
Kétpó Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

50/2011. (XI. 29.) határozata 

 

törvényességi észrevételről 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

többször módosított 1990. évi LXV. tv. 8.§-a alapján jogkörében eljárva az alábbiakról 

határozott: 

 

1./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja 01-4749/2011. 

számú törvényességi észrevételében foglaltakat megvitatta és megalapozottnak találta. 

 

2./ Határozott, hogy a jogszabálysértéseket rendeleti úton a Kétpó Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének Szervezeti-és Működési Szabályzatáról szóló 7/011.(IV.21.) 

rendeletének módosításával, - a törvényességi észrevételben foglalt jogszabályhelyek hatályon 

kívül helyezésével orvosolja soron következő testületi ülésén. 

 

Felelős: Boldog István polgármester 

              Dr. Hajdú László jegyző 

 

Erről értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

                           2./ Boldog István polgármester helyben 

                           3./ Dr. Hajdú László jegyző helyben 

                           4./ Dr. Lengyel Györgyi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

                                Kormánymegbízottja  5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.sz. 

 

9./ Napirend 

 

Előterjesztés határozat hozatalra együttműködési megállapodásról 

 

Keresztes Péter Pál alpolgármester: a napokban megkeresett Mészáros László a Másképpen 

Képesek Közhasznú Egyesület (5300 Karcag, Sarkantyús út 21.) elnevezésű társadalmi 

szervezet képviselője azzal, hogy képviselő-testületünk hozzájárulásával községünkben is 

tevékenykednének.   

Az előterjesztésemhez mellékelt bejegyző végzésben feltüntetett cél szerint tevékenységük az 

emberek életkörülményeinek és életfelfogásának javítása, elsősorban a fogyatékkal élők 

számára végzett könnyítő segítő tevékenység.  

Tevékenységükhöz egy önkormányzati helyiség bérbe adását kérte azzal, hogy Karcagon és 

Túrkevén már folyamatban van az ingatlan bérlés.  

Kérelméhez szerződés mintát is csatolt, melyet szintén mellékeltem.  

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy előterjesztésem alapján vitassa meg kíván-e 

önkormányzatunk ezzel az egyesülettel együttműködni, illetve részükre helyiséget biztosítani. 

 



Dr. Hajdú László jegyző: Másképpen Képesek Közhasznú Egyesület  kérelméhez mellékelt 

bérleti szerződés mintát megvizsgáltam s megállapítottam, hogy a tervezet egy komplett 

bérleti és  székhely/telephely szolgáltatásról szól, mely a mellékelt formában nem felel meg,- 

hogy egy együttműködési megállapodásba foglalhassuk.  

 

Keresztes Péter Pál alpolgármester: javaslom megállapodás keretében az egyesület részére 

alkalmanként térítésmentesen az önkormányzat dísztermének rendelkezésre való bocsájtását 

munkanapokon azzal, hogy az egyesület igénybevételi szándékát legalább öt nappal előre 

jelezze. 

Amennyiben az egyesület székhely/telephely igénnyel jelentkezne községünkben azt a 

polgármesteri hivatal útján mint ahogy más jogi személyek megtehetik, ha pedig hétvégén 

igényelnének helyiséget bérelhetik a Művelődési ház nagytermét az érvényes díjszabás 

szerint.  

 

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

 


