JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 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
Vágner Olivér képviselő
Virágné Lukács Gabriella képviselő
Dr. Szűcs Attila jegyző
Finta Adrienn kirendeltség-vezető
Boldog István polgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy 4 fő képviselő az
ülésen jelen van, Kecskés Mihályné képviselő igazoltan van távol, a képviselő-testület
határozatképes.
A jegyzőkönyv hitelesítőinek Vágner Olivér és Virágné Lukács Gabriella 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 Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőről és a
temetkezés rendjéről szóló 19/2012. (VIII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
2./ Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzata 2013. évi beszámolójáról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
3./ Előterjesztés a 2013. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
4./ Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzata 5411 Kétpó, Petőfi út 11. szám alatti ingatlan
megvásárlásáról
Előterjesztő: Boldog István polgármester

5./ Előterjesztés a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Boldog István polgármester
ZÁRT ÜLÉS
6./ Előterjesztés Szappanos Norbert telekkérelméről
Előterjesztő: Boldog István polgármester
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
44/2014.(IV.30.) önkormányzati határozata
Napirendek elfogadásáról
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. április 30. napján tartott
képviselő-testületi ülés napirendi pontjait elfogadja.
Interpelláció nem volt.
1./ Napirend
Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőről és a
temetkezés rendjéről szóló 19/2012. (VIII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Boldog István polgármester: törvényességi észrevétel érkezett a temető rendeletünkkel
kapcsolatban, az előterjesztés alapján módosítjuk a rendeletet, így a törvényességi
észrevételnek eleget teszünk. Ezután a polgármesteri hivatalban lesz fizetve a sírásás.
Keresztes Péter Pál képviselő: a lakosság részéről jelzés érkezett hozzám, hogy az urnás és a
koporsós sírásás ára közötti különbség nagyon minimális, ebben tehetünk-e valamit,
egyébként támogatom a rendelet módosítását.
Boldog István polgármester: egyenlőre most javaslom, hogy így fogadjuk el a rendelet
módosítását, majd az árakat pedig megnézzük.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét.
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete
a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 19/2012.(VIII.10.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a temetőről és a temetkezés
rendjéről szóló 19/2012.(VIII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet
alkotja:
1. §

A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 19/2012.(VIII.10.) önkormányzati rendelet 10.§
(1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1)A temetési hely megjelölésére sírjel használható, illetőleg létesíthető. A sírjel magasságát
a helyi építési szabályzat,ennek hiányában az építésügyi hatóság korlátozhatja.
A síremlék és tartozékait, tervét a temető üzemeltetőjének az elhelyezés előtt be kell mutatni. A
temetési helyen túlterjeszkedő,közízlést sértő vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelet
elhelyezni nem szabad. E szabályt a meglévő sírjelek felújításánál is alkalmazni kell.
A temetőt sírhelytáblákra(parcellákra), a számozott sírhelytáblákat pedig sorokra, a sorokat
számozott sírhelyekre kell felosztani.
Az elhunytak eltemetése illetve elhamvasztottak elhelyezése az alábbiak szerint történhet:
a)egyes sírhelybe
b)kettős sírhelybe
c)urnasírhelybe”
2. §
A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 19/2012.(VIII.10.) önkormányzati rendelet
Melléklete helyébe 1. melléklet lép.”
„
1. melléklet a 19/2012.(VIII.10.) önkormányzati rendelethez”
1. Sírhelyek
a)egyszemélyes sírhely
b)kétszemélyes sírhely
c)egyes gyermeksírhely
d)rátemetés esetén

2000 Ft
2500 Ft
2000 Ft
1000 Ft

2. Urnás temetés esetén
a)urnasírhely

1000 Ft

3.Az újraváltási díj mindenkor megegyezik az újraváltás időpontjában érvényes megváltási
díjjal.

4. Temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által
fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díja 1720,-Ft/eset
5. Üzemeltetői feladatok díjai:
5.1. sírásás
5.1.1 urnás: 25.000 Ft
5.1.2. koporsós:30.000 Ft
Fenti díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák!

E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Boldog István
polgármester

dr. Szűcs Attila
jegyző

2./ Napirend
Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzata 2013. évi beszámolójáról
Virágné Lukács Gabriella képviselő, a pénzügyi és ügyrendi bizottság elnöke: a bizottság a
rendelet-tervezetet megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét.
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2013. évi beszámolójáról.
Kétpó Község Képviselő-testülete – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotási hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól1 szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 10.§ (1) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

törvény 91. § (1)-(2) bekezdése alapján az önkormányzat 2013 évi zárszámadásáról az alábbi
rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat
költségvetési szerveire.
2. § A címrendet az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III.14.)
önkormányzati rendelet határozza meg.
3.§ (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról az 1-14
mellékletben foglaltaknak megfelelően:
397.540 eFt bevétellel
342.419 eFt kiadással
hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat kiadásit jogcímenként; bevételeit forrásonként az 1. és a 2. , 3.
számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3)Az önkormányzat az önállóan és részben önállóan gazdálkodó szerveinek bevételi és
kiadási előirányzatainak teljesítését a 6., és a 7. számú mellékletben foglaltaknak
megfelelően hagyja jóvá.

4.§ A képviselőtestület a 2013. évre tervezett átadott pénzeszközök teljesítését a 4. számú
mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

5.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 12. számú mellékletben
foglaltak szerint hagyja jóvá.
(2) A működési bevételek és kiadások mérlegét a 5. számú melléklete alapján fogadja el.

(3) A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi módosított pénzmaradványát 108.120
eFt –ban állapítja meg a 9. számú mellékletben foglaltak szerint.
(4) A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a
13. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

6.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi felhalmozási és tőkejellegű kiadásait a 8.
számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

7.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi pénzmaradványának alakulását a 9.
számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
8.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi immateriális javak, tárgyi eszközök és
üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök
állományának alakulását a 10. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
9.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2013. december 31 –i állapot szerinti vagyonát a 11.
számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
10.§(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét; hogy a költségvetési
beszámoló elfogadásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését
követő 15 napon belül értesítse.

Dr. Szűcs Attila
Jegyző

Boldog István
Polgármester

3./ Napirend
Előterjesztés a 2013. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
45/2014.(IV.30.) önkormányzati határozata
A 2013. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról
Mezőtúr Város Képviselő-testülete - az 1991. évi XX. tv. 138. § (1) bek. g.) pontja és a
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet 49.§ (3a) bekezdése alapján – Kétpó Község Önkormányzatánál 2013.
évben végzett ellenőrzésekről és azok tapasztalatairól szóló éves beszámolót a melléklet
szerint elfogadja.

Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.

Boldog István polgármester, Helyben
dr. Szűcs Attila jegyző, Helyben
Vincent Auditor Számv. Szolg. és Tan. Kft belső ellenőr székhelyén
Képviselő-testület tagjai, Helyben

4./ Napirend
Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzata 5411 Kétpó, Petőfi út 11. szám alatti ingatlan
megvásárlásáról
Boldog István polgármester: az ingatlan értékbecslése megtörtént, mely 4 millió forint, az
ingatlan megvásárlásával egy kisgyermekes családnak tudunk lakást biztosítani, akik így haza
tudnak költözni.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
46/2014.(IV.30.) önkormányzati határozata
A 314 hrsz.-ú ingatlan (Kétpó, Petőfi u. 11.sz. alatti ingatlan) megvásárlásáról
1)Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kétpó belterület 314 hrsz. alatt felvett
888 m2 alapterületű kivett lakóház,udvart– az értékbecslés figyelembevételével- 4.000.000
Ft, azaz négymillió forint-ért megvásárolja.
Felkéri a polgármestert, hogy az adás-vétel megkötéséről gondoskodjon.
Felelős: Boldog István
Határidő: azonnal
Erről értesülnek:

1./ Képviselő-testület tagjai helyben
2./ Boldog István polgármester helyben
3./ Dr. Szűcs Attila jegyző helyben
4./ Nagy Attila 5411 Kétpó,Petőfi u.11.

5./ Napirend
Előterjesztés a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Boldog István polgármester az alábbi eseményekről tájékoztatta a képviselő-testületet:

-

-

-

a bankváltással kapcsolatos ügyintézés folyamatban van, hamarosan megtörténik a
szerződés aláírása,
a pályázatok előfinanszírozásának ügye is jól halad, folyamatban van
a Béke úton a járda hamarosan elkészül és kezdik az új járda építését az Almásy téren,
az óvodánál pedig az előtető építése indul hamarosan, remélem, hogy a ballagásra
készen lesz,
a piactér, a játszótér építése is elkezdődik ebben a hónapban, a táblarendszert is
megrendeltük,
az emlékpark pályázatnak kb. a 10 %-a fog elkészülni
országos mezőgazdasági kiállítással kapcsolatban kerestek meg, hogy a
településünkön tartanák meg ezt a kiállítást, bízom benne, hogy sikerül egy ilyen nagy
rendezvényt idehozni a településre,
a Falunap programjának összeállításával jól haladunk hamarosan teljesen készen lesz,
a Bozsik programban egy pár szülővel meg kellett értetni, hogy milyen fontos, hogy a
gyerekek rendszeresen részt vegyenek a játékokon, hiszen nem kevés pénzbe kerül az
egész program és a szülők ezt aláírásukkal vállalták gyermekük részvételét, ráadásul a
gyerekek nagyon szeretik ezt csinálni,
a pálinka főzde hamarosan, legalábbis a Falunapra elkészül, nagyon szép lesz,

Keresztes Péter Pál képviselő: a menetrend egyeztetéssel kapcsolatban szeretném
tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy a Mezőtúrról 10 órakor érkező busznak egy
órával korábbra szeretnék tenni az indulását, azzal az indokkal, hogy a piacról
hazajövőknek ez az időpont túl későn van. Szerintem ez nem így van, hanem inkább még
egy órával vagy félórával később kellene indulni a busznak, mert főleg az idősek a
kórház-rendelőjéből hazafelé jövet így jobban elérnék ezt a buszt.
Boldog István polgármester: szerintem is, javaslom, hogy válaszoljunk az e-mail-re, hogy
inkább később induljon a busz Mezőtúrról, mint korábban.
Boldog István polgármester megköszönte a megjelenést és zárt ülést rendelt el.

/ Boldog István /
polgármester

/ Virágné Lukács Gabriella/
képviselő
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/ Dr. Szűcs Attila /
jegyző

/ Vágner Olivér /
képviselő

