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Boldog István polgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy 4 fő képviselő az 

ülésen jelen van,  Vágner Olivér   képviselő igazoltan van távol,  a képviselő-testület 

határozatképes.  

 

A jegyzőkönyv hitelesítőinek Virágné Lukács Gabriella és Kecskés Mihályné képviselőket 

javasolja, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott. 

 

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

a következő: 

 

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 a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

3./ Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 

és a szociális igazgatás helyi szabályozásáról szóló 22/2012. (VIII.10.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

4./ Előterjesztés a „Biztonságos szórakozóhely” cím eléréséről 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

5./ Beszámoló Kétpó község 2012. évi közbiztonságának helyzetéről 



Előterjesztő: Fekete Miklós r. ezredes, kapitányság vezető 

 

6./ Beszámoló a Berettyó-Körös Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi családsegítői feladatairól 

Előterjesztő: Családsegítő Szolgálat családgondozója 

 

7./ Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzat bizottságainak 2012. évi beszámolóiról 

Előterjesztő: bizottságok elnökei 

 

 

8./ Előterjesztés utcanév megváltoztatásáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

9./ Előterjesztés a 2014. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadásáról 

Előterjesztő: Dr. Szűcs Attila jegyző 

 

10./ Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 30-i 

jegyzőkönyvével kapcsolatos törvényességi felhívásáról 

Előterjesztő: Dr. Szűcs Attila jegyző 

 

11./ Előterjesztés a képviselő-testület 2014. évi munkatervének megállapítása tárgyában 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

12./ Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

helyi közszolgáltatás ellátáshoz szükséges közszolgáltatási szerződés megkötéséről 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

13./ Előterjesztés A Berettyó Körös Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 12. 

módosítása 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

14./ Előterjesztés a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói 

Rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás módosításáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

15./ Előterjesztés a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.  

 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 67/2013.(XII.10.) önkormányzati határozata 

 

Napirendek elfogadásáról 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. december 10. napján tartott 

képviselő-testületi nyílt ülés napirendi pontjait elfogadja. 
 

 



Interpelláció, kérdés 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-testületi 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét. 

 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2013. (XII.11.) önkormányzati rendelete 

 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

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

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdésének d) pontja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 53. §-ban kapott felhatalmazás alapján - a Kétpó Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.21.) 

önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 

1.§ 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 7/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 25.§-a (2) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„ 25.§(2) A napirend elfogadásáról a képviselő-testület nyílt szavazással, 

határozathozatallal dönt.” 

 

2.§ 

Hatályát veszti az SZMSZ 41.§(2) bekezdése. 

 

3.§ 

Az SZMSZ 51.§-a az alábbi új e) ponttal  egészül ki: 

 

„51.§ e) A képviselő a szavazás megkezdése előtt bejelenteni a személyes érintettségét. 

Amennyiben a bejelentési kötelezettségének a képviselő nem tesz eleget, a polgármester 

felhívhatja a képviselő figyelmét a bejelentési kötelezettségének elmulasztására. 

Amennyiben a képviselő a bejelentési kötelezettségének ugyanazon az ülésen ismételten 

nem tesz eleget a szavazásból a polgármester javaslatára - a képviselő-testület határozatával 

- kizárható.” 

 

4.§ 

(1)E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba,és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

 Boldog István  dr. Szűcs Attila 

 polgármester jegyző 



 

 

Kihirdetési záradék: 

A rendelet kihirdetésre került a Község hirdetőtábláján 2013. december  hó 11. napján. 

 

 

         dr. Szűcs Attila 

                   jegyző 

 

2./ Napirend 

 

Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselő-testületi 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét. 

 

 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2013. (XII.11.) önkormányzati rendelete 

 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 

közszolgáltatásról 

 

 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. 

cikk (1) a) pontja és 32. cikk (2) bekezdése szerint kapott felhatalmazás alapján, a 

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C.§ (2) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja: 

 

1. § A rendelet célja 

 

(1) A rendelet célja Kétpó község földtani közegének, és a felszín alatti vizeinek védelme. 

Ennek érdekében valamennyi ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője vagy egyéb jogcímen 

használója (továbbiakban: ingatlantulajdonos) köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező a 

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű, a környezetet nem veszélyeztető 

módon történő begyűjtéséről és elhelyezéséről a közegészségügyi és környezetvédelmi 

szempontok figyelembevételével.  

 

2. § A rendelet hatálya 

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Kétpó közigazgatási területén található ingatlanokon 

keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére, begyűjtésére, 

szállítására és ártalmatlanító helyen történő elhelyezésére.  

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes és radioaktív hulladékokra, a települési 

hulladékokra, valamint az ezekkel összefüggő tevékenységekre. 

(3) A közszolgáltatást az önkormányzat a település belterületére terjeszti ki. 



 

3. § A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 

 

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és 

ártalommentes elhelyezését az önkormányzat helyi közszolgáltatás útján látja el.  

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és 

ártalmatlanító helyre történő elhelyezését végző kötelezett közszolgáltató Kétpó község 

közigazgatási területén a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (továbbiakban: közszolgáltató), (Szolnok, Kossuth Lajos út. 5.) e rendelet 

hatályba lépésétől. 

(3) A szállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ürítési / átadási helye, 

kizárólag a kizárólag a Mezőtúr, Határ út 106. szám alatti szennyvíztisztító telepen lévő 

szennyvízbefogadó műtárgy (továbbiakban: ártalmatlanító), (hrsz.: 12015).  

 

4. § A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja 

 

(1) Valamennyi ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű gyűjtéséről.  

(2) Ahol a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közcsatornán történő 

elvezetésének lehetősége nem biztosított, a keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz megfelelő gyűjtését, rendszeres elszállíttatását annak begyűjtésére feljogosított 

közszolgáltatónak történő átadással az ingatlantulajdonosnak kell biztosítani.  

(3) A 4.§ (3) bekezdése hatálya alá tartozó ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezéséről az e rendeletben meghatározott 

módon, a közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni.  

(4) A közszolgáltató csak olyan személy/vállalkozó vagy szervezet lehet, aki ellen 

hulladékkezelési tevékenységével összefüggésben – a törvényben, kormányrendeletben, 

illetve önkormányzati rendeletben meghatározott – szabálysértés elkövetése miatt jogerősen 

büntetés kiszabása vagy intézkedés alkalmazása nem történt. A közszolgáltató alvállalkozója 

is csak olyan személy/vállalkozó vagy szervezet lehet, aki ellen hulladékkezelési 

tevékenységével összefüggésben – a törvényben, kormányrendeletben, illetve önkormányzati 

rendeletben meghatározott – szabálysértés elkövetése miatt jogerősen büntetés kiszabása vagy 

intézkedés alkalmazása nem történt.  

 

5. § A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei 

 

(1) A közszolgáltatóval, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos 

kötelező közszolgáltatás teljesítésére az önkormányzat Képviselő-testülete köt szerződést.  

(2) A közszolgáltatásra vonatkozó szerződést legfeljebb 10 évre lehet megkötni. A szerződés 

az aláírás napján jön létre és az aláírás napjától számítottan a közszolgáltatási szerződésben 

meghatározott időtartam lejártával szűnik meg.  

(3) A közszolgáltatási szerződésben minden esetben rögzíteni kell a vízgazdálkodásról szóló 

1995. évi LVII. törvényben foglaltakat.  

 

6. § A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

 

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása kizárólag erre a célra 

készített zárt rendszerű olyan járművel és úgy végezhető, hogy az teljes mértékben 

megfeleljen a mindenkor érvényes jogszabályoknak.  



(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítását úgy kell végezni, hogy az 

szennyezést, elcsorgást ne okozzon. Elcsorgás esetén a szennyezést megszüntetni, az 

elcsorgott szennyvizet összegyűjteni, a szennyezett terület fertőtlenítését elvégezni vagy 

elvégeztetni, a kárelhárítást, a környezet eredeti állapotát helyreállítani a szennyezést okozó 

vállalkozó kötelessége, melynek haladéktalanul köteles eleget tenni.  

(3) A közszolgáltató mindenkor köteles a szolgáltatást a bejelentéstől számított 72 órán belül - 

igénylővel egyeztetett időpontban - elvégezni.  

(4) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem 

tagadhatja meg, kivéve, ha a szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás alapján, vagy 

egyéb módon feltételezhető, hogy a közcsatornába a vonatkozó jogszabályi megállapítás 

alapján nem engedhető.  

(5) A közszolgáltató az ingatlantulajdonostól a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvizet az ingatlantulajdonos előzetes bejelentése alapján veszi át és gondoskodik az 

ideiglenes gyűjtésére szolgáló létesítmény befogadóképességtől függő elszállításáról.  

(6) A közszolgáltató köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére, 

szállítására vonatkozó eredetét igazolni és az ehhez kapcsolódó iratokat öt évig megőrizni.  

(7) A közszolgáltató a teljesítéshez külső a közfeladat ellátáshoz szükséges feltételekkel 

rendelkező szállítót igénybe vehet. A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz gyűjtésének, szállításának és kijelölt ártalmatlanító helyen való elhelyezésének 

közszolgáltatási feladatainak ellátására bevont külső szállítók, alvállalkozók, illetve egyéb 

közreműködők teljesítéséért úgy felel, mintha saját maga teljesítette volna.  

(8) A közszolgáltató az igénybe vett külső szállítók által okozott károkért teljes helytállási 

kötelezettséggel tartozik.  

(9) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével, 

szállításával kapcsolatos tevékenységéről köteles évente részletes költségelszámolást készíteni 

és azt a Képviselő-testületnek évente március 31-ig benyújtani.  

(10) A közszolgáltatónak rendelkeznie kell:  

a) nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és szállítására a területileg 

illetékes környezetvédelmi felügyelőség által nyilvántartásba vett,  

b) ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó szervezettel,  

c) a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszerrel.  

(11) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és szállítása kizárólag 

úgy történhet, hogy szennyezést ne idézzen elő sem a gyűjtőterületen, sem azon kívül, sem 

közterületen.  

 

7.  § Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei 

 

(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy onnan származó közüzemi 

csatornahálózatba vagy más módon befogadóba vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet – a külön jogszabályban meghatározott 

műszaki és közegészségügyi előírások, illetve az ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági 

előírások szerint – gyűjteni és a közszolgáltatónak átadni.  

(2) Az ingatlantulajdonos köteles a háztartási szennyvíz gyűjtése során megfelelő 

gondossággal eljárni annak érdekében, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét és jó 

közérzetét ne veszélyeztesse, a város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a 

növény-, és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja.  

(3) Az ingatlantulajdonos köteles a 7.§ (1) bekezdés szerint gyűjtött nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz tekintetében a közszolgáltatást igénybe venni és a jelen 

rendelet 3.§ (2) bekezdésében megjelölt közszolgáltatónak átadni és részére a közszolgáltatás 

ellenértékét az e rendeletben szabályozott módon kiegyenlíteni.  



(4) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt az a tény hozza létre, hogy a 

Közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a 

közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a 

közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban értesíti, illetve felhívás közzététele útján 

tájékoztatja.  

(5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak 

kell a közszolgáltatást ellátó közszolgáltatónál megrendelni.  

(6) Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű 

számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát.  

(7) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan 

személlyel az ingatlantulajdonos nem végeztetheti.  

(8) Az ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel és időben elvégeztetni a 

közszolgáltatást és az elvégzéséhez a szükséges feltételeket biztosítani.  

(9) Külterületen közcsatorna hiányában az ingatlan tulajdonosok kötelesek a háztartási 

szennyvíz ideiglenes tárolásáról gondoskodni és annak szükség szerinti elszállításával a 

közszolgáltatót megbízni. 

 

 

 

8. §  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével és elszállításával 

kapcsolatos kötelezettségek, a közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 

 

(1) Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlana 

területén belül, zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben köteles gyűjteni.  

(2) A közműpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló 

létesítménybe mérgező-, tűz és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan 

anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek 

élet- és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű 

működését és a műtárgyainak állagát.  

(3) Az ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének, vagy veszélyességének 

megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a közszolgáltató a 

mindenkori jogszabályi előírások figyelembevételével megfelelő intézkedések mellett 

megtagadhatja annak elszállítását.  

(4) A közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve az (3) 

bekezdésben foglaltakat és azt az esetet, ha a szennyvíz az önkormányzat által kijelölt átadási 

helyen szennyvízelvezető törzshálózatba vagy szennyvízelvezető műbe a külön jogszabályok 

szerint nem helyezhető el.  

 

9.  § A közszolgáltatás díja, az egységnyi díjtétel és a fizetendő díj megállapítása 

 

(1) A Képviselő-testület a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének, 

szállításának és kijelölt ártalmatlanító helyen való elhelyezésének díját e rendelet melléklete 

szerint határozza meg. Külterületen ingatlanok tulajdonosait, a közszolgáltató által 

meghatározott egyedi díjszabás alapján történik a szolgáltatás. 

(2) Az egységdíjban foglalt ürítési díj nem tartalmazza a közszolgáltatás megszervezéséért és 

működtetéséért a költségvetési törvényben biztosított módon és összegben az önkormányzatot 

megillető feladathoz kötött támogatást.  

(3) A leürítési díjnak a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési díjára a 

költségvetési törvényben ilyen címen meghatározott normatív állami támogatás összegével 



való csökkentését a közszolgáltatónak az önkormányzat a tárgyhónapot követően számla 

alapján téríti meg havi rendszerességgel.  

(4) A közszolgáltató a szerződést követően minden év november 15-ig kezdeményezheti a 

következő évre vonatkozó díj felülvizsgálatát.  

 

10. § Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések 

 

(1) Az ingatlantulajdonosok nyilvántartásáról külön jogszabályban meghatározottak szerint a 

közszolgáltató gondoskodik.  

(2) A közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos személyes adatainak kezelésével 

összefüggésben a mindenkori hatályos adatvédelmi rendelkezést betartani.  

 

11. § Záró rendelkezések 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon  lép hatályba.  

 

 
Boldog István                                    dr. Szűcs Attila 

polgármester        jegyző 

 

 

Kihirdetve: 

Kétpó, 2013.12.11. 

 

dr. Szűcs Attila 

jegyző 

 

 

 

 

Melléklet 

 
I.  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 

közszolgáltatás díjtételei 

 

1. A szennyvíz szennyvíztisztító telepen történő fogadásának és tisztításának díja:  

               338 Ft/m
3
 + 27 % ÁFA 

 

2. A szennyvíz szippantás díja: 

 

- rövid csővel, szállítással, tisztítással:  1.606 Ft/m
3
 + 27 % ÁFA 

- hosszú csővel, szállítással, tisztítással:  2.004 Ft/m
3
 + 27 % ÁFA 

- űrgödrös árnyékszék tisztítása, szállítással:        16.653 Ft/darab + 27 % ÁFA. 

 

3./ Napirend 

 

Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és a 

szociális igazgatás helyi szabályozásáról szóló 22/2012. (VIII.10.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 



A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselő-testületi 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét. 

 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

18/2013. (XII.11.) önkormányzati rendelete 

 

a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és a 

szociális igazgatás helyi szabályozásáról szóló 22/2012.(VIII.10.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

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

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 45.§ 47 §. és a 132 §-ai, (a továbbiakban: 

Sztv.) a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § - a, 

továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi 

XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21. §-a alapján – az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1.§ 

 
Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzben és természetben nyújtott szociális és 

gyermekvédelmi ellátásokról és a szociális igazgatás helyi szabályozásáról szóló 22/2012.(VIII.10.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3.§ helyébe a következő rendelkezés lép: 

( Hatáskörök rendezése) 

 

„3.§ Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Sztv.-ben és e rendeletében meghatározott pénben és 

természetben nyújtott szociális ellátásokat a polgármesterre ruházza át az alábbi feladat és 

hatásköröket: 

a)önkormányzati segély 

b) a Sztv. 43/B.§ (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat.” 

 

2.§ Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzben és természetben nyújtott szociális 

és gyermekvédelmi ellátásokról és a szociális igazgatás helyi szabályozásáról szóló 22/2012.(VIII.10.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) III. Fejezet helyébe a következő rendelkezés lép: 

  

„       III. Fejezet 

Önkormányzati segélyek 

11. § 
(1) Önkormányzati segélyre jogosult a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe 

került,valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy, ha 

 

a) elemi kárt szenvedett, vagy 

b) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához 

c) iskoláztatáshoz 

d) a gyermek fogadásának előkészítéséhez 

e) diagnosztizált súlyos megbetegedésben szenved, vagy 

f) az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermekek családjával való 

kapcsolattartásához; 

g) a gyermek nevelésbe vételének megszűnését követő gyámhivatali visszahelyezés; 

h) a gyermek súlyos betegsége, esetén. 
i) családjában halálozás történt és a temetés költségeit más módon nem tudja kifizetni  

 



(2) Önkormányzati segélyben részesíthető az a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó 

átlagjövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét nem haladja 

meg. 

 
(3) Az önkormányzati segély összege az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak fennállása esetén 

nem lehet magasabb, mint az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszerese. Az 

(1) bekezdés b)- h) pontjaiban meghatározottak fennállása esetén nem lehet magasabb, mint az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege. A (1) bekezdés i) pontjában felsorolt ok miatt 

megállapított önkormányzati segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeit 

alapul véve 10.000 Ft. 

 

(4) A temettetés esetén az önkormányzati segélyre jogosult az elhunyt hozzátartozója vagy 

temettetéséről gondoskodó más személy, ha a temetési költségek viselése saját maga, vagy 

családja létfenntartását veszélyezteti. 

 

(5) A támogatás feltétele, hogy a temettetést számlával igazoló kérelmező a haláleset 

időpontjában települési állandó lakos volt. 
 

 

(6) A önkormányzati segély összegének felső határa a helyben szokásos legolcsóbb temetés 

költségeihez igazodik.  

 

(7) A helyben szokásos legolcsóbb temetés elismert költsége 100.000.-Ft. 

 
(8) Temettetésből adódó önkormányzati segélyben részesíthető az a személy, akinek családjában az 

egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

másfélszeresét, egyedülélő kérelmező esetén kétszeresét nem haladja meg. 

 

 

 

 

12.§ Hallgatói juttatás (átmeneti segély keret terhére) 

 

 (1) Az Önkormányzat tanulmányi eredménytől függetlenül támogatásban részesíti azt a 

Kétpón állandó lakóhellyel rendelkező fiatalt, aki 

a) felvételt nyert az ország bármely főiskola, egyetem oktatási intézményének nappali 

tagozatára és  

b) tanulmányait első diplomájának megszerzése céljából folytatja. 

(2) A kérelmét az Önkormányzat polgármesteréhez kell benyújtani, melyhez mellékelni kell a 

felsőfokú intézménybe / főiskola, egyetem/ történt beiratkozásról szóló igazolást az adott 

félévre vonatkozóan, valamint nyilatkozat Bursa Hungarica ösztöndíjról 

(3) A kérelmet két alkalommal 

 a.) első félévben december 15-ig 

b.) második félévben április 30-ig 

lehet benyújtani. 

(4) A támogatás mértéke és folyósítása 

a) a támogatás mértéke 5000,- Ft/ hó, oktatási évenként. 

b) a támogatás vissza nem térítendő, és a kérelem benyújtásakor megkezdett félévre 

vonatkozik. 

c)támogatás megállapításáról, megszüntetéséről átruházott hatáskörben  a polgármester dönt. 

d) a támogatás megállapítását követő minden hónap 5. napjáig történő kifizetésről az 

Önkormányzat jegyzője gondoskodik. 



(5) Hallgatói juttatásra nem jogosult az, aki Bursa Hungarica ösztöndíjban részesül.  

 

13.§ Szépkorúak támogatása 

 

A polgármester időskorúakra tekintettel 10.000 Ft egyszeri támogatást állapít meg azoknak a 

Kétpón állandó lakóhellyel rendelkezőknek , akik betöltötték a 90 életévüket. 
3.§ A rendelet 18.§-23.§-ai 14—19§-ra változik. 

 

4.§ 

 

(1)E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba,és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

 

 Boldog István  dr. Szűcs Attila 

 polgármester jegyző 

 

 

Kihirdetve: 

Kétpó, 2013.12.11. 

 

dr. Szűcs Attila 

jegyző 

 

 

 

 

 

4./ Napirend 

 

Előterjesztés a „Biztonságos szórakozóhely” cím eléréséről 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselő-testületi 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét. 

 

 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

19/2013.(XII.11.) önkormányzati rendelete 

 

„Kétpó Község Biztonságos Szórakozóhelye” cím alapításáról és adományozásának 

rendjéről 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§3. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 



1§ 

 

(1).E rendelet alkalmazásában szórakozóhely a kereskedelemről szóló törvény szerinti 

vendéglátó üzlet. 

 (2).E rendelet alkalmazásában üzemeltető a kereskedelmi tevékenységek végzésének 

feltételeiről szóló kormányrendelet alapján az üzlet használatára jogosult személy. 

2.§ 

 

(1)Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-

testület)”Kétpó Község Biztonságos Szórakozóhelye” elnevezéssel kitüntető címet alapít. 

 (2)Az elismerés a képviselő-testület a Kétpó Község közigazgatási területén működő 

szórakozóhely üzemeltetéséért adományozható határozatlan időre. 

 (3)A „Kétpó Község Biztonságos Szórakozóhelye” cím annak a megbecsülésre szert tett 

üzemeltetőnek adományozható, aki- megvalósítva a szórakozóhely vendégeinek biztonságos- 

megfelelően működteti, tevékenységét a Kétpó község rendjének és a köznyugalmának 

zavarása nélkül végzi. 

3§ 

 

(1)A „Kétpó Község Biztonságos Szórakozóhelye” kitüntető címmel díszoklevél jár. 

 

(2)A „Kétpó Község Biztonságos Szórakozóhelye” díszoklevél tartalmazza az adományozó 

megjelölését, a határozat számát és keltét, az adományozott nevét, az adományozás 

indokait,az adományozó pecsétjét. 

 

(3)A „Kétpó Község Biztonságos Szórakozóhelye” díszoklevelet Kétpó Község 

Polgármestere (a továbbiakban: polgármester) és a Mezúri Közös Hivatal Jegyzője (a 

továbbiakban: jegyző) írják alá. 

 

 

 

4§ 

 



„Kétpó Község Biztonságos Szórakozóhelye” cím grafikai megjelenítése, fehér alapon,zöld  

tintapaca alakú körben,  sárga betyáralak, melynek sziluettje fekete , alul és felül hajlított 

felirattal. A tintapaca alakú körön kívül további apró fekete pontok találhatóak.  A fenti rész 

feliratán „KÉTPÓ KÖZSÉG” szöveg olvasható „Younger than me” betűtípussal (34 pt 

betűmérettel). A lenti rész feliratán „BIZTONSÁGOS SZÓRAKOZÓHELYE” szöveg rész 

található „Younger than me” betűtípussal (46 pt betűmérettel). 

 

5.§ 

 

(1)A „Kétpó Község Biztonságos Szórakozóhelye” cím adományozását a polgármesternél 

írásban kezdeményezhetik a szervek képviselői. A kezdeményezéseket minden év április 30. 

és szeptember 30. napjáig írásban kell eljuttatni a polgármesterhez. 

 

(2)A „Kétpó Község Biztonságos Szórakozóhelye” díszoklevelet a polgármester adja át 

sajtónyilvánosság mellett. A cím birtokosa az adományozás napjától jogosult a cím 

megjelenítésére. 

 

(3) A „Kétpó Község Biztonságos Szórakozóhelye” kitüntető címet a képviselő-testület 

adományozza. 

 

(4) A cím adományozásával kapcsolatos ügyviteli feladatokat a polgármesteri hivatal látja el. 

 

6.§ 

 

(1) „Kétpó Község Biztonságos Szórakozóhelye” címet nem lehet adományozni annak,aki 

ellen a javaslattételt megelőző egy éven belül elmarasztalással végződő eljárást 

kezdeményezett a Jász- Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi 

Felügyelősége,valamely rendőrhatósági szerv, a Nemzeti adó és Vámhivatal illetékes szerve, 

vagy az illetékes népegészségügyi szakigazgatási szerv. 

 

(2)A „Kétpó Község Biztonságos Szórakozóhelye” címet a képviselő-testület vissza vonja, ha 

a cím odaítélése után elmarasztalással járó eljárást kezdeményezett a Jász- Nagykun Szolnok 

Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi felügyelősége, valamely rendőrhatósági szerv,a 

Nemzeti Adó és Vámhivatal illetékes szerve, vagy az illetékes népegészségügyi 

szakigazgatási szerv. 

 

(3)Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott esetekben a képviselő-testület kezdeményezheti a 

szankció alóli mentesítést, amennyiben a marasztalás a 2.§(3) bekezdésében meghatározott 

célt nem veszélyezteti. 

 

(4) A „Kétpó Község Biztonságos Szórakozóhelye” cím megszűnik,amennyiben: 

a) az üzemeltető a szórakozóhely üzemeltetésével felhagy, 

b) a szórakozóhely üzemeltetése ellehetetlenül, 

c) az üzemeltető a címről lemond. 

(5)A (4) bekezdésben meghatározott eseményt az üzemeltető annak bekövetkezésétől 

számított 15 napon belül a polgármesternél köteles bejelenteni. 

 

 

 



7.§ 

 

(1)A díszoklevél elkészíttetéséről, valamint a 4.§-ban szereplő grafikai megjelenítés 

biztosításáról a polgármester gondoskodik Kétpó Község Polgármesteri Hivatalának (a 

továbbiakban: polgármesteri hivatal) közreműködésével. 

 

(2)A „Kétpó Község Biztonságos Szórakozóhelye” címmel pénzjutalom nem jár. 

 

8.§ 

 

(1)Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

Boldog István       Dr. Szűcs Attila 

polgármester             jegyző 

 

Kihirdetve: 

Kétpó, 2013.12.11. 

 

dr. Szűcs Attila 

jegyző 

 

 

5./ Napirend 

 

Beszámoló Kétpó község 2012. évi közbiztonságának helyzetéről 

 

 

Dr. Gaál Ferenc rendőrkapitány-helyettes  tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 

amennyiben a körzeti megbízott nincs szolgálatban, akkor a mezőtúri rendőrök vannak jelen a 

településen, tehát a rendőri jelenlét a községben folyamatosan biztosítva van.  

Gonda Sándor körzeti megbízott pedig megkérte a lakosságot, hogy amennyiben házaló 

árusokat észlelnek a településen azonnal jelentsék, mivel a település területén tilos a házalás 

és senki idegent ne engedjenek be a házukba. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát. 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

68/2013. (XII.10.) önkormányzati határozata 

 

A rendőrség 2012. 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: 2013. december 31. 

Felelős: Boldog István polgármester 



 

Erről : 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

           2./ Boldog István polgármester helyben 

           3./ Dr. Szűcs Attila  jegyző helyben 

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

    értesülnek 

 

6./ Napirend 

 

Beszámoló a Berettyó-Körös Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi családsegítői feladatairól 

 

Kádár Anikó családgondozó annyival egészítette ki írásbeli beszámolóját, hogy a településen 

a közmunkaprogramnak köszönhetően lényegesen javult a lakosság szociális helyzete. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát. 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

69/2013. (XII.10.) önkormányzati határozata 

 

A  Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő 

Szolgálata 2012. évi beszámolójának elfogadásáról 

 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Berettyó-Körös Többcélú Társulás 

Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata beszámolóját megtárgyalta és azt 

elfogadja. A beszámoló a határozat mellékletét képezi.  

 

 

Határidő: 2013. december 31. 

Felelős: Dr. Szűcs Attila jegyző 

 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

                            2./ Boldog István polgármester helyben 

                            3./ Dr. Szűcs Attila jegyző helyben 

                            4./ Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ 

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

értesülnek. 

 

7./ Napirend 

 

Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzat bizottságainak 2012. évi beszámolóiról 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát. 

 

 

 

 



Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

70/2013. (XII.10.) önkormányzati határozata 

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2012. évi beszámolójának elfogadásáról 

 

 

Kétpó község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.  

 

 

Felelős: Boldog István  polgármester 

Határidő: 2013. december 31. 

 

 

 

Erről : 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

           2./ Boldog István polgármester helyben 

           3./ Dr. Szűcs Attila  jegyző helyben 

           4./ Pénzügyi és Ügyrendi bizottság tagjai,helyben 

    értesülnek 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát. 

 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

71/2013. (XII.10.) önkormányzati határozata 

 

A Oktatási, Ifjúsági-és Kulturális Bizottság  2012. évi beszámolójának elfogadásáról 

 

 

Kétpó község Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási, Ifjúsági-és Kulturális 

Bizottság  munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.  

Felelős: Boldog István  polgármester 

Határidő: 2013. december 31. 

 

Erről : 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

           2./ Boldog István polgármester helyben 

           3./ Dr. Szűcs Attila  jegyző helyben 

           4./ Oktatási, Ifjúsági-és Kulturális Bizottság tagjai,helyben 

    értesülnek 

 

8./ Napirend 

 

Előterjesztés utcanév megváltoztatásáról 

 

Boldog István polgármester: az előző testületi ülésen történt döntésünk alapján a lakosság 

véleményét kikértük a Felszabadulás út nevének megváltoztatásában. A lakosság többsége az 

Ond Vezér névre javasolja változtatni az utca nevét. 

 

Javaslom a képviselő-testületnek a fentiek elfogadását. 



 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát. 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

72/2013. (XII.10.) önkormányzati határozata 
 

utcanév megváltoztatásáról 

 

Kétpó Község Képviselő-testülete - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontja, tovább 14. §-a alapján – 

 

- a Felszabadulás út nevét  Ond Vezér út névre, 

változtatja. 

 

A szükséges intézkedéseket meg kell tenni. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Boldog István polgármester 

   dr. Szűcs Attila jegyző 

 

Erről: 

 

1. Boldog István polgármester, Helyben 

2. dr. Szűcs Attila jegyző, Helyben 

3. JNSZM Kormányhivatal Mezőtúri Járási Hivatala, Helyben  

4. JNSZM Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Járási Földhivatal 

Mezőtúri Kirendeltsége, Helyben 

5. a volt Felszabadulás utca lakói, Helyben 

6. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda, Helyben 

7. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

é r t e s ü l n e k .  

 

 

 

9./ Napirend 

 

Előterjesztés a 2014. évi belső ellenőrzési munkaterv elfogadásáról 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát. 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

73/2013. (XII.10.) önkormányzati határozata 
 

Kétpó Község Önkormányzata 2014. évi belső ellenőrzési tervéről 

 

Kétpó Község Képviselő-testülete - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 119. § (5) bekezdése alapján– Kétpó Község Önkormányzatának 2014. évi belső ellenőrzési 

tervét a melléklet szerint elfogadja. 

 

 



Erről: 

1. Boldog István polgármester, Helyben 

2. dr. Szűcs Attila jegyző, Helyben  

3. Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató Kft. belső ellenőr székhelyén 
4. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

é r t e s ü l n e k. 

 

10./ Napirend 

 

Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 30-i 

jegyzőkönyvével kapcsolatos törvényességi felhívásáról 

 

Boldog István polgármester: a Kormányhivatal törvényességi észrevétellel élt, miszerint a 

rendeleteket a polgármesternek és a jegyzőnek alá kell írnia a képviselő-testületi 

jegyzőkönyvben, a jövőben erre oda kell figyelnünk. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát. 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

74/2013. (XII.10.)  önkormányzati határozata 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 30-i 

jegyzőkönyvével kapcsolatos törvényességi felhívásáról 

 

1. Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember 30-i 

jegyzőkönyvével kapcsolatos törvényességi felhívást megtárgyalta és azt elfogadja. 

 

2. Döntött arról, hogy a jövőben tartózkodik a hasonló jellegű jogszabálysértések 

elkövetésétől 

 

 

Határidő: 2013. december 20. 

Felelős: Dr. Szűcs Attila jegyző 

 

Erről értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

                            2./ Boldog István polgármester helyben 

                            3./ Dr. Szűcs Attila jegyző helyben 

                            4./ JNK. SzM-i Kormányhivatal 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.sz. 

 

11./ Napirend 

 

Előterjesztés a képviselő-testület 2014. évi munkatervének megállapítása tárgyában 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát. 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

75/2013. (XII.10.)  önkormányzati határozata 

 
Kétpó Község Képviselő-testülete 2014. éves munkatervéről 



 

Kétpó Község Képviselő-testülete – Kétpó Községt Önkormányzata Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 57/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése alapján – a 2014. 

éves munkatervét a melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

1. A jegyző a község honlapján való közzététellel gondoskodjon arról, hogy az elfogadott 

munkaterv a község polgárai számára megismerhető legyen. 

 

Határidő: 2013. december 15. 

Felelős:  dr. Szűcs Attila jegyző 

 

Erről:  

1. Boldog István  polgármester, Helyben 

2. dr. Szűcs Attila jegyző, Helyben 

3. Önkormányzati intézmény vezetője, Helyben 

4. Képviselő-testület állandó bizottságai, Helyben 

5. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

é r t e s ü l n e k .  

 

 

12./ Napirend 

 

Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 

közszolgáltatás ellátáshoz szükséges közszolgáltatási szerződés megkötéséről 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát. 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

76/2013. (XII.10.)  önkormányzati határozata 

 

a nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási 

szerződésről 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján – a képviselő-testület 

felhatalmazza a polgármestert a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő 

Részvénytársasággal a közszolgáltatási szerződés megkötésére a melléklet szerint. 

 

Az önkormányzat a közszolgáltatási szerződést 2018. december 31-ig köti meg a 

közszolgáltatóval. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés 

kiegészítésére és megkötésére. 

 

Határidő: 2013. december 31. 

Felelős: Boldog István polgármester 
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Erről: 

1. Boldog István polgármester, Helyben 

2. dr. Szűcs Attila jegyző, Helyben 

3. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltsége, Helyben 

4. Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 

5000 Szolnok, Kossuth L. u. 5. 

é r t e s ü l n e k .  

 

13./ Napirend 

 

Előterjesztés A Berettyó Körös Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 12. 

módosítása 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát. 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

77/2013. (XII.10.)  önkormányzati határozata 

 

A Berettyó Körös Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 12. módosítása 

 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Berettyó-Körös Többcélú Társulás 

Társulási Megállapodásának 12. módosítását a határozat melléklete szerint elfogadja.  A 

Társulási Megállapodás 12. módosítása a Társulási Tanács döntése napján lép hatályba. 

 

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./ Berettyó Körös Többcélú Társulás székhelyén 

 

 

 

14./ Napirend 

 

Előterjesztés a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói 

Rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás módosításáról 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát. 

 

 

 

 

 



Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

78/2013. (XII.10.)  önkormányzati határozata 

 

 

a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói 

Rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás módosításáról 

 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján a következő határozatot hozza: 

 

1. Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társulási Megállapodás 

módosítását jelen határozat 1. számú mellékletében a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást jelen határozat 2. számú mellékletében 

foglaltak szerint elfogadja. 

 

2. Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Boldog István 

polgármestert a Társulási Megállapodás módosítását és a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt szövegének aláírására. 

 

 

Felelős: Boldog István polgármester 

Határidő: 2013. december 31. 

 

 

Erről értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

                            2./ Boldog István polgármester helyben 

                            3./ Dr. Szűcs Attila jegyző helyben 

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

rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsa székhelyén 

 

 

15./ Napirend 

 

Előterjesztés a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

 

 

Boldog István polgármester az alábbiakról tájékoztatta a képviselő-testületet: 

 

-  megérkezett a mindenki karácsonyfája, a díszítés még nem tudjuk, hogy melyik napon 

lesz, 

- a piac, emlékpark, műfüves pálya, játszótér, utcanevek táblái, kamera pályázataink 

nyertek, 

- közmunkaprogramok jól működnek, el lett ültetve a homoktövis, jól működnek a 

kazánok, 

- beadtuk a pályázatunkat a diákotthonban az ifjúsági szálláshely kialakítására, 

- kökény, csipkebogyó szedése a közmunkaprogramban elkezdődött, lekvár, teafű, és 

pálinka készül belőlük, 

 



- óvodában megtartották a nagysikerű óvodabált, nagyon jó lett a bevétel, melyen sófal 

készül az óvodában, 

- kemencében újra lehet sütni,  

- a járdák elkészültek,  

- iskolában a nyílászárók cseréje megtörtént. 

 

Boldog István megköszönte a megjelenést és zárt ülést rendelt el. 

 

 

 

 

/ Boldog István /      kmf.             / Dr. Szűcs Attila / 

polgármester                         jegyző 

 

 

 

 

 

/ Virágné Lukács Gabriella /     / Kecskés Mihályné / 

              képviselő                 képviselő 

 

 

 

 


