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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 28-án
megtartott soron következő képviselő-testületi üléséről.
Helye: Kétpó Községi Önkormányzat hivatalos helyiségében (5411 Kétpó, Almásy tér 1.sz.)
Jelen vannak: Keresztes Péter Pál polgármester
Boldogné Tóth Magdolna Erzsébet képviselő
Vágner Olivér képviselő
Virágné Lukács Gabriella képviselő
Dr. Farkasinszki Fanni aljegyző
Finta Adrienn kirendeltség-vezető
Meghívott vendég: Boldog István országgyűlési képviselő
Rácz Péter Mezőtúri Járási Hivatal vezetője
Boross Boglárka pénzügyi ügyintéző
Keresztes Péter Pál polgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy 4 fő képviselő
az ülésen jelen van, Veres Lajosné képviselő igazoltan van távol, a képviselő-testület
határozatképes. Dr. Enyedi Mihály jegyző Úr hivatalos elfoglaltsága miatt Dr. Farkasinszki
Fanni aljegyző Asszony vesz részt a képviselő-testületi ülésen.
A jegyzőkönyv hitelesítőinek Boldogné Tóth Magdolna Erzsébet és Vágner Olivér
képviselőket javasolja, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.
Keresztes Péter Pál polgármester: van-e valakinek kérdése, interpellációja?
Virágné Lukács Gabriella képviselő: az önkormányzati lakások rezsi költségét fizethetik-e a
bérlők átutalással?
Keresztes Péter Pál polgármester: pénztárba kell befizetni pont azért, hogy nyomon
követhetőek legyenek a befizetések és tartozások.
Több kérdés nem volt.
Keresztes Péter Pál polgármester: amennyiben több kérdés nincs, akkor pótnapirendre teszek
javaslatot, mely a következő:
8. Az EFOP 1.5.3-16 és EFOP 3.9.2-16 pályázatok benyújtásáról
Előadó: Keresztes Péter Pál polgármester
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9. Az EFOP-4.1.8-16 kódszámú „ A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázati felhíváson való részvételről
Előadó: Keresztes Péter Pál polgármester
A pótnapirendi javaslatot a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta.
Javaslom a pótnapirenddel együtt a meghívóban kiküldött napirendek elfogadását, mely a
következő:
Interpelláció
Napirend:
1. A Kétpó Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapításáról
Melléklet
Előadó: Keresztes Péter Pál polgármester
2. Kétpó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről
rendelet-tervezet, melléklet, indoklás, előzetes hatásvizsgálati lap
Előadó: Keresztes Péter Pál polgármester
3. Kétpó Község Polgármestere 2017. évi szabadság ütemezésének jóváhagyásáról
Melléklet
Előadó: Keresztes Péter Pál polgármester
4. Kétpó Község polgármesterének 2017. évi cafeteria-juttatásáról
Előadó: Keresztes Péter Pál polgármester
5. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú, „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP
rendszer országos kiterjesztéséhez” című Pályázati Felhívás keretében tervezett pályázat
benyújtásáról
Előadó: Keresztes Péter Pál polgármester
6. Kétpó Község Önkormányzata 2017-2020.évi stratégiai ellenőrzési tervéről
Előadó: Keresztes Péter Pál polgármester
7. Az óvodába történő jelentkezés módjának és az óvodai általános felvétel időpontjának
meghatározása
Előadó: Keresztes Péter Pál polgármester
8. Az EFOP 1.5.3-16 és EFOP 3.9.2-16 pályázatok benyújtásáról
Előadó: Keresztes Péter Pál polgármester
9. Az EFOP-4.1.8-16 kódszámú „ A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázati felhíváson való részvételről

3

Előadó: Keresztes Péter Pál polgármester
10. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Keresztes Péter Pál polgármester
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2017. (II.28.) önkormányzati határozata
Napirendek elfogadásáról
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. február 28. napján tartott
képviselő-testületi ülés napirendi pontjait elfogadja.
Interpelláció nem volt.
1./ Napirend
A Kétpó Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapításáról
Keresztes Péter Pál polgármester: önkormányzatunknak nincs adóssága.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2017. (II.28.) önkormányzati határozata
Kétpó Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítására
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés b) pontja alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 29/A. §-ára – az alábbi határozatot hozza:
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható
összegét a határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
Felelős: Dr. Enyedi Mihály jegyző
Határidő: A határozat végrehajtásában közreműködik:
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltsége
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A képviselő-testület határozatáról értesül:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben
Virágné Lukács Gabriella alpolgármester, Helyben
dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben
dr. Farkasinszki Fanni aljegyző, Helyben
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda vezetője, Helyben
Képviselő-testület, Helyben

2./ Napirend
Kétpó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről
Vágner Olivér képviselő, Pénzügyi, Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat kezelői bizottságának
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
1/2017. (III.01.) önkormányzati rendelete
Kétpó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről
Kétpó Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, a helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében található előírásokra
az alábbi rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) E rendelet hatálya kiterjed Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületére és
szerveire (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzat által alapított és irányított
költségvetési szervre (továbbiakban: intézmény), továbbá mindazon magánszemélyekre,
jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek a
költségvetésben szereplő előirányzatokból részesülnek.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
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2. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve költségvetési intézményét – 2017. évi
költségvetésének
BEVÉTELI FŐÖSSZEGÉT
KIADÁSI FŐÖSSZEGÉT

102.645.518 Ft
102.645.518 Ft

állapítja meg, melyből
Működési célú bevételek
Működési célú kiadások
Működési költségvetés egyenlege
Felhalmozási célú bevételek
Felhalmozási célú kiadások
Felhalmozás költségvetés egyenlege
Költségvetési bevételek összesen
Költségvetési kiadások összesen
Költségvetés egyenlege
Finanszírozási bevételek
- Előző évi működési célú maradvány
- Előző évi felhalmozási célú maradvány
- Működési célú hitelfelvétel (forráshiány)
- Felhalmozási célú hitelfelvétel
(forráshiány)
Finanszírozási kiadások
- Működési célú finanszírozási kiadás
- Felhalmozási célú finanszírozási kiadás
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

102.645.518 Ft
102.645.518 Ft
0 Ft

102.645.518 Ft
102.645.518 Ft
0 Ft

0 Ft

(2) Kétpó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének összevont mérlegét a rendelet
1.1 melléklet tartalmazza.
(3) Kétpó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési bevételeinek és költségvetési
kiadásainak mérlegét kötelező feladatok szerinti bontásban a rendelet 1.2. melléklete
részletezik.
(4) Kétpó Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésében a működési célú és
felhalmozási célú bevételek és kiadások összevont mérlegét a rendelet 2.1. és a 2.2.
mellékletek részletezik.
(5) A Kétpó Község Önkormányzata 2017. évi állami támogatások jogcímeit és összegeit a
rendelet 3. melléklete tartalmazza.
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3. A költségvetés részletezése
3. §
(1) Kétpó Község Önkormányzata 2017. évi Beruházási és felújítási kiadások előirányzatait
feladatonként a rendelet 4. melléklete részletezi.
(2) A Kétpó Község Önkormányzatának 2017. évi kiemelt támogatásait a rendelet 5. számú
melléklete tartalmazza.
(3) Kétpó Község Önkormányzata által 2017. évben folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait
jogcímenként a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(4) Kétpó Község Önkormányzata 2017. évi működési költségvetési bevételeinek
forrásösszetételét a rendelet 7. melléklete részletezi.
(5) A Kétpó Község Önkormányzatának Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjei
a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(6) Kétpó Község Önkormányzatának 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 9.
melléklete, a bevételeket és kiadásokat feladatonként a rendelet 9.1 és 9.2. melléklete
részletezi.
(7) Az Arany János Általános Művelődési Központ 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatai
a rendelet 10. melléklete, a bevételeket és kiadásokat feladatonként a rendelet 10.1. és
10.2 melléklet részletezi.
(8) Kétpó Község Önkormányzata 2017. évi előirányzat felhasználási tervét havi bontásban a
rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(9) A Kétpó Község Önkormányzata által 2017. évben adott közvetett támogatások a
rendelet 12. melléklete részletezi.
(10) Kétpó Község Önkormányzata 2017. évi engedélyezett létszámkeretét a rendelet 13.
melléklete tartalmazza.
(11) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint
elmaradó bevételek pótlására az Áht. 23. § (3) bekezdése alapján általános tartalékot, a
várható feladatok évközi biztosítására céltartalékot képez.
(12) A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 9.000.000 Ft-ban a céltartalék összegét
1.000.000 Ft-ban határozza meg. A Kétpó Község Önkormányzatának 2017. évi általános
és céltartalék előirányzatát a rendelet 14. melléklete tartalmazza
(13) Az általános és céltartalék felhasználását esetenkénti 5 millió Ft-ig a polgármester
engedélyezi, melyről a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosításakor
tájékoztatja. Az 5 millió Ft feletti felhasználásra csak a Képviselő-testület döntését
követően kerülhet sor.
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(14) Kétpó Község Önkormányzata költségvetési évet követő három év tervezett
előirányzatainak keretszámait a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(15) Kétpó Község Önkormányzata által megkötött többéves kihatással járó, adósságot
keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeinek bemutatása a lejáratig a 16. melléklet
tartalmazza.
(16) Kétpó Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a rendelet 17.
melléklete részletezi.
(17) Kétpó Község Önkormányzata 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a
rendelet 18. melléklete részletezi.
(18) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi maradványát a 2017. évi költségvetés
feladatai finanszírozásába bevonja, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) erre vonatkozó előírásaira is.
(19) Az intézményi maradvány-elszámolás során az Önkormányzatot illeti meg
a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó, pénzügyi teljesítés
nélküli – összegek maradványa.
c) A Képviselő-testület a 2016. évi gazdálkodás intézményi maradványát,
beleértve az intézményi alulfinanszírozást is – a gazdálkodási helyzetének
ismeretében – az intézményétől elvonhatja.
4. §
(1) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly megőrzése, valamint a minimális
hitelfelvétel érdekében az alábbi intézkedéseket rendeli el:
a) A Képviselő-testület felügyelete alá tartozó intézmény maradványának
elszámolását a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi irodája
vizsgálja felül. A zárszámadási rendelet hatálybalépéséig a várható szabad
maradvány terhére kötelezettség nem vállalható.
b) E rendelet mellékletében meghatározott kiadási előirányzatok nem léphetők
túl, azokra többletkötelezettség nem vállalható.
c) Fedezet
hiányában
vállalt,
pénzügyi
ellenjegyzés
nélküli
kötelezettségvállalásból adódó kifizetés nem történhet.
d) A fejlesztési és felújítási feladatok csak a teljes források – támogatások, átvett
pénzeszközök, fejlesztési bevételek – biztosítása esetén indíthatók.
4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
5. §
(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében az önkormányzati szintű
költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok
ellátásáért a jegyző a felelős.
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(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát,
valamint az intézmények költségvetését – rendeletének módosításával – képviselőtestületi döntéssel megváltoztathatja.
(3) A Képviselő-testület a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok közötti
átcsoportosítás jogát átruházza a polgármesterre. Az előirányzatok polgármester általi
átcsoportosítása nem lépheti túl a 2. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési
főösszeget. kivéve, ha az Önkormányzat számára év közben meghatározott célra
támogatásként, támogatásértékű bevételként vagy átvett pénzeszközként érkezett
bevételek a bevételi és kiadási előirányzatokat azonos összeggel módosítják. Az ily
módon biztosított források felhasználásáról, az intézmények saját hatáskörben végrehajtott
előirányzat módosításainak jóváhagyásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott
döntésekről, az emiatt szükségesség váló költségvetési rendelet módosításáról a
Képviselő-testület szükség szerint, de legalább negyedévente dönt.
(4) A Képviselő-testület - az első negyedév leteltével - negyedévenként, de legkésőbb az éves
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a
költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő
módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az
intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a
költségvetési rendelet módosítását.
6. §
(1) A Képviselő-testület a 2017. költségvetési évben az önkormányzati támogatású
intézményben az engedélyezett létszámkeret túllépését megtiltja. A közszolgálati,
közalkalmazotti illetve költségvetési szerveknél, a jogviszony év közbeni megszűnése
esetén az üres álláshely tölthető be.
(2)Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg
következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése
körében átmeneti intézkedést hozhat. Ebben a jogkörben eljárva a polgármester az
előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését
felfüggesztheti, költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet. A megtett
intézkedésekről a képviselő testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(3)Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat az intézmény köteles betartani,
illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezető kiemelt
feladata és felelőssége. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után
(4) A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek (normatívák) biztonsága,
megalapozottsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi
feladatmutatókat, és szükség szerint intézkedni kell, az intézményi támogatások
módosításáról.
7. §
(1)A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151.
§-ban foglaltak szerint Kétpó Község Önkormányzata biztosítja az Arany János Általános
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Művelődési Központban ellátottak, a nevelési-oktatási intézményben tanulók számára – az
érintett nevelési-oktatási intézmény által közölt adatok alapján - az étkeztetést.
(2)Kétpó Község Önkormányzata a gyermek és tanulók részére nyújtott élelmezési
szolgáltatást a Bur-Ull Bt. útján biztosítja.
(3)A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C.
§-ban meghatározottak részére Kétpó Község Önkormányzata – figyelemmel a 328/2011.
(XII.29.) Korm. rendeletben foglaltakra – a Tiszatenyői Intézményellátó Nonprofit Kft
útján biztosítja a szünidei gyermekétkeztetést.
8. §
(1)A Képviselő-testület által jóváhagyott önkormányzati intézmények részére megítélt
irányítószervi támogatás mértéke feladat bővülés vagy feladat csökkenés indokkal a
polgármester jóváhagyásával, a testület döntése által módosítható. Amennyiben a
jóváhagyott támogatás 2017.12.31. forduló nappal nem kerül a felhasználására, úgy az
adott intézmény köteles a fel nem használt támogatást az önkormányzat részére, mint
túlfinanszírozást legkésőbb 2017.12.31. napján visszautalni.
(2)A minden hónap 20. napján esedékes Magyar Államkincstár részére megküldendő
pénzforgalmi jelentéshez a bevételek és kiadások alakulását követve az előirányzatok
közötti átcsoportosítás valamint az előirányzatok módosítását az önkormányzat esetében a
polgármester, a hivatal esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezetők
kezdeményezik azzal, hogy a soron következő költségvetés módosítás alkalmával a
szükségszerű, pénzforgalomhoz igazodó módosítások a rendeleten átvezetésre kerülnek.
5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9. §
(1) Az Intézmény ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek
létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző,
az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a független belső ellenőr útján
gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles
gondoskodni.
6. Átmeneti és vegyes rendelkezések
10. §
(1)A Képviselő-testület – a 2015. évi C örvény 57. § (1) bekezdés alapján – valamint a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti
illetményalap a 2017. évben 38 650 forintban állapítja meg.
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(2) A Képviselő-testület a nyilvántartott és több eredménytelen behajtási intézkedés után is
fennálló követelések leírásának eseteit és engedélyezésének hatásköreit az alábbiak szerint
határozza meg:
 Az államháztartásról szól 2011. évi CXCV. tv (továbbiakban: Áht.) 97. § (2) bekezdése
alapján az önkormányzat és szervei követeléseiről lemondani csak az alábbi esetben lehet:
 végelszámolási és felszámolási eljárás keretében,
 jogutód nélküli megszűnés esetén,
 intézmények átszervezése, összevonása esetén,
 feladatátadáshoz kapcsolódóan.
 A követelés leírását:
 2.000 eFt-ig a polgármester
 2.000 eFt felett a képviselő-testület
engedélyezi.
(3)Az értékhatár értelmezésénél az éven túli követelések adósonként számítandók. Az
értékhatár meghatározásánál az Áht. 97. § (3) bekezdésének alkalmazása során
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 68.§
alapján a kis összegű követelés értékhatára 100.000 Ft.
(4) A Képviselő-testület által rendelet alapján elfogadott 2017. évi elemi költségvetést az
Önkormányzat és Intézménye vonatkozásában 2017. március 17-ig kell a Magyar
Államkincstár részére benyújtani.
(5) Az év közbeni gazdasági változások önkormányzatra gyakorolt hatásának fedezetét az
ebben a rendeletben elfogadott költségvetési előirányzatok terhére – esetenként
megtakarításokkal – illetőleg a költségvetési tartalék terhére kell biztosítani.
(6) A polgármester saját hatáskörében rendeli el a köztemetést. A Képviselő-testület a
polgármesterre ruházza az alábbi támogatásokat:
 rendkívüli települési támogatás
 természetbeni tüzelőtámogatás
 temetési támogatás
 gyógyszertámogatás
 köztemetés
(7) Az Intézmény az általa ellátott közfeladat hatékonyságát javító intézkedésekkel a
gazdaságosság, takarékosság célszerűség követelményeinek érvényesítésével köteles
elősegíteni a költségvetés pénzügyi egyensúlyának megőrzését.
(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2018. január 1-jétől a 2018. évi
költségvetési rendelet elfogadásáig a helyi bevételeket folytatólagosan szedje be és a
kiadásokat időarányosan finanszírozza.
(9) A költségvetés előirányzatai között szereplő EU-s forrásból finanszírozott, még el nem
bírált, vagy tartaléklistán szereplő fejlesztési feladatokra a támogatási szerződés
megkötéséig az előkészítési feladatokon kívül kiadás nem teljesíthető.
(10) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2017. évi zárszámadásról szóló rendeletben
kell számot adni.
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7. Záró rendelkezések
10. §
(1)Az Áht. 25. § (3) – (4) bekezdése szerinti előirányzat teljesítések e rendelet által
meghatározott kiadási és bevételi előirányzatokba beépültek.
(2)E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell
alkalmazni.

Keresztes Péter Pál
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző

Kihirdetve: 2017. március 1.
dr. Enyedi Mihály
jegyző
Virágné Lukács Gabriella képviselő: szeretnék javaslatot tenni arra, hogy a képviselők
tiszteletdíját a képviselő-testület megemelje, mivel már régóta bruttó 10 eFt. Javaslom, hogy a
következő ülésen tárgyalja a testület.
Keresztes Péter Pál polgármester: a javaslattal egyetértek, a következő ülésre előterjesztjük.
3./ Napirend
Kétpó Község Polgármestere 2017. évi szabadság ütemezésének jóváhagyásáról
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2017. (II.28.) önkormányzati határozata
Kétpó Község Polgármestere 2017. évi szabadság ütemezésének jóváhagyásáról
Kétpó Község Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b)
pontja alapján – figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
225/C. § (2) bekezdésére – az alábbi határozatot hozza:
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kétpó Község Polgármestere 2017. évi
szabadság ütemezését a jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja.
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Határidő:
Felelős:

2017. december 31.
Keresztes Péter Pál polgármester

A határozat végrehajtásában közreműködik:
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltsége
A képviselő-testület határozatáról értesül:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben
Virágné Lukács Gabriella alpolgármester, Helyben
dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben
dr. Farkasinszki Fanni aljegyző, Helyben
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltség, Helyben
Képviselő-testület tagjai, Helyben

4./ Napirend
Kétpó Község polgármesterének 2017. évi cafeteria-juttatásáról
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2017. (II.28.) önkormányzati határozata
Kétpó Község polgármesterének 2017. évi cafeteria-juttatásáról
Kétpó Község Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b)
pontja alapján – figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
225/A. § (1), és 225/L. § (1) bekezdéseire, valamint a 151. §-ára – az alábbi határozatot
hozza:
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kétpó Község Polgármesterét
megillető cafeteria-juttatás 2017. évi keretösszegét 193.250 Ft-ban határozza meg. A cafeteria
keret felhasználására vonatkozó eljárási rendet a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal
cafeteria szabályzata szerint kell alkalmazni.
Határidő:
Felelős:

azonnal, illetve folyamatos
dr. Enyedi Mihály jegyző

A határozat végrehajtásában közreműködik:
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltsége
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A képviselő-testület határozatáról értesül:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben
Virágné Lukács Gabriella alpolgármester, Helyben
dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben
dr. Farkasinszki Fanni aljegyző, Helyben
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltség Pénzügyi
Iroda, Helyben
Képviselő-testület tagjai, Helyben

5./ Napirend
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú, „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP
rendszer országos kiterjesztéséhez” című Pályázati Felhívás keretében tervezett pályázat
benyújtásáról
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2017. (II.28.) önkormányzati határozata
A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú, „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati
ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című Pályázati Felhívás keretében tervezett
pályázat benyújtásáról
Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés b) pontja alapján –a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 10. § (1) bekezdése és a 13. § (1) bekezdése szerint biztosított
hatáskörében eljárva, továbbá a 114. §-a alapján, és figyelemmel a 257/2016. (VIII.31.)
Korm. rendeletben foglaltakra- az alábbi határozatot hozza:
1. Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a közös hivatal
székhelyének feladatait ellátó önkormányzat polgármesterét, hogy a KÖFOP1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati
ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján támogatási
kérelmet nyújtson be, valamint a támogatási jogviszony létrejötte esetén a
kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja.
2. Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16
kódszámú, „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer
országos kiterjesztéséhez” című Pályázati Felhívásra a Mezőtúri Közös
Önkormányzati Hivatal fejlesztésére vonatkozó pályázat (támogatási kérelem)
benyújtására felhatalmazza Mezőtúr Város Önkormányzatát, továbbá jóváhagyja a
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bruttó 9.000.000 Ft összegű támogatási kérelem benyújtását az alábbi
megosztásban:
Támogatás:
9.000.000 Ft
Önerő:
0 Ft
Teljes bekerülési költség: 9.000.000 Ft
3. Kétpó Község Önkormányzata Képviselő- testülete felhatalmazza Mezőtúr Város
Polgármesterét a támogatási kérelem előkészítéséhez, valamint benyújtásához
szükséges dokumentumok aláírására.
4. Kétpó Község Önkormányzata Képviselő- testülete kötelezettséget vállal a
támogatási kérelem pozitív elbírálása esetére a pályázati felhívás és a releváns
jogszabályi előírások szerinti kedvezményezetti kötelezettségek teljesítésére
vonatkozóan.
Felelős: Keresztes Péter Pál polgármester
Határidő: 2017. március 14.
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Mezőtúri Városfejlesztési Kft.
A képviselő-testület határozatáról értesül:
1.
2.
3.
4.
5.

Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben
Virágné Lukács Gabriella alpolgármester, Helyben
dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben
dr. Farkasinszki Fanni aljegyző, Helyben
Képviselő-testület tagjai, Helyben

6./ Napirend
Kétpó Község Önkormányzata 2017-2020.évi stratégiai ellenőrzési tervéről
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2017. (II.28.) önkormányzati határozata
Kétpó Község Önkormányzata 2017-2020.évi stratégiai ellenőrzési tervéről
Kétpó Község Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b)
pontja alapján – figyelemmel a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső
ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 30.§-ára – az alábbi határozatot
hozza:

15

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kétpó Község Önkormányzata 20172020.évi stratégiai ellenőrzési tervét a jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Keresztes Péter Pál polgármester

A határozat végrehajtásában közreműködik:
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltsége
A képviselő-testület határozatáról értesül:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben
Virágné Lukács Gabriella alpolgármester, Helyben
dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben
dr. Farkasinszki Fanni aljegyző, Helyben
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltség, Helyben
Vincent Auditor Kft., 2373 Dabas Tavasz utca 3.
Képviselő-testület tagjai, Helyben

7./ Napirend
Az óvodába történő jelentkezés módjának és az óvodai általános felvétel időpontjának
meghatározása
Boldogné Tóth Magdolna Erzsébet képviselő: az előterjesztésben a tervezetet látják, de
valójában a beiratkozás folyamatosan történik az óvodában.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2017. (II.28.) önkormányzati határozata
Az óvodába történő jelentkezés módjának és az óvodai általános felvétel időpontjának
meghatározása
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés b) pontja alapján –figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjára- az alábbi határozatot hozza:
1. Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartása alatt álló ÁMK
Napköziotthonos Óvoda tekintetében a 2017/2018. nevelési évre vonatkozóan az
óvodába történő jelentkezés módjáról és az óvodai általános jelentkezés időpontjáról
az alábbiak szerint dönt:
Az óvodai jelentkezés helye: Kétpó, Ond Vezér út 26.
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Az óvodai általános jelentkezés időpontja:
2017. május 10.(szerda) 9.00-12.00 óra és
2017. május 11.(csütörtök) 14.00-16.00 óra.
2. Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
község honlapján az óvodai általános jelentkezés időpontjáról és az óvodai jogviszony
létesítésével összefüggő eljárásról a jogszabályokban meghatározott hirdetményt tegye
közzé.
Felelős:
Határidő:

Keresztes Péter Pál polgármester
2017. április 10.

A határozat végrehajtásában közreműködik:
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltsége
A képviselő-testület határozatáról értesül:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben
Virágné Lukács Gabriella alpolgármester, Helyben
dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben
dr. Farkasinszki Fanni aljegyző, Helyben
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltség, Helyben
ÁMK Napköziotthonos Óvoda,helyben
Képviselő-testület tagjai, Helyben

8./ Napirend
Az EFOP 1.5.3-16 és EFOP 3.9.2-16 pályázatok benyújtásáról
Keresztes Péter Pál polgármester: az előterjesztésben foglaltak szerint különböző pályázati
lehetőségek rejlenek, a gesztortelepülés Mezőtúr és ehhez a programhoz kíván
önkormányzatunk csatlakozni.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2017. (II.28.) önkormányzati határozata
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben kedvezményezett térségek
EFOP 1.5.3-16 pályázat benyújtásáról
Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
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1.Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy konzorciumi
együttműködés keretében támogatási kérelmet kíván benyújtani az EFOP-1.5.3-16. sz.
Felhívás „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett
térségek”című pályázati konstrukciókhoz kapcsolódóan.
2.A konzorciumi együttműködés gesztortelepülése – konzorciumvezetője – Mezőtúr Város
Önkormányzata.
3.Az EFOP-1.5.3-16 sz. Felhívás támogatási kérelmének összege legfeljebb 500 millió Ft.
A támogatási kérelmek sikeres megvalósítása önerőt nem igényel, mind a kettő 100%-os
finanszírozással valósul meg.
4.Kétpó Község Önkormányzata Képviselő- testülete felhatalmazza a polgármestert az ehhez
kapcsolódó lépések megtételére.
Felelős: Keresztes Péter Pál polgármester
Határidő: azonnal
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Mezőtúri Városfejlesztési Kft.
A képviselő-testület határozatáról értesül:
1.
2.
3.
4.
5.

Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben
Virágné Lukács Gabriella alpolgármester, Helyben
dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben
dr. Farkasinszki Fanni aljegyző, Helyben
Képviselő-testület tagjai, Helyben

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2017. (II.28.) önkormányzati határozata
Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben kedvezményezett térségek
EFOP 3.9.2-16 pályázat benyújtásáról
Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy konzorciumi
együttműködés keretében támogatási kérelmet kíván benyújtani az EFOP-3.9.2-16. sz.
Felhívás „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett
térségek”című pályázati konstrukciókhoz kapcsolódóan.
2.A konzorciumi együttműködés gesztortelepülése – konzorciumvezetője – Mezőtúr Város
Önkormányzata.
3.Az EFOP-3.9.2-16 sz. Felhívás támogatási kérelmének összege legfeljebb 260 millió Ft.
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A támogatási kérelmek sikeres megvalósítása önerőt nem igényel, mind a kettő 100%-os
finanszírozással valósul meg.
4.Kétpó Község Önkormányzata Képviselő- testülete felhatalmazza a polgármestert az ehhez
kapcsolódó lépések megtételére.
Felelős: Keresztes Péter Pál polgármester
Határidő: azonnal
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Mezőtúri Városfejlesztési Kft.
A képviselő-testület határozatáról értesül:
1.
2.
3.
4.
5.

Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben
Virágné Lukács Gabriella alpolgármester, Helyben
dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben
dr. Farkasinszki Fanni aljegyző, Helyben
Képviselő-testület tagjai, Helyben

9./ Napirend
Az EFOP-4.1.8-16 kódszámú „ A könyvtári intézményrendszer
infrastrukturális fejlesztései” című pályázati felhíváson való részvételről

tanulást

segítő

Keresztes Péter Pál polgármester: ebben a pályázatban a könyvtárat tudjuk fejleszteni,
eszközök, szoftverek, nyomtatók, berendezési tárgyak vásárlásával.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2017. (II.28.) önkormányzati határozata
Az EFOP-4.1.8-16 kódszámú„ A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő
infrastrukturális fejlesztései” című pályázati felhíváson való részvételről
Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy támogatási kérelmet kíván
benyújtani az EFOP-4.1.8-16. kódszámú „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő
infrastrukturális fejlesztései”című pályázati felhívásra.
2.Kétpó Község Önkormányzat Képviselő- testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
támogatási kérelem benyújtásához szükséges intézkedéseket tegye meg.
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Felelős: Keresztes Péter Pál polgármester
Határidő: 2017. április 17. (1.szakasz)
A határozat végrehajtásában közreműködik:
___
A képviselő-testület határozatáról értesül:
1.
2.
3.
4.
5.

Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben
Virágné Lukács Gabriella alpolgármester, Helyben
dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben
dr. Farkasinszki Fanni aljegyző, Helyben
Képviselő-testület tagjai, Helyben

10./ Napirend
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Keresztes Péter Pál polgármester röviden tájékoztatta a képviselőket a két ülés között történt
fontosabb eseményekről:
-

MÖSZ ülésén vettem részt, melyen fontos szerepet kapott a téli és tavaszi szünetben
történő gyermekétkeztetés feladata, településünkön nagyon kevés igény volt rá,
közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatban folytattam tárgyalásokat 2 évre kötöttünk
szerződést,
március 1-étől 15 fő foglalkoztatása valósulhat meg a mezőgazdasági startprogramban,
március 15-től pedig valószínűleg 5 fő foglalkoztatására lesz lehetőség,
a mai nap folyamán rendőrségi beszámolón vettem részt, melyen elmondták, hogy
településünk közbiztonsága a körzeti megbízotti jelenléttel nagyon jó.

Boldog István országgyűlési képviselő: szerettem volna elmondani a közfoglalkoztatás
kapcsán, hogy akinek közfoglalkoztatásról sikerül elhelyezkednie, azaz államtól, ha igényeli,
plusz támogatásra jogosult havi szinten.
A napirenddel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt.
Keresztes Péter Pál polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.

Keresztes Péter Pál
polgármester

Vágner Olivér
képviselő

kmf.

Dr. Farkasinszki Fanni
aljegyző

Boldogné Tóth Magdolna Erzsébet
képviselő

