JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 12-én
megtartott soron következő képviselő-testületi üléséről.
Helye: Kétpó Községi Önkormányzat hivatalos helyiségében (5411 Kétpó, Almásy tér 1.sz.)
Jelen vannak: Boldog István polgármester
Keresztes Péter Pál képviselő
Kecskés Mihályné képviselő
Virágné Lukács Gabriella képviselő
Vágner Olivér képviselő
Dr. Szűcs Attila jegyző
Finta Adrienn kirendeltség-vezető
Meghívott vendégként: Dr. Boldog Szilvia Mezőtúri Járási Hivatal vezetője
Szegő János Mezőtúri Járási Hivatal vezető-helyettese
Ádám Ferenc Kétpói Polgárőr Egyesület elnöke
Polgárőr Egyesület részéről: 2 fő polgárőr
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 Vágner Olivér képviselőket javasolja,
melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.
Virágné Lukács Gabriella képviselő: szeretném megkérdezni, hogy többen jelezték felém,
hogy a kábel TV-n több csatorna nem működik, már többen bejelentették, mit lehetne ez
ügyben tenni?
Boldog István polgármester: javaslom, hogy a mezőtúri szerelőnek kellene szólni, aki sokkal
eredményesebben és gyorsabban kijön a településre. Felmérjük, hogy hány lakásban igénylik
a helyi tévénket, hogy minél többen tudják nézni az információinkat, így hamarabb
értesülhetnek a dolgokról a lakosok és minél többen nézzék a műsorainkat.
Kecskés Mihályné képviselő: az iskola felső tagozatáról szeretnék érdeklődni és a
földregisztrációról.
Boldog István polgármester: az iskoláról annyit lehet tudni, hogy a következő tanévre az
iskola úgy készül, hogy Kétpón 8 osztályos általános iskola lesz.
A föld regisztrációt mindenkinek saját maga kell intézni, annyit lehet tudni, hogy amit
műveltek nem az önkormányzat tulajdona nem nekünk kell regisztráltatni.

Keresztes Péter Pál képviselő: a kuncsorbai perről szeretnék érdeklődni?
Boldog István polgármester: a pert elvesztettük, annyi szerencsénk volt, hogy a perköltség
minimális százalékát kellett fizetnünk.
Boldog István polgármester: javaslom a meghívóban kiküldött napirendek elfogadását.
Interpelláció
Napirendek:
1./ Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének elfogadásáról
Az előterjesztést véleményezi a pénzügyi és ügyrendi bizottság
Előterjesztő: Boldog István polgármester
2./ Előterjesztés a Kétpói Polgárőrség beszámolójáról
Előterjesztő: Ádám Ferenc polgárőrség vezetője
3./ Előterjesztés a szennyvíz és ivóvízhálózat üzemeltetéséről
Előterjesztő: Boldog István polgármester

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2013.(III.12.) önkormányzati határozata
Napirendek elfogadásáról
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. március 12. napján tartott
képviselő-testületi ülés napirendi pontjait elfogadja.

Interpelláció nem volt.
1./ Napirend
Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének elfogadásáról
Az előterjesztést véleményezi a pénzügyi és ügyrendi bizottság
Virágné Lukács Gabriella képviselő, a pénzügyi és ügyrendi bizottság elnöke: a bizottság a
rendelet-tervezetet megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Boldog István polgármester röviden ismerteti a költségvetés számszaki adatait.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét.
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete
Kétpó Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről
Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bek. b) és h) pontjaiban, valamint az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében
eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

I. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat
költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve:
a) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv:
Arany János Általános Művelődési Központ
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmény külön
címet alkot.
II. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetése
3.§ A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szervét - 2013. évi
költségvetésének
a) kiadási főösszegét 151.697ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 151.697ezer forintban állapítja meg.

4.§ A költségvetési bevételek
(1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, részletezését az 1.
számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott cím 2013. évi
működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait mérlegszerűen a 3. számú melléklet
tartalmazza.
5.§ A költségvetési kiadások

(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a
következők szerint határozza meg:
Megnevezés

e Ft

- Működési kiadások előirányzata összesen:
Ebből:
- személyi jellegű kiadások:
- munkaadókat terhelő járulékok:
- dologi jellegű kiadások:
- ellátottak pénzbeli juttatásai:
- speciális célú támogatások:

127.768
24.304
6.230
83.424
4.336
9.474

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban
meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet
szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat költségvetési intézményei tervezett előirányzatait a 4-5. számú
melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásokat 2013. évre nem tervez.
7. § A költségvetési kiadások és bevételek
(1) Az Önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 6. számú melléklet
tartalmazza.
(2)Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 7.
számú melléklet mutatja be.
(3) A címek költségvetését feladatonként a 4-5. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az általános és céltartalék előirányzatok:
- az önkormányzat tartaléka: 23.929 ezer forint, melyből:
- általános tartalék: 23.829 ezer forint,
- céltartalék
100 ezer forint.
(5) Az általános tartalék év közben az előre nem tervezett, felmerülő kiadások fedezetére, a
Képviselő-testület határozata alapján használható fel.
8.§ A költségvetési létszámkeret

(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:
a)11 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és
b)11 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 45. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

III. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
Általános szabályok
9. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év
közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy
elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a
polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni.
A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i
hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének
pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 200 ezer
forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának
módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.
10. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet
pénzintézeti pénzlekötés vagy értékpapír vásárlás útján hasznosítja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos költségvetési többlet felhasználásáról
a képviselő-testület határozatban dönt.
11. § „Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény 53.§ (1)
bekezdése, továbbá a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXIX. Törvény 132. § (1)
bekezdése alapján a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény 43. §-ának
(1) bekezdésében foglalt szerint az illetményalap 2013. évben 38.650 forint.”

Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézményekre vonatkozó
szabályok
12. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben
előirányzat-módosítást a Képviselő-testület jóváhagyásával hajthat végre. Az előirányzatmódosítási javaslatot a jegyző előkészítésében a polgármester terjeszti a képviselő-testületet
elé. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény előirányzat-változásai miatt a
költségvetési rendeletet legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i
hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - módosítja.
(2) Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben
előirányzat-módosítást a Képviselő-testület jóváhagyásával hajthatnak végre. Az előirányzatmódosítási javaslatot az intézményvezető kérelme alapján a polgármester terjeszti a
képviselő-testületet elé. A képviselő-testület a részben önállóan gazdálkodó intézmény
előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként - adott év június
30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) módosítja.
13. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli
többletbevételüket a Képviselő-testület jóváhagyásával használhatják fel.
(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal
egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.
Záró rendelkezések
14. § (1) Ez a rendelet a közzétételt követő napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013.
január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Boldog István sk.
polgármester

Dr. Szűcs Attila sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésre került a Község hirdetőtábláján 2013. március 13. napján.

Dr. Szűcs Attila
jegyző

2./ Napirend
Előterjesztés a Kétpói Polgárőrség beszámolójáról
Boldog István polgármester: átadom a szót Ádám Ferenc a Kétpói Polgárőr Egyesület
vezetőjének.
Ádám Ferenc: az egyesület 2010. december 7-én alakult, 2011-ben került bejegyzésre, 17
fővel. Jelenleg 10 fővel működik az egyesület. Együttműködési megállapodásunk az
önkormányzattal nincs, ennek ellenére a rendezvényeket természetesen felkérésre minden
esetben biztosítottuk, például az elmúlt években az Alföldi Betyárétel Főző Fesztivált, a JászKun Szalát. Az elmúlt években Mezőtúron is biztosítottunk rendezvényeket, de jogszabályi
változás miatt már csak Kétpó közigazgatási területén működhetünk. A „Szomszédok
egymásért” mozgalomban 29 fő vett részt. Részt vettünk a „Falu tisztaságáért” mozgalomban
is.
Sajnos a település egy-két lakosával rossz tapasztalatunk van, sokan megjegyzést tesztek a
szolgálatban lévő polgárőrökre. A közterületen elfordították a közlekedési táblát, azért is
megjegyzést tettek és még nekik nem tetszik.
2011-ben 1399 órát voltunk szolgálatban, 2012-ben pedig 1456 órát.
Egyesületen belül vannak problémák, például, aki kilépett az egyesületből, ami helyiséggel
rendelkezhetünk, nem adták le a kulcsokat, ebből némi probléma adódott, de ezt egyesületen
belül kell megoldanunk.
Mindenki alapvizsgával rendelkezik. Szeretnénk, ha a létszám bővülne, főleg fiatalokkal,
hiszen nagy szükség van arra, hogy biztonságos településen éljünk, vigyázzunk egymásra. A
rendőrséggel nagyon jó a kapcsolatunk és az együttműködésünk.
Az önkormányzat lámpákkal és gumicsizmákkal való hozzájárulását a munkánkhoz
köszönjük és nagyon nagy hasznát vesszük.
Boldog István polgármester: megköszönöm a beszámolót. Minden lakosnak azt szeretném
üzenni, hogy becsüljük meg a polgárőröket és a munkájukat, hiszen nagyon sok köszönhető
nekik, hogy Kétpón ilyen biztonságban élhetünk. Én is azt szeretném, hogy minél több ember
venne részt a polgárőrök munkájában.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2013.(III.12.) önkormányzati határozata
Kétpói Polgárőr Egyesület beszámolójáról

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kétpói Polgárőr Egyesület
beszámolóját elfogadja.

Erről értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
2./ Boldog István polgármester helyben
3./ Dr. Szűcs Attila jegyző helyben
4./ Ádám Ferenc Kétpói Polgárőr Egyesület elnöke székhelyén
3./ Napirend
Előterjesztés a szennyvíz és ivóvízhálózat üzemeltetéséről
Boldog István polgármester: az előterjesztés lényege, hogy az új üzemeltetővel meg kell
kötnünk a szerződést.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2013.(III.12.) önkormányzati határozata
a szennyvíztisztító-telep üzemeltetéséről
Kétpó Község Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 107.§-ában biztosított hatáskörében eljárva Kétpó község
szennyvíztisztító-telep (248/1. hrsz.) üzemeltetéséről szóló szerződést a melléklet szerint
elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Boldog István polgármester
Erről:
1.
2.
3.
4.

Boldog István polgármester, Helyben
dr. Szűcs Attila jegyző, Helyben
Mezőtúr és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. Mezőtúr, Gorkij u. 25.
Képviselő-testület tagjai, Helyben
értesülnek.

4./ Napirend
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Boldog István polgármester az alábbiakról tájékoztatta a képviselő-testületet:
-

az Almásy Kastélyhotelre szeretnénk vételi ajánlatot tenni, ez még nem igazán
nyilvános, a képviselő-testület tagjait erről a későbbiekben tájékoztatni fogom,
a közmunka-program elindult, vetőmagok beszerzése és a munkaruha megvásárlása
hamarosan meg fog történni,
az orvosi rendelő felújítás pályázata is folyamatban van, reméljük sikeres lesz,
itt egy teljes felújítást tervezünk,
leader pályázat keretein belül szeretnénk pályázni a művelődési ház tetőterének
felújítására, átalakítására, egy új közösségi házat szeretnénk létrehozni,
terveink között szerepel a településen járdafelújítás, valamint a Falusi Tagozat egy
országos járdaépítési programot fog benyújtani,

Boldog István polgármester beszámolt az Alföldi Betyárétel Főző Fesztivál szervezéséről,
tervezett programjairól.
Boldog István polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.

/ Boldog István /
polgármester

/ Vágner Olivér /
képviselő

kmf.

/ Dr. Szűcs Attila /
jegyző

/ Kecskés Mihályné /
képviselő

