkalmazható eljárási szankciók
foganatosítására irányuló ellenőrzését, valamint 2011. évi normatíva igénylés
szabályszerűségének ellenőrzését.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2012. (V.31.) önkormányzati határozata
A 2012. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról
1. Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. Tv. 92.§. (6) bekezdése, valamint a 193/2003. (XI.26.) Korm.
rendelet 21.§. (3) biztosított jogkörében eljárva az Önkormányzat 2012. évi belső
ellenőrzési tervét elfogadja, mely a határozat mellékletét képezi.
2. A Képviselő-testület a 2012. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról szóló
47/2011.(XI.29.) önkormányzati határozatot hatályon kívül helyezi.
Erről értesülnek: 1./ Képviselőtestület tagjai helyben
2./ Boldog István polgármester helyben
3./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző helyben
4./ Berettyó-Körös Többcélú Társulás székhelyén

7./ Napirend
Egyéb aktuális kérdések
Boldog István polgármester beszámolt a Mészáros tanyaközpontban a kút rendbetételéről,
most már az ott lakók is tesznek azért, hogy legyen ivóvizük. Tájékoztatta a képviselőket, a
start munkaprogramról, folyamatosan hívjuk be az embereket, de sajnos a férfi munkaerő
kevés, viszont a földmunkákhoz nagy szüksége lenne rájuk. Szervezzük a fesztivált, a
honlapon már meg lehet nézni a programot, nagyjából már összeállt, teljes erővel dolgozok a
fesztivál anyagi részén, remélem minél több szponzort tudunk szerezni. Az általános iskola
működésével kapcsolatban valószínű, hogy változások lesznek, ezt felém már az egyház
jelezte. Kértem, hogy időben szóljanak bármiféle változást terveznek, hogy legyen idő a
tárgyalásokra. Ez a változás a 2013. szeptemberi tanév kezdést érinti valószínűleg.
Boldog István polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.

/ Boldog István /
polgármester

/ Vágner Olivér /
képviselő

kmf.

/ Dr. Gaszparjan Karen /
jegyző

/ Kecskés Mihályné /
képviselő

