
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 19-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 

 

                        Finta Adrienn jegyző 

 

Meghívott vendégként:  

Szakács László Mezőtúri Rendőrkapitányság vezetője, 

Gonda Sándor rendőrségi körzeti megbízott, 

Boldogné Tóth Magdolna ÁMK igazgató, 

Kádár Anikó vezető családgondozó, 

Pappné Boross Boglárka pénzügyi előadó, 

Egyed-Kun Andrea pénzügyi előadó, 

Siket Anita adóügyi előadó 

 

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

ülésen jelen van, a képviselő-testület határozatképes.  

 

A jegyzőkönyv hitelesítőinek Kecskés Mihályné és Keresztes Péter Pál képviselőket 

javasolja, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott. 

 

Keresztes Péter Pál képviselő: a lakosok jelezték felém, hogy a hajnali és a késő éjszakai 

órákban a falu szélén belterületen rókát láttak, ez ügyben lehet-e valamit tenni? 

 

Gonda Sándor körzeti megbízott: a vadőrökkel már felvettem a kapcsolatot és remélem, hogy 

a megfelelő intézkedést meg tudják tenni, hogy belterületre ne jöjjön be a róka. 

 

Kecskés Mihályné képviselő: az egyik lakos hozzám fordult segítségért, hogy a jelenlegi 

önkormányzati lakás helyett nagyobbat tudna-e az önkormányzat biztosítani, már ő régebben 

is benyújtotta a kérelmét. 

 

Boldog István polgármester: reméltem, hogy az egyik bérlő ki tud költözni az önkormányzati 

lakásból és akkor az felszabadul, de az építkezést még nem fejezték be. A másik lakás pedig 

szintén bérbe van adva, ha benyújtja a kérelmét majd újból tárgyalunk róla. 

 

 



Boldog István polgármester: javaslom a meghívóban kiküldött napirendek elfogadását, mely a 

következő:  

 

Interpelláció 

Napirendek: 

 

1./ Előterjesztés az Oktatási, Ifjúsági-és Kulturális Bizottság külsős tagjának megválasztásáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

2./ Előterjesztés a rendőrség 2011. évi beszámolójának elfogadásáról 

Előterjesztő: Finta Adrienn jegyző 

 

3./ Előterjesztés a Családsegítő Szolgálat 2011. évi beszámolójának elfogadásáról 

Előterjesztő: Finta Adrienn jegyző 

 

4./ Beszámoló a 2011. évi adóztatásról 

Előterjesztő: Finta Adrienn jegyző 

 

5./ Beszámoló a nyári gyermekétkeztetésről 

Előterjesztő: Finta Adrienn jegyző 

 

6./ Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 

2/2012.(III.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

7./ Előterjesztés az állattartás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezéséről 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

8./ Előterjesztés az Önkormányzat közigazgatási területén játéktermek létesítésének és 

játékgépek üzemeltetésének feltételeiről és korlátozásáról szóló önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezése 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

9./ Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal és a Kétpó Önkormányzata 

közötti, a Mezőtúri  Járási Hivatal kialakításához kapcsolódó megállapodás elfogadásáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

10./ Előterjesztés közös önkormányzati hivatal létrehozásáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

11./ Előterjesztés a Berettyó-Körös Többcélú Társulás társulási megállapodásának 

felülvizsgálatának szándéknyilatkozatáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 



 

12./ Előterjesztés a Kétpói hulladéklerakó üzemeltetésére megkötött szerződésről 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

13./ Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. 

évi fordulójához történő csatlakozásról 

Előterjesztő: Finta Adrienn jegyző 

 

14./   Polgármesteri beszámoló a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

Zárt ülés 

 

15./ Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő nem építési telek értékesítésre történő 

kijelölésére Pásztor Árpád Miklós részére 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

A napirendet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

Interpelláció nem volt. 

 

1./ Napirend 

 

Előterjesztés az Oktatási, Ifjúsági-és Kulturális Bizottság külsős tagjának megválasztásáról 

 

Boldog István polgármester: Az Oktatási, Ifjúsági-és Kulturális Bizottság tagja Szabóné 

Dankó Andrea volt megbízott ÁMK igazgató megbízatása már lejárt és a községből el is 

költözött, ezért szükségessé vált, hogy a bizottságba új külsős tagot válasszon a képviselő-

testület. 

 

Javaslom, hogy a bizottság külsős tagjának Boldogné Tóth Magdolna Erzsébet ÁMK igazgató 

megválasztását. 

 

Személyes érintettségemet bejelentem, de a szavazásban részt kívánok venni. 

 

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

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

46/2012. (X.19.) önkormányzati határozata 

 

Az Oktatási, Ifjúsági-és Kulturális Bizottság külsős tagjának megválasztásáról 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló  

többször módosított 1990. évi LXV. tv. 22.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva: 

 



Az Oktatási, Ifjúsági-és Kulturális Bizottság külsős tagjának Boldogné Tóth Magdolna 

Erzsébet ÁMK igazgatót 5411 Kétpó, Almásy tér 3. szám alatti lakost megválasztja. 

 

Erről értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

      2./ Boldog István polgármester helyben 

                            3./ Finta Adrienn jegyző helyben 

                            4./ Boldogné Tóth Magdolna Erzsébet Kétpó, Almásy tér 3.sz. 

 

Boldog István polgármester: gratulálok a megválasztáshoz és kérem a tisztelt jelenlévőket, 

hogy az eskü tételhez szíveskedjenek felállni. 

Megkérem Boldogné Tóth Magdolna Erzsébetet, hogy az eskü szövegét szíveskedjék utánam 

mondani. 

 

„Én,……………………….. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 

Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és 

másokkal is megtartatom; Oktatási, Ifjúsági-és Kulturális Bizottság tagja tisztségemből 

eredő feladataimat Kétpó fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, 

tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen!” 

 

2./ Napirend 

 

Előterjesztés a rendőrség 2011. évi beszámolójának elfogadásáról 

 

Boldog István polgármester: megkérdezem Szakács Urat, hogy az írásbeli beszámolót 

kívánja-e kiegészíteni? 

 

Szakács László kapitányságvezető: annyival szeretném kiegészíteni az írásbeli beszámolót, 

hogy mint tudjuk Kétpó település közbiztonság szempontjából nyugodt település. A 

polgármesteri hivatalban történt tavalyi betörlés ezt a nyugalmat egy kissé megtörte. A 

betörők elfogásra kerültek. 

Szeretném még tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy a Mezőtúri Rendőrkapitányság 

személyi létszám állománya feltöltött és remélem ezzel a létszámmal a rendőrség munkája 

még hatékonyabb lesz. 

 

Boldog István polgármester: abban szeretném a rendőrség segítségét kérni, hogy egy volt 

kétpói lakos most újra visszaköltözött a településre és elég sok gond van vele, italozik és így 

vezet. Kocsmai verekedések egyre gyakrabban vannak hétvégén, ebben ő is részt vesz. A 

polgárőröket is fenyegeti.  Jó lenne, ha a körzeti megbízott többet tartózkodhatna a 

településen. 

 

Szakács László kapitányságvezető: tudom, hogy kiről van szó, a legutóbbi esetben nem volt 

nála az igazolványa, amikor igazoltatták, ilyen esetben a bíróság fog dönteni. Természetesen 

figyelemmel fogjuk kísérni. A kocsmai verekedésről pedig nem érkezett bejelentés, ilyen 

esetben természetesen nem tudunk intézkedni.  Nem ígérem, de megpróbáljuk, hogy a körzeti 



megbízott többet tartózkodjon a településen. Nagyon jó szakember, ezért más esetekben is 

szükségünk van a tapasztalatára.  

 

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

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

47/2012. (X.19.) önkormányzati határozata 

 

A rendőrség 2011. évi beszámolójának elfogadásáról 

 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőtúr Városi Rendőrkapitányság 

képviselőjének beszámolóját megtárgyalta és azt elfogadja. A beszámoló a határozat 

mellékletét képezi.  

 

Határidő: 2012. december 31. 

Felelős: Finta Adrienn jegyző 

 

Erről értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

                            2./ Boldog István polgármester helyben 

                            3./ Finta Adrienn jegyző helyben 

                            4./ Mezőtúr Rendőrkapitányság 5400 Mezőtúr, Petőfi út 24.sz. 

 

3./ Napirend 

 

Előterjesztés a Családsegítő Szolgálat 2011. évi beszámolójának elfogadásáról 

 

Boldog István polgármester: megkérdezem Kádár Anikó vezető családgondozót, hogy az 

írásbeli beszámolót kívánja-e kiegészíteni? 

 

Kádár Anikó vezető családgondozó: annyival szeretném kiegészíteni, hogy a jövőben csoport 

foglalkozásokat szeretnénk elindítani, melyen remélem sok család részére tudunk segítséget 

nyújtani. 

 

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

 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

48/2012. (X.19.)  önkormányzati határozata 

 

A Családsegítő Szolgálat 2011. évi beszámolójának elfogadásáról 

 

 



Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő Szolgálat beszámolóját 

megtárgyalta és azt elfogadja. A beszámoló a határozat mellékletét képezi.  

 

Határidő: 2012. december 31. 

Felelős: Finta Adrienn jegyző 

 

Erről értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

                            2./ Boldog István polgármester helyben 

                            3./ Finta Adrienn jegyző helyben 

                            4./ Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ 

                                 Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat 5420 Túrkeve, Széchenyi út 27. 

 

4./ Napirend 

 

Beszámoló a 2011. évi adóztatásról 

 

Boldog István polgármester: megkérdezem Siket Anita adóügyi előadót, hogy az írásbeli 

beszámolót kívánja-e kiegészíteni? 

 

Siket Anita adóügyi előadó: nem kívánom kiegészíteni. 

 

Boldog István polgármester: szeretném megkérdezni, hogy az eddigi helyi adó befizetések 

hogyan alakultak. 

 

Siket Anita adóügyi előadó: elég jól teljesültek, egyedül az idegenforgalmi adó az, amit az 

adózó nem teljesített. 

 

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

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

49/2012. (X.19.) önkormányzati határozata 

 

Beszámoló a 2011. évi adóztatásról 

 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi adóztatásról szóló 

beszámolóját megtárgyalta és azt elfogadja. A beszámoló a határozat mellékletét képezi.  

 

Határidő: 2012. december 31. 

Felelős: Finta Adrienn jegyző 

 

Erről értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

                            2./ Boldog István polgármester helyben 

                            3./ Finta Adrienn jegyző helyben 



5./ Napirend 

 

Beszámoló a nyári gyermekétkeztetésről 

 

Boldog István polgármester: megkérdezem Egyed-Kun Andrea pénzügyi előadót, hogy az 

írásbeli beszámolót kívánja-e kiegészíteni? 

 

Egyed-Kun Andrea pénzügyi előadó: annyival szeretném kiegészíteni, hogy az önkormányzat 

által felajánlott 100 eFt önerő nem került felhasználásra. 

 

Keresztes Péter Pál képviselő: annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy nagyon színvonalas, 

változatos volt a gyermekek számára Tiszatenyőről szállított étel. 

 

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

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

50/2012. (X.19.)  önkormányzati határozata 

 

Beszámoló a nyári gyermekétkeztetésről 

 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyári gyermekétkeztetésről szóló 

beszámolót megtárgyalta és azt elfogadja. A beszámoló a határozat mellékletét képezi.  

 

Határidő: 2012. december 31. 

Felelős: Finta Adrienn jegyző 

 

Erről értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

                            2./ Boldog István polgármester helyben 

                            3./ Finta Adrienn jegyző helyben 

 

6./ Napirend 

 

Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(III.13.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

27/2012. (X.24.) önkormányzati rendelete  

 

 az Önkormányzat 2012. évi költségvetés módosításáról 



 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdése alapján a 2012. évi költségvetéséről szóló 

2/2012.(III.13.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. § 

 

A rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„3. §  A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2012. 

évi költségvetésének  

a)  kiadási főösszegét 193.016 ezer forintban, 

b) bevételi főösszegét 193.016 ezer forintban állapítja meg.” 

 

2. § 

 

A rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„6. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-

testület a következők szerint határozza meg: 

 

Megnevezés e Ft 

 

Működési kiadások előirányzata összesen:  167.072  

 

Ebből: 

- személyi jellegű kiadások:    32.153 

- munkaadókat terhelő járulékok:      8.681 

- dologi jellegű kiadások:                               115.747 

- támogatásértékű működési kiadások:    10.391 

- speciális célú támogatások:                                100” 

 

 

Záró rendelkezések 

 

3. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

 

 

 

 

 



(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

             Boldog István         Finta Adrienn 

 Polgármester Jegyző 

 

 

Kihirdetési záradék:  

A rendelet kihirdetve: 2012. október 24. 

 

Finta Adrienn 

jegyző 

 

7./ Napirend 

 

Előterjesztés az állattartás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezéséről 

 

Boldog István polgármester: a rendelet hatályon kívül helyezésére azért kerül sor, mert az 

állattartás jogi szabályozása kikerült az önkormányzat hatásköréből. 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő – testületének 

28/2012. (X.24.) önkormányzati rendelete 

 

A 18/2012. (VIII.10.) számú az állattartás helyi szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

Kétpó Község Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) képviselő-testülete   

(továbbiakban: képviselő-testület) Magyarország Alaptörvénye  32. cikkének (2)bekezdése   

alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a helyi állattartás szabályairól szóló 18/2012. (VIII.10.)  

önkormányzati rendelet (továbbiakban:Rendelet) hatályon kívül helyezéséről a következőket 

rendeli el.   

 

1.§ A Rendelet a kihirdetést követő napon hatályát veszti.  

 

 

  Boldog István         Finta Adrienn  

  polgármester                jegyző 

 



Kihirdetési záradék:  

A rendelet kihirdetve: 2012. október 24. 

 

Finta Adrienn 

jegyző 

 

8./ Napirend 

 

Előterjesztés az Önkormányzat közigazgatási területén játéktermek létesítésének és 

játékgépek üzemeltetésének feltételeiről és korlátozásáról szóló önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezése 

 

Boldog István polgármester: a rendelet hatályon kívül helyezésére felsőbb jogszabályi 

rendelkezések miatt kerül sor. 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő – testületének 

29/2012. (X.24.) önkormányzati rendelete 

 

A 4/2011.(II.25.) számú az Önkormányzat közigazgatási területén játéktermek 

létesítésének és játékgépek üzemeltetésének feltételeiről és korlátozásáról szóló 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 

 

Kétpó Község Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) képviselő-testülete   

(továbbiakban: képviselő-testület) Magyarország Alaptörvénye  32. cikkének (2)bekezdése   

alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a 4/2011.(II.25.) számú az Önkormányzat 

közigazgatási területén játéktermek létesítésének és játékgépek üzemeltetésének 

feltételeiről és korlátozásáról szóló önkormányzati rendelet(továbbiakban:Rendelet) 

hatályon kívül helyezéséről a következőket rendeli el.   

 

 

1.§ A Rendelet a kihirdetést követő napon hatályát veszti.  

 

 

  Boldog István         Finta Adrienn  

  polgármester                jegyző 

 

 

 

 



Kihirdetési záradék:  

A rendelet kihirdetve: 2012. október 24. 

 

Finta Adrienn 

jegyző 

 

9./ Napirend 

 

Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal és a Kétpó Önkormányzata közötti, a 

Mezőtúri  Járási Hivatal kialakításához kapcsolódó megállapodás elfogadásáról 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

51/2012. (X. 19.)  önkormányzati határozata 

 

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal és a Kétpó Önkormányzata közötti, a 

Mezőtúri  Járási Hivatal kialakításához kapcsolódó megállapodás elfogadásáról 

 

 

Kétpó Önkormányzat Képviselő-testülete a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel 

összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 2. § (2) bekezdése, 

valamint 5. § (2) bekezdése és a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 

13.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A képviselő-testület a határozat mellékletét képező, a Mezőtúri Járási Hivatal 

kialakításához kapcsolódó megállapodást elfogadja. 

 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban szereplő megállapodás és 

annak esetleges aktualizálása, valamint a teljességi nyilatkozat aláírására. 

 

Határidő: 2012. október 31. 

 

Felelős: Boldog István polgármester 

   Finta Adrienn jegyző 

 

Értesülnek: 

1.) Boldog István Polgármester 

2.) Finta Adrienn Jegyző 

3.) Dr. Kállai Mária kormánymegbízott, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

4.) Irattár 

 

 



10./ Napirend 

 

Előterjesztés közös önkormányzati hivatal létrehozásáról 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

52/2012. (X. 19.)  önkormányzati határozata 

 

közös önkormányzati hivatal létrehozásáról 

 

1./ Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. § (1), (4) és (8) bekezdése alapján 

akként határoz, hogy legkésőbb 2013. március 1. napjától közös önkormányzati hivatalt kíván 

működtetni Mezőtúr Város Önkormányzatával, valamint az érintett települések 

önkormányzataival. 

 

2./  A képviselő-testület felhatalmazza Boldog István polgármestert, az érintett 

önkormányzatok polgármestereivel a közös hivatal alakításáról szóló tárgyalásra. 

  

Felelős: Boldog István polgármester 

Határidő: 2012. december 31. 

 

3./ A képviselő-testület megbízza Finta Adrienn Kétpó község jegyzőjét, a közös 

önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó szakmai előkészítő munkálatok elvégzésével, 

illetve megállapodás tervezet elkészítésével.  

 

Felelős: Finta Adrienn jegyző 

Határidő: 2012. december 31. 

 

Erről értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

      2./ Boldog István polgármester helyben 

                            3./ Finta Adrienn jegyző helyben 

 

11./ Napirend 

 

Előterjesztés a Berettyó-Körös Többcélú Társulás társulási megállapodásának 

felülvizsgálatának szándéknyilatkozatáról 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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



Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

53/2012. (X.19.)  önkormányzati határozata 

 

a Berettyó-Körös Többcélú Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatának 

szándéknyilatkozatáról 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés c) pontja, 2. § (2) bekezdése alapján –tekintettel a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltakra – 

szándékát fejezi ki a Berettyó-Körös Többcélú Társulást alkotó önkormányzatokkal közös, a 

hatályos törvényeknek és jogszabályoknak, valamint az önkormányzat igényeinek megfelelő 

társulás további fenntartására. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a társulási tanács ülésén a döntést 

képviselje.  

 

A társulásban ellátandó feladatokat felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során keresni kell a 

lehetőséget a további társulási feladatok ellátására, a jelenlegi társulási feladatok 

racionalizálására.   

 

A társulási feladatokról a képviselő-testület 2012. novemberi ülésén határoz. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Boldog István polgármester 

 

Erről értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

                            2./ Boldog István polgármester helyben 

                            3./ Finta Adrienn jegyző helyben 

                            4./ Berettyó-Körös Többcélú Társulás 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.sz. 

 

12./ Napirend 

 

Előterjesztés a Kétpói hulladéklerakó üzemeltetésére megkötött szerződésről 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

54/2012. (X.19.) önkormányzati határozata 

 

A Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói 

rekultivációjának Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntések meghozataláról 

 



Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, és a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján az alábbi 

határozatot hozza: 

 

 

1. Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának 

Önkormányzati Társulásának Társulási Tanácsa a 3/2012. (II.21.) sz. határozatával döntött 

a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási ISPA projekt létesítményeinek és eszközeinek 

üzemeltetésére és hasznosítására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról és 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról. 

A Képviselő Testület tudomásul veszi, hogy a nyertes ajánlattevővel (Remondis Kétpó 

Kft.) 2012. június 14-én került aláírásra az új szerződés, ennek megfelelően a korábbi 

szerződésből származó fizetési kötelezettségekkel a feleknek el kell számolniuk 

egymással, valamint szükséges a Társulási Megállapodás módosítása a feladatellátás 

érdekében. 

 

 

2. A Képviselő Testület az 1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében dönt: 

2.1. a hulladéklerakó üzemeltetéséről szóló szerződés (2004. június 15-i keltezésű) alapján 

kibocsátott - bérleti díjra vonatkozó - számlák számviteli törvény és ÁFA törvény 

szerinti helyesbítéséről tekintettel a szerződés 2012. június 13-imegszűnésére; 

2.2. jelen határozat 1-4.sz. mellékletét képező, az elszámolással kapcsolatos Társulási 

Megállapodás módosítása és egységes szerkezete, a Kompenzációs megállapodás és a 

Kötelezettségátvállalási megállapodás jóváhagyásáról. 

 

 

A Képviselő Testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező, az 

elszámolással kapcsolatos Társulási Megállapodás módosítása és egységes szerkezete, a 

Kompenzációs megállapodás és a Kötelezettségátvállalási megállapodás aláírására, 

szükséges intézkedések megtételére, az erre vonatkozó okiratok, dokumentumok 

aláírására. 

Felelős:  Boldog István polgármester 

Határidő:  2012. október 31. 

 

3. A Képviselő Testület egyetért és jóváhagyja, hogy a Társulási Tanács elnöke a Remondis 

Kétpó Kft. taggyűlésén - az ügyvezetők szándéknyilatkozata alapján - a 2011. évi 

beszámolóval kapcsolatosan, a 10/2012. (V.23.) sz. határozattal javasolt osztalék 

tulajdonosok részére 2012. december 31-i határidővel történő kifizetése helyett 2013. 

február 28-i végső határidőre módosítását fogadja el a Társulás és tagjainak nevében. A 

Képviselő Testület felhatalmazza a polgármestert szükséges intézkedések megtételére, az 

erre vonatkozó okiratok, dokumentumok aláírására. 

 

Felelős:  Boldog István  polgármester 

Határidő:  2012. október 31. 

 

 



Erről értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

                           2./ Boldog István polgármester helyben 

                           3./ Finta Adrienn jegyző helyben 

    4./ Szollak Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgató 

    5./ Remondis Kétpó Kft. 

    6./Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói    

rekultivációjának Önkormányzati Társulása 

 

13./ Napirend 

 

Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi 

fordulójához történő csatlakozásról 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

55/2012. (X.19).  önkormányzati határozat 

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi 

fordulójához történő csatlakozásról 

 

1./ Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi  LXV. törvény 2.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 51/2007. (III. 

26.) Kormányrendelet 18.§  – 21.§  szerint a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2013. 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 Felsősoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulója keretében beérkezett pályázatokról 

hozott döntését az Eper-Bursa rendszerben rögzíti. 

 

Határidő: 2012. október 26. 

Felelős: Boldog István polgármester 

             Finta Adrienn jegyző 

 

Erről a határozatról értesül: 

1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

2./ Boldog István polgármester helyben 

3./ Finta Adrienn jegyző helyben 



14./ Napirend 

 

Polgármesteri beszámoló a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről 

 

Boldog István polgármester: szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy a kóbor 

kutyák befogására megoldást találtunk a Mezőtúri Önkormányzat segítségét kértük ebben az 

ügyben és az ebek a község területéről elszállításra kerültek. 

A kazán-program keretén belül két kazánra sikeresen pályáztunk, melyek az iskolában és a 

művelődési házba fognak kerülni.  

A futball-pálya felújítására is nyertünk pénzt, fűmagot vetettünk el. 

Terveink között szerepel a Jókai Mór út aszfaltozása, a temetőnél a parkoló kialakítása és a 

művelődési háznál a busz forduló felújítása, reméljük sikerülni fog. 

A Béke és Petőfi út összekötő útja sajnos nem jól sikerült, szóltam a kivitelezőnek, mint 

tudjuk ide kísérleti anyagból készült út, azt ígérte a kivitelező, hogy megnézni és 

megpróbáljuk rendbe tenni.  

A település útjainak a karbantartása fog következni, a hibákat még a tél beköszönte előtt 

kijavítjuk. 

 

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

 

 

 

 

/ Boldog István /    kmf.     / Finta Adrienn / 

   polgármester                jegyző 

 

 

 

 

/Keresztes Péter Pál /             /Kecskés Mihályné / 

     képviselő             képviselő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	pr264
	pr265

