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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus 3-án 

megtartott soron kívüli 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 

      Veres Lajosné képviselő 

      Virágné Lukács Gabriella képviselő 

 

      Dr. Enyedi Mihály jegyző 

                           Finta Adrienn kirendeltség-vezető 

 

Meghívott vendég: Boldog István országgyűlési képviselő 

                              Turai Mihály HVB elnöke 

 

Keresztes Péter Pál polgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy 5 fő képviselő 

az ülésen jelen van,  a képviselő-testület határozatképes.  

 

A jegyzőkönyv hitelesítőinek Virágné Lukács Gabriella és Vágner Olivér képviselőket 

javasolja, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott. 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: javaslom a meghívóban szereplő napirendek elfogadását, 

mely a következő: 

 

Napirendek 

 

1. Lemondás miatt megüresedett képviselői helyre új képviselő beiktatása 

Előadó: Keresztes Péter Pál polgármester  

 

2. Arany János Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda óvodapedagógus 

létszámáról 

Előadó: Keresztes Péter Pál polgármester  

 

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

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 62/2016. (VIII.03.) önkormányzati határozata 

 

Napirendek elfogadásáról 
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Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. augusztus 03. napján tartott 

képviselő-testületi ülés napirendi pontjait elfogadja. 

1./ Napirend 

 

Lemondás miatt megüresedett képviselői helyre új képviselő beiktatása 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy 2016. július 21-én 

Kecskés Mihályné képviselői mandátumáról lemondott. A Helyi Választási Bizottság elnökét 

Turai Mihályt megkérem, hogy a bizottság intézkedéséről tájékoztassa a képviselő-testületet. 

 

Turai Mihály HVB elnöke: a bizottság ülését összehívta, melyen megállapításra került, hogy a 

2014. október 12-én megtartott választás eredménye alapján, a soron következő legtöbb 

szavazatot elért Boldogné Tóth Magdolna Erzsébet (FIDESZ-KDNP )138 szavazattal szerezte 

meg mandátumát. 

 

Keresztes Péter Pál  polgármester: Boldogné Tóth Magdolna Erzsébet eskü tételére fog sor 

kerülni. Felkérem Turai Mihályt a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy az eskü szövetét 

olvassa fel. 

 

Kérem a jelenlévőket szíveskedjenek felállni. 

 

Turai Mihály HVB elnöke: felkérem Boldogné Tóth Magdolna Erzsébetet, hogy mondja 

utánam az eskü szövegét. 

 

„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz 

és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 

a képviselői tisztségemből eredő feladataimat Kétpó fejlődésének előmozdítása érdekében 

lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

Turai Mihály a Helyi Választási Bizottság elnöke átadja a megbízólevelet. 

 

2./ Napirend 

 

Arany János Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda óvodapedagógus 

létszámáról 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: Jegyző Úr kérésére tárgyalja újra a testület ezt a napirendet. 

 

Dr. Enyedi Mihály jegyző: szükségesnek tartottam a napirend újbóli megtárgyalását, hiszen 

már többször jeleztem a képviselő-testületnek, hogy az óvoda működése így nem szabályos, a 

törvényi előírásoknak nem felel meg. Szükséges a létszámbővítés. 
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A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal meghozta következő határozatát.  

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 63/2016. (VIII.03.) önkormányzati határozata 

 

 

Arany János Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda óvodapedagógus 

létszámáról  

 

Kétpó Község Képviselő-testülete - Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) 

pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint fenntartó engedélyezi plusz 1 

fő óvódapedagógus alkalmazását és az ehhez szükséges költségeket biztosítja.  

 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ehhez szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős:  Keresztes Péter Pál polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A határozat végrehajtásában közreműködik: 

-____ 

 

A képviselő-testület határozatáról értesül: 

1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

2. Virágné Lukács Gabriella alpolgármester, Helyben 

3. dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben 

4. dr. Farkasinszki Fanni aljegyző, Helyben 

5. Arany János Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda, Helyben 

6. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltsége Pénzügyi Iroda, 

Helyben 

7. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: az ülés elején nem kérdeztem meg - de most pótolom -, 

hogy van-e valakinek kérdése? 

 

Veres Lajosné képviselő: nekem nem kérdésem van, hanem szeretném jelezni, hogy a 

múltkori képviselő-testületi ülésre nem kaptam meg e-mail-en a meghívót és amilyen 

hangnemben ezt közölték velem nem megfelelő. 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: én úgy gondolom, hogy megfelelő hangnemben beszéltem. 

 

Veres Lajosné képviselő: szeretném ezután papíralapon megkapni a meghívót. 
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Virágné Lukács Gabriella képviselő: mivel én sem nézem mindig az e-mail-jeimet én is 

szeretném papíralapon megkapni a meghívót. 

 

Dr. Enyedi Mihály jegyző: sajnos nem tudhatjuk mi az oka, hogy nem kapunk meg e-mail-

eket, de semmi akadálya a meghívó papíralapú kiküldésének. 

 

Keresztes Péter Pál polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta. 

 

 

 

 

 

Keresztes Péter Pál     kmf.  Dr. Enyedi Mihály 

   polgármester                 jegyző 

 

 

 

 

Virágné Lukács Gabriella            Vágner Olivér 

   képviselő        képviselő 


