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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott
soron következő képviselő-testületi üléséről.
Helye: Kétpó Községi Önkormányzat hivatalos helyiségében (5411 Kétpó, Almásy tér 1.sz.)
Jelen vannak: Keresztes Péter Pál polgármester
Kecskés Mihályné képviselő
Vágner Olivér képvisleő
Veres Lajosné képviselő
Virágné Lukács Gabriella képviselő
Finta Adrienn kirendeltség-vezető
Dr. Szűcs Attila jegyző
Keresztes Péter Pál polgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy 5 fő képviselő
az ülésen jelen van, a képviselő-testület határozatképes.
A jegyzőkönyv hitelesítőinek Kecskés Mihályné és Veres Lajosné képviselőket javasolja,
melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.
Virágné Lukács Gabriella képviselő: szeretnék tájékoztatást kérni a temető felé vezető útról,
amely nagyon rossz állapotban van, a nagy gépek tönkre teszik, mit lehet ez ügyben tenni?
Vágner Olivér képviselő: tájékoztatni szeretném a testületet, hogy a játszótér 1-2 helyen
nagyon balesetveszélyes, javításra szorul.
Keresztes Péter Pál polgármester: a temető felé vezető útról már tájékoztattam a vállalkozót és
országgyűlési képviselő Urat is, az út helyreállítása meg fog történni, de lehet, hogy ez időbe
fog tartani. A játszóteret meg fogjuk nézni és elhárítjuk a balesetveszélyt. Tájékoztatom a
képviselőket, hogy a diákotthoni ebédlőt már nem csak a konyhával együtt lehet kivenni
bérbe, hanem a konyha nélkül is.
Keresztes Péter Pál polgármester: javaslom a meghívóban kiküldött napirendek elfogadását,
mely a következő:
Interpelláció
Napirendek:
1./ Előterjesztés a helyi adókról szóló 23/2012. (VIII.10.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester
2./ Előterjesztés a Beszámoló Kétpó Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének
végrehajtásáról

Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester
3./ Előterjesztés a 2014. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról
Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester
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4./ Előterjesztés az Arany János Általános Művelődési Központ Alapító okiratának módosításáról

Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester
5./ Előterjesztés a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósításáról

Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester
6./ A két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester
ZÁRT ÜLÉS
1./ Előterjesztés a települési támogatás ( lakásfenntartási támogatás)t kérelmezőkről
Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2015. (IV.29.) önkormányzati határozata
Napirendek elfogadásáról
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. április 29. napján tartott
képviselő-testületi ülés napirendi pontjait elfogadja.
1./ Napirend
Előterjesztés a helyi adókról szóló 23/2012. (VIII.10.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét.
Kétpó Község Önkormányzata Képviselőtestületének
8/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 23/2012.(VIII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és
h) pontja, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§
(1) bekezdésének 13. pontja, a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. § (1) bekezdése alapján
a helyi adókról szóló 23/2012.(VIII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi
rendeletet alkotja:
1.§ A helyi adókról szóló 23/2012.(VIII.10.) önkormányzati rendelet 3.§-a helyébe az alábbi
szövegrész lép:
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„Mentes az építményadó alól a Htv.-ben megállapított építményadó mentességen túl a lakás,
illetve lakáshoz tartozó gépjármű tároló, amennyiben kommunális adófizetési kötelezettsége is
van.”

2.§ Hatályát veszti a helyi adókról szóló 23/2012.(VIII.10.) önkormányzati rendelet 1.§-a,
6.§-a.

3.§ Ez a rendelet 2015. június 1. napján lép hatályba.
dr. Szűcs Attila
jegyző

Keresztes Péter Pál
polgármester
A rendelet kihirdetve: 2015. április 30.
Dr. Szűcs Attila
jegyző
2./ Napirend

Előterjesztés a Beszámoló Kétpó Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét.
Kétpó Község Önkormányzata Képviselőtestületének
9/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2014. 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 2014. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési
szerveire.
2. § A címrendet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.28.)
önkormányzati rendelet határozza meg.
3.§ (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról az 1-10
mellékletben foglaltaknak megfelelően:
480.354 eFt bevétellel
436.489 eFt kiadással
hagyja jóvá.
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(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 2014. évre tervezett átadott pénzeszközök teljesítését a 4. számú
mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
5.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat a működési bevételek és kiadások mérlegét a 5.
számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi mérleg szerinti eredményét -149.113
eFt –ban állapítja meg a 8. számú mellékletben foglaltak szerint.
6.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi immateriális javak, tárgyi eszközök és
üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök
állományának alakulását a 9. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
7.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2014. december 31 –i állapot szerinti vagyonát a 10.
számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
8.§ (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.
Keresztes Péter Pál
Polgármester

Dr. Szűcs Attila
Jegyző

A rendelet kihirdetve: 2015. április 30.
Dr. Szűcs Attila
jegyző

3./ Napirend
Előterjesztés a 2014. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2015. (IV.29.) önkormányzati határozata
A 2014. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról
Kétpó község 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 2014.
évben végzett ellenőrzésekről és azok tapasztalatairól szóló éves beszámolót a melléklet
szerint elfogadja.
Erről:
1.
2.
3.
4.

Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben
dr. Szűcs Attila jegyző, Helyben
Vincent Auditor Számv. Szolg. és Tan. Kft belső ellenőr székhelyén
Képviselő-testület tagjai, Helyben
é r t e s ü l n e k.

4./ Napirend
Előterjesztés az Arany János Általános Művelődési Központ Alapító okiratának módosításáról
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2015. (IV.29.) önkormányzati határozata
Arany János Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Arany János Általános Művelődési
Központ alapító okiratával kapcsolatban úgy dönt, hogy
1. az alapító okiratában az „Óvodai intézményi étkeztetés 096010” rendelkezés
helyébe “096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben”, 096025
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben” rendelkezés lép,
2. elfogadja Arany János Általános Művelődési Központ alapító okiratot módosító
okiratát, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát
jelen határozat 1. és 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Felelős: Keresztes Péter Pál polgármester
Határidő: azonnal
5./ Napirend
Előterjesztés a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósításáról
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Keresztes Péter Pál polgármester: a pályázati kiírásra 5 pályázat érkezet be, melyből 1 felelt meg a
pályázati feltételeknek, mely a Benzol-Tech Kft., ennek megfelelően javaslom a Kft. pályázatának
elfogadását.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
41/2015. (IV.29.) önkormányzati határozata
Benzol-Tech Kft. a közbiztonság növelését szolgáló térfigyelő kamera rendszer
pályázatának elfogadásáról
1. Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbiztonság növelését szolgáló
fejlesztések megvalósításáról pályázatot írt ki. A benyújtott pályázatok közül a Benzol-Tech
Kft. (Mezőtúr) pályázatát fogadja el, mely a pályázati kiírásnak megfelelt.
2. A képviselő-testület felkéri Keresztes Péter Pál polgármestert, hogy a szerződés
megkötésére a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Keresztes Péter Pál polgármester
Erről értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
2./ Keresztes Péter Pál polgármester
3./ Dr. Szűcs Attila jegyző
4./ Benzol-Tech Kft. Mezőtúr
6./ Napirend
A két ülés között történt fontosabb eseményekről
Keresztes Péter Pál polgármester a két ülés között történt fontosabb eseményről az
alábbiakban tájékoztatta a képviselő-testület tagjait:
-

a rendőrség és a tűzoltóság napja alkalmából 2 fő rendőrt, és 1 fő tűzoltót részesített
önkormányzatunk jutalomban, melyről a képviselő-testület határozattal döntött,
a rendőrség felé a kamera rendszerről már adatot kellett szolgáltatnunk, mely
megtörtént,
a mezőgazdasági program keretében zajlanak a mezőgazdasági munkálatok, nagyon
sok a tennivaló egyenlőre győzik az emberek a munkálatok végrehajtását.

Keresztes Péter Pál polgármester megköszönte a megjelenést és zárt ülést rendelt el.

/ Keresztes Péter Pál /
polgármester

/ Kecskés Mihályné /
képviselő

kmf.

/ Dr. Szűcs Attila /
jegyző

/ Veres Lajosné /
képviselő

