
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-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 

 

                         Dr. Szűcs Attila jegyző 

      Finta Adrienn kirendeltség-vezető 

 

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 Keresztes Péter Pál képviselőket 

javasolja, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott. 

 

Keresztes Péter Pál képviselő: érdeklődnék, hogy  a Béke úti árkokból a föld mikor lesz 

kiszedve, valamint a temetőbe középen van egy nyomós kút az nem működik és jó lenne 

megjavítani, hogy ne kelljen olyan messziről vinni a vizet. 

Boldog István polgármester: a Béke úti járda még nincs műszakilag  átadva, még ezért nem 

csinálták meg a tereprendezést és az árkokban is ott van még a föld, azt rendbe fogják tenni. A 

temetőben pedig abból a kútból egy kerekes kutat fogunk csinálni. 

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

következő:  

Interpelláció 

Napirendek:  

 

1./ Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének módosításáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

2./ Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2013. évi beszámolójának 

elfogadásáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

3./ Előterjesztés Dr. Thodory Zsolt József megbízási szerződés elfogadásáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 



4./  Előterjesztés a  KEOP 4.10.0. Energiafelújítás Pályázatról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

5./ 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 

 65/2014.(VI.25.) önkormányzati határozata 

 

Napirendek elfogadásáról 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. június 25. napján tartott 

képviselő-testületi ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

Interpelláció nem volt. 

 

1./ Napirend 

 

Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének módosításáról 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 5/2014.(VI.26.) önkormányzati rendelete 

 

Kétpó Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 

1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kétpó Község Képviselő-testülete - a 2011. évi CXCV. államháztartásról szóló törvény 34 

§.(2) bekezdése, a 238/2011.(XII.31.) számú, az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló kormányrendelet (Ávr.) felhatalmazása alapján – Kétpó Község 

Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletét (a 

továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja. 

 

 

1.§ 

 

Az Ör. 3. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 



„3. § A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szervét - 2014. évi 

költségvetésének 

 

a) kiadási főösszegét   250.012 ezer forintban,  

b) bevételi főösszegét  250.012 ezer forintban állapítja meg.” 

 

2.§ 

 

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

 

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

következők szerint határozza meg: 

 Megnevezés e Ft 

- Működési kiadások előirányzata összesen: 133.412 

Ebből: 

- személyi jellegű kiadások: 24.331 

- munkaadókat terhelő járulékok:   6.230 

- dologi jellegű kiadások:                                            54.799  

- ellátottak pénzbeli juttatásai:   4.085 

- speciális célú támogatások: 43.967 

3. § 

 

Az Ör. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„10. §  (2) Az általános és céltartalék előirányzatok: 

                - az önkormányzat tartaléka:  104.600  ezer forint, melyből: 

- általános tartalék:   104.500 ezer forint,  

- céltartalék                   100  ezer forint.” 

 

Záró rendelkezések 

 

4.§ 

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba,az azt követő napon hatályát veszti. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

Boldog István                    Dr. Szűcs Attila 

polgármester                                                                                   jegyző 

 

A rendelet kihirdetve:  

 

Kétpó, 2014. június 26. 

 

Dr. Szűcs Attila 

 jegyző 



2./ Napirend 

 

 

Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2013. évi beszámolójának elfogadásáról 

 

 

Boldog István polgármester: javaslom, hogy a beszámolót  azzal a kiegészítéssel fogadjuk el, 

hogy a vízművek a számla elmaradást próbálják rendezni a lakosság felé úgy, hogy maximum 

két havi számlát számláznak ki. 

 

A javaslatot a képviselő-testület támogatta és 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 

meghozta következő határozatát. 

 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 66/2014.(VI.25.) önkormányzati határozata 

 

a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2013. évi üzemeltetési tevékenységéről 

 

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

CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján – a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2013. évi 

üzemeltetési tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Felhívja a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt figyelmét, hogy a lakosság érdekében 

törekedjenek a havi számlázás átállására. 

 

Erről: 

1. Boldog István polgármester, Helyben 

2. dr. Szűcs Attila jegyző, Helyben 

3. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt., 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5. 

4. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltsége, Helyben 

5. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

é r t e s ü l n e k .  

 

 

3./ Napirend 

 

Előterjesztés Dr. Thodory Zsolt József megbízási szerződés elfogadásáról 

 

Boldog István polgármester: az új szerződés elfogadására törvényi változás miatt van szükség, 

minden egyéb marad változatlan formában csak a szerződés formája változik. 

 

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

 

 

 

 



Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 67/2014.(VI.25.) önkormányzati határozata 

 

Dr. Thodory Zsolt József háziorvos vegyes körzetben történő háziorvosi feladatok 

ellátásáról 

 

1. Kétpó Község Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) 4. pontja Dr. Thodory Zsolt József háziorvos 

vegyes körzetben történő háziorvosi feladatok ellátására megbízási szerződést köt.  

 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vegyes körzet háziorvosi 

alapellátási feladataira működési engedély iránti kérelmet nyújtson be a Mezőtúri 

Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetéhez. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Boldog István polgármester 

 

3. A megbízás részletes szabályait a melléklet tartalmazza.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:Boldog István polgármester 

 

4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az egészségbiztosítási pénztárral 

történő finanszírozási szerződés megkötésére. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Boldog István polgármester 

  

Erről: 

 

1. Boldog István polgármester, Helyben 

2. dr. Szűcs Attila jegyző, Helyben 

3. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltség,Helyben 

4. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

é r t e s ü l n e k. 

 

4./ Napirend 

 

Előterjesztés a  KEOP 4.10.0. Energiafelújítás Pályázatról 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

 

 



Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 68/2014.(VI.25.) önkormányzati határozata 

 

a KEOP 4.10.0. Energiafelújítás Pályázatról 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi döntést hozza: 

 

1. Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyílvánítja azon szándékát, hogy 

Kétpó Község Önkormányzata részt kíván venni a KEOP 4.10.0 Energiafelújítás 

pályázatban. 

2. A Pályázat épületenergetikai fejlesztésre irányul a Diákotthon, Orvosi Rendelő 

épületére. 

3.  Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza: 

 

a)a  pályázat lebonyolításával Unginé Gonda Máriát  

b)energetikai tanusítvány elkészítésével Nádas Krisztián energetikust 

c)feltételes közbeszerzés elindítására és a hozzá tartozó vállalkozói szerződés 

elkészítésére Czékány Győzőt. 

 

Felelős: Boldog István polgármester 

Erről: 

1. Boldog István polgármester, Helyben 

2. dr. Szűcs Attila jegyző, Helyben 

3. Unginé Gonda Mária, Nádas Krisztián, Czékány Győző 

4. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

é r t e s ü l n e k .  

 

5./Napirend 

 

Előterjesztés a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

 

Boldog István polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy sikeresen lezajlott a 

Fesztivál, nagyon sokan voltak, jól sikerült. Az utcanév-táblák kihelyezésre kerültek.  

 

Virágné Lukács Gabriella képviselő: a takarékszövetkezetről nem készült tábla, amennyiben 

lehetséges akkor ezt kérhetnénk? 

 

Boldog István polgármester: természetesen készíttetünk. 



A műfüves sportpálya átadására július 12-én kerül sor.  

 

 

 

Tájékoztatom a képviselőket, hogy indul a nyári diákmunka 6 főt foglalkoztatunk 6 órában 1 

hónapig. Az egyik nagy iparűzési adófizető céggel gondjaink vannak, ügyvédet bíztunk meg 

az adóbehajtására. 

 

Boldog István  polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta. 

 

 

 

 

 

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

   polgármester        jegyző 

 

 

 

/ Virágné Lukács Gabriella /       / Keresztes Péter Pál   

           képviselő         képviselő 

 

 

 

 


