JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án 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
Vágner Olivér képviselő
Virágné Lukács Gabriella képviselő
Dr. Szűcs Attila jegyző
Finta Adrienn kirendeltség-vezető
Meghívott vendég: Dr. Boldog Szilvia Mezőtúri Járási Hivatal vezetője,
Kádár Anikó intézményvezető-helyettes, vezető családgondozó
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: érdeklődni szeretnék a temetőnél a parkoló és a
művelődési háznál lévő munkálatokról.
Kecskés Mihályné képviselő: én pedig szeretném megkérdezni, hogy a közmunkásoknak
mennyi szabadság jár és milyen megbeszélésre kellett volna menniük a kultúrházba?
Boldog István polgármester: a hideg idő miatt nem tudták a munkálatokat befejezni,
természetesen ha jó idő lesz folytatódnak a munkálatok és befejezik a temetőnél a parkolót, a
művelődési háznál pedig a körfordulót és a járdát.
A közmunkásoknak törvényi előírás szerint 20 nap szabadság jár egy évben és ezt a
munkakezdéstől függően időarányosan meg is kapják. A művelődési házban egy előadás lett
volna kérdőíves felmérés alapján, melyet a közmunkások közül sokan kitöltöttek és ez alapján
Kétpóról egy tanulmány készülne. Sajnos az előadó nem jött el és bennünket sem értesített.
Boldog István polgármester: javaslom a meghívóban kiküldött napirendek elfogadását.

Interpelláció
Napirendek:
1./ Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 7/2011. (IV.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
2./ Előterjesztés az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az
azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 8/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
3./ Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának helyzetéről szóló
beszámoló
Előterjesztő: Finta Adrienn kirendeltség-vezető
Kádár Anikó intézményvezető-helyettes, vezető családgondozó
4./ Előterjesztés a Duna-Tisza menti Önkormányzati Közmű Üzemeltető Szolgáltató Holding
Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés felbontásáról, valamint a Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt-vel megkötendő víziközmű-üzemeltetési szerződés elfogadásáról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
5./ Előterjesztés a Kétpó belterület 340. hrsz-ú területen történő pálinkafőzde megépítéséről
Előterjesztő: Boldog István polgármester
6./ Előterjesztés a Nagykun Hagyományőrző Társulás társulási megállapodásának
elfogadásáról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
7./ Előterjesztés a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Boldog István polgármester
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2013.(V.30.) önkormányzati határozata
Napirendek elfogadásáról
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. március 29. napján tartott
képviselő-testületi ülés napirendi pontjait elfogadja.
Interpelláció nem volt.

1./ Napirend
Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 7/2011. (IV.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét.
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2013.(VI.03.) önkormányzati rendelete
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7/2011.(IV.21.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1)
bekezdés a) pontjában biztosított eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§(4) bekezdés c)pontjában és a
53.§(1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 7/2011.(IV.21.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 6.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 6.§ Az önkormányzat az Mötv. 10.§ (1) bekezdésében foglalt feladatai közül, gazdasági
programjában határozza meg, melyeket milyen mértékben és módon lát el.”
2.§ A Rendelet 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § Az önkormányzat az Mötv. 10. § (2) bekezdésén túlmenően önként vállalt feladata
nincs.”
3.§ A Rendelet 10.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § A képviselő-testület a feladatait az Mötv. 41. §-a bekezdése szerint látja el, és
egyes hatásköreit önkormányzati rendelettel ruházza át.”
4.§ A Rendelet 11.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § Az Mötv. 42. §-ában felsoroltakon kívül a képviselő-testület kizárólagos
hatáskörébe tartozik
a) a képviselő-testület hatáskörébe utalt választás és kinevezés alkalmával az
alapilletmény meghatározása,
b) a helyi közügy megoldásának vállalása, vagy az arról történő lemondás,
c) a hitelfelvétel és kötvénykibocsátás
d) gazdasági társaságba való belépés, kilépés, ezek alapítása, megszüntetése.”

5.§ A Rendelet 11/A.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11/A.§ Az Önkormányzat alaptevékenységi szakágazata:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége. Az önkormányzat szakfeladat rendjét a 5. sz. melléklet tartalmazza „
6.§ A Rendelet 12.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § Az képviselő-testület rendes üléseinek számára és rendkívüli ülés összehívására az
Mötv. 44.§-a az irányadó.”
7.§ A Rendelet 14.§(1)bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„14.§ (1)Rendkívüli ülést össze kell hívni:
(1) a lépviselők egynegyedének,
(2) a képviselő-testület bizottságának
(3) a kormányhivatal vezetőjének
indokot is tartalmazó írásbeli indítványára.”
8.§ A Rendelet 25.§(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„25.§(2)A napirend elfogadásáról
határozathozatallal dönt.”
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9.§A Rendelet 26.§(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„26.§(4) A zárt ülés elrendeléséről az Mötv. 46. § (2) bekezdése a,b,pontja szerint
meghatározott esetekben szavazni nem kell. A testületi ülést levezető személynek kell a
napirend közlésével egyidejűleg hivatkozni a zárt ülésre vonatkozó törvényi előírásra.”
10.§A Rendelet 26.§(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„26.§(5) A képviselő-testület határozattal dönt a zárt ülés elrendeléséről az Mötv. 46. §
(2) bekezdés c) pontja szerint meghatározott esetekben.”
11.§A Rendelet 36.§(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselőnek joga van az Mötv. 32. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott
felvilágosítás-kérési joggal írásban élni.”
12.§A Rendelet 42.§(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„42.§(2)A képviselő-testület hatósági határozataira – az Mötv.-ben foglalt eltérésekkel –
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”

13.§A Rendelet 45.§(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„45.§(1) Rendelet alkotását az Mötv.-ben meghatározott esetekben a képviselő, a tárgy
szerint illetékes bizottság, a jegyző, vagy az alpolgármester írásban kezdeményezi a
polgármesternél. A polgármesternek joga van a rendelet alkotási javaslatát testületi
ülésen szóban is előterjeszteni.”
14.§A Rendelet 49.§(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„49.§(2) Az Mötv. 52. § (3) bekezdésében meghatározott betekinthetőségi jog
biztosításáról a jegyzőnek kell gondoskodnia. A jegyzőkönyvek anyagát csak hivatali
köztisztviselő jelenlétében lehet megtekinteni.”
15.§ A Rendelet 51.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„51.§ A települési képviselő – az Mötv. 32. § (2) bekezdésében meghatározottakon túl
– köteles
a) kapcsolatot tartani a választóival, tájékoztatni őket a képviselő-testület működése
során hozott közérdekű döntésekről,
b) lehetőség szerint előre bejelenteni, ha a testületi ülésen nem tud megjelenni,
c) képviselőhöz méltó magatartást tanúsítani, a képviselő-testület és szervei
tekintélyét, hitelét óvni,
d) a tudomására jutott állami, szolgálati, üzleti, valamint magán titkot megőrizni.”
16.§ A Rendelet 60.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„60. § (1) A polgármester Mötv. 67. §-ában meghatározott feladatokon túli további
feladatai
a) segíti a képviselő-testület tagjainak testületi és bizottsági munkáját,
b) részt vesz a képviselő-testületi tevékenységével kapcsolatos feladatainak
meghatározásában,
c) képviseli az önkormányzatot,
d) kapcsolatot tart a választópolgárokkal, valamint a helyi társadalmi és egyéb
szervezetekkel,
e) fogadóórát tart,
f) nyilatkozik a sajtónak.”
17.§ Hatályát veszti a Rendelet 62.§(3) bekezdése.
18.§ A Rendelet 64.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„64.§ A Képviselő-testület hivatalának hivatalos megnevezése: Mezőtúri Közös
Önkormányzati Hivatal.”

19.§ A Rendelet 65.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„65.§(1) Általános közmeghallgatást kell tartani az Mötv. 54. §-ában foglaltak szerint.”
20.§ Hatályát veszti a Rendelet 5. számú melléklete.
21.§ Hatályát veszti a Rendelet 6. számú melléklete.
22.§ Hatályát veszti a Rendelet 7. számú melléklete.
23.§ A rendelet 8. számú melléklete 5. számú mellékletre változik.
24.§ A Rendelet egyéb pontjai változatlanul maradnak.
25.§ Ez a Rendelet a kihirdetést követő napon hatályba lép és azt követő napon hatályt veszti.
Boldog István
polgármester

Dr. Szűcs Attila
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2013. május 31.

Dr. Szűcs Attila
jegyző
2./ Napirend
Előterjesztés az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az
azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 8/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét.
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2013.(VI.03.) Önkormányzati rendelete
Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért
fizetendő díjak mértékéről szóló 8/2011. (IV.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés
alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a
névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet (továbbiakban: Atvr.) 42/A.§ (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a 15/A. §. (6)-(7) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1.§
(1) A Rendelet 3.§ (1) bekezdése hatályát veszti.
2. §
Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és azt követő napon hatályát veszti.
Dr. Szűcs Attila
jegyző

Boldog István
polgármester
A rendelet kihirdetve: 2013. május 31.

Dr. Szűcs Attila
jegyző

3./ Napirend
Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának helyzetéről szóló
beszámoló
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2013. (V.30.) 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. 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: 2013. május 31.
Felelős: Dr. Szűcs Attila jegyző

Erről értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
2./ Boldog István polgármester helyben
3./ Dr. Szűcs Attila jegyző helyben
4./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Szociális és Gyámhivatal (5000 Szolnok, Ady E. u. 35-37.sz.
4./ Napirend
Előterjesztés a Duna-Tisza menti Önkormányzati Közmű Üzemeltető Szolgáltató Holding
Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés felbontásáról, valamint a Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt-vel megkötendő víziközmű-üzemeltetési szerződés elfogadásáról
Boldog István polgármester: szándéknyilatkozatot fogadunk el, mert részvényt nem tudnak
biztosítani részünkre.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2013. (V.30.) határozata
a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel megkötendő víziközmű-üzemeltetési
szerződés elfogadásának szándékáról
Kétpó Község Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLVXXXIX. tv. 107. §-ban, valamint a 24/2012.(IV.06.) önkormányzati
rendelet 5.§-ában biztosított hatáskörében eljárva, a víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény rendelkezéseire figyelemmel – szándékát fejezi ki arra, hogy
bérleti-üzemeltetési szerződést kössön a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel
(Szolnok, Kossuth Lajos út 5).
A képviselő-testület felhatalmazza Boldog István polgármestert arra, hogy a
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel a rendszerfüggő és a rendszer független
víziközmű elemekre a bérleti üzemeltetési szerződést, továbbá a Tiszamenti
Regionális Vízművek Zrt által felkínált részvény megvásárlását előkészítse.
Határidő: 2013. május 30.
Felelős: Boldog István polgármester
5./ Napirend
Előterjesztés a Kétpó belterület 340. hrsz-ú területen történő pálinkafőzde megépítéséről

Boldog István polgármester: erre a határozatra a hitelintézetnek van szüksége, melyet a
vállalkozótól kér. A pályázat már nyert és a kiviteli munkákat reméljük minél hamarabb el
tudják kezdeni.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2013. (V.30.) határozata
a Kétpó belterület 340. hrsz-ú területen történő pálinkafőzde megépítéséről
1. Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Kétpó
belterület 340. hrsz-ú ingatlanon a Kétpói Kisüsti Pálinkafőzde Kft. (5331 Kenderes,
Jókai út 11.sz.) pálinkafőzdét építsen az MVH 2106811269 iktatószámú határozata
alapján.
2. Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy az
ingatlant a Hitelező (Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet Kirendeltsége
5420 Túrkeve, Petőfi tér 3-5.) jelzáloggal megterhelheti.
3. Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy a fenti hrsz-ú
ingatlan forgalomképes és ezt az állapotot a hitel futamidejéig az ingatlanra
vonatkozóan fenntartja.
4. Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti 340. hrsz-ú ingatlant
nevezett Kft. részére 10 évre bérbe adja.
Határidő: azonnal
Felelős: Boldog István polgármester
Erről értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
2./ Boldog István polgármester helyben
3./ Dr. Szűcs Attila jegyző helyben
4./ Kétpói Kisüsti Pálinkafőző Kft. 5331 Kenderes, Jókai út 11.sz.
6./ Napirend
Előterjesztés a Nagykun Hagyományőrző Társulás társulási megállapodásának elfogadásáról
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2013. (V.30.) határozata
a Nagykun Hagyományőrző Társulás társulási megállapodásának elfogadásáról

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagykun Hagyományőrző Társulás
(székhelye: Kisújszállás, Szabadság tér 1.sz.) társulási megállapodását elfogadja, mely a
határozat mellékletét képezi.
Határidő: 2013. június 14.
Felelős: Boldog István polgármester
Erről értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
2./ Boldog István polgármester helyben
3./ Dr. Szűcs Attila jegyző helyben
4./ Nagykun Hagyományőrző Társulás székhelyén
7./ Napirend
Előterjesztés a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Boldog István polgármester: felhatalmazást szeretnék kérni a képviselő-testülettől nemzetközi
reklámpályázat újbóli kiírásának lebonyolítására.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2013. (V.30.) határozata
Felhatalmazás nemzetközi reklámpályázat kiírására
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Boldog István
polgármestert, hogy a nemzetközi reklámpályázat kiírásával kapcsolatos intézkedéseket tegye
meg.
Határidő: 2013. október 15.
Felelős: Boldog István polgármester
Boldog István polgármester a továbbiakban tájékoztatta a képviselő-testületet a VIII. Alföldi
Betyárétel Főző Fesztivál szervezéséről, fellépőkről, további feladatokról.
Tájékoztatta a közeljövőben pályázati forrásból megvalósítandó fejlesztésekről, mely a
következő:

-

szobor park, a látványterve már készen van,
falunap programjának támogatására pályázunk,
falusi vendégfogadó kialakítása,
művelődési hely tetőterében szálláshely kialakítása,
diákotthonban szálláshely kialakítása,
szeptemberben a Jász-Kun SZALA megrendezése,
lovas-túra pihenőhely kialakítása,
kemence építése,
piactér kialakítása,
műfüves sportpálya kialakítása,
játszótér

Boldog István ezek után megköszönte a megjelenést és a képviselő-testület ülését bezárta.
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