
 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 20-án 

megtartott soron következő képviselő-testületi üléséről. 

 

Helye: Kétpó Község Önkormányzata 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:  Boross Boglárka pénzügyi ügyintéző 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: Soron következő ülésünkön köszönti a megjelenteket 

megállapítja, hogy 4 fő képviselő az ülésen jelen van, Vágner Olivér képviselő jelezte, hogy 

később fog érkezni, a képviselő-testület határozatképes.  

A jegyzőkönyv hitelesítőinek Veres Lajosné és Virágné Lukács Gabriella képviselőket 

javasolja, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott. 

Kérdés, interpelláció nem volt. 

 

Javaslom, hogy a mai ülésünkön a képviselő-testület a kiküldött meghívóban szereplő 

napirendi pontokat tárgyalja meg, fogadja el. 

 

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

határozatát: 

 

Kétpó Község Önkormányzata 

27/2017. (III.20.) önkormányzati határozata 

 

a Kétpó Község Képviselő-testülete 2017. március 20-ai ülése nyílt napirendjének 

jóváhagyásáról 

 

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

CLXXXIX. törvény 59.§(2) bekezdése alapján- elfogadja a 2017. március 20-ai nyílt ülésének 

napirendjeit. 

 

 

 



 

 

Interpelláció 

 

N a p i r e n d :  

 

 

1. Kétpó Község Önkormányzata 2016.évi költségvetéséről szóló 3/2016.(III.04.) 

önkormányzati rendelet módosításáról (Az anyag az ülésig kerül megküldésre) 

Előadó: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

2. A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet 

elfogadásáról, valamint az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 5/2007.(I.30.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről  

Előadó: Keresztes Péter Pál polgármester  

3. Kétpó Község Önkormányzata 2017.évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 

Előadó: Keresztes Péter Pál polgármester  

 

4.  Pályázat benyújtása a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.” TESTVÉR-TELEPÜLÉSI  

     PROGRAMOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK” című pályázat felhívására  

     Előadó: Keresztes Péter Pál polgármester  

 

5. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előadó: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

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. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

 

1.Napirendi pont 

 

Kétpó Község Önkormányzata 2016.évi költségvetéséről szóló 3/2016.(III.04.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Boross Boglárka pénzügyi ügyintéző: a rendelet módosítására a pénzügyi teljesítéshez történő 

igazítás miatt volt szükség. 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet 

hozta: 

 

 

 

 



 

 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2017. (III.21.) önkormányzati rendelete 

 

Kétpó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (III.04.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2011. évi CXCV. államháztartásról szóló 

törvény 34 §.(1) bekezdése, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011.(XII.31.) kormányrendelet felhatalmazása alapján Kétpó Község Önkormányzata 

2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(III.04.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint 

módosítja: 

1.§ 

 

Kétpó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(III.04.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 3.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetése 

 

3. § A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szervét - 2016. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét   339.048 ezer forintban,  

          b) bevételi főösszegét  339.048 ezer forintban állapítja meg.  

 

2.§ 

 

Az 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: 197.845 

  Ebből: 

- személyi jellegű kiadások:   69.213 

- munkaadókat terhelő járulékok:   15.421 

- dologi jellegű kiadások:                                                100.443 

- ellátottak pénzbeli juttatásai:     2.622 

- speciális célú támogatások:   10.146 

- tartalékok 107.003 

3. § 

 

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

 

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

                - az önkormányzat tartaléka:  107.003  ezer forint, melyből: 

- általános tartalék:   107.003 ezer forint,  

- céltartalék                   0  ezer forint.” 

 



 

 

      4.§ 

 

(1) Az Ör. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

(2) Az Ör. 2. mellékletei helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

(3) Az Ör. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 

(4) Az Ör. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 

(5) Az Ör 5. melléklete helyébe e rendelet5. melléklete lép. 

(6) Az Ör 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 

(7) Az Ör 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 

(8) Az Ör 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 

 

        5.§ 

 

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

 

 

 Keresztes Péter Pál dr. Enyedi Mihály  

 polgármester jegyző 

 

 

 

Kihirdetve: 2017. március 21. 

           dr. Enyedi Mihály 

             jegyző 

2.Napirendi pont 

 

A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról, 

valamint az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 5/2007.(I.30.) önkormányzati 

rendelet hatályon kívül helyezéséről  

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2017. (III.21.) önkormányzati rendelete 

 

A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 35.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

 



 

 

1.§ 

A rendelet hatálya Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének tagjaira 

(továbbiakban: képviselő) terjed ki. 

2.§ 

 

(1)Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati képviselőknek 

tiszteletdíjat állapít meg. 

(2)A képviselők a megbízatásuk keletkezése napjától a megbízatásuk megszűnése napjáig 

jogosultak az e rendelet szerinti tiszteletdíjra. 

3.§ 

(1)A képviselőt feladatainak ellátásáért megillető tiszteletdíj összege 20.000 Ft/hó. 

(2) A tiszteletdíj a tárgyhót követő hónap 10. napjáig folyószámlára történő utalással kerül 

megfizetésre. 

           4.§ 

 

(1)A képviselő költségeinek megtérítését Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 35.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint 

igényelheti. 

(2) A képviselőnek az Mötv. 32. § (2) bekezdés g) pontja szerinti kiesett jövedelme a 

munkáltató által kiadott, a felmentés időtartamát és a levonások összegét is tartalmazó 

igazolás alapján téríthető meg. A kifizetést a polgármester engedélyezi. 

 

        5.§ 

A képviselők kötelesek előre bejelenteni a polgármesternek, ha a testületi ülésen nem tudnak 

részt venni. Ha a bejelentésben akadályoztatva vannak, ennek megszűnését követő 8 napon 

belül a hiányzás okát igazolni kell.  

 

6.§ 

(1)Ez a rendelet 2017. április 01-jén lép hatályba. 

(2)A jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi önkormányzati 

képviselők tiszteletdíjáról szóló 5/2007.(I.30.) önkormányzati rendelet. 

 

 

 

 Keresztes Péter Pál dr. Enyedi Mihály  

 polgármester jegyző 

 

 

 

Kihirdetve: 2017. március 21. 

           dr. Enyedi Mihály 

             jegyző 

 

3.Napirendi pont 

 

Kétpó Község Önkormányzata 2017.évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 



 

 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: a közbeszerzési terv kiegészítésére a pályázatok miatt van 

szükség. 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 28/2017. (III.20.) önkormányzati határozata 

 

Kétpó Község Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 

 

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

bekezdés b) pontja alapján – figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény 42. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra - az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Kétpó Község Képviselő-testülete Kétpó Község Önkormányzatának 2017. évi 

közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerint elfogadja. 

A közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását a Közbeszerzési Hatóság által 

működtetett  Közbeszerzési Adatbázisban, illetve Kétpó Község Önkormányzatának 

honlapján (www.ketpo.hu) közzé kell tenni.  

A közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési 

terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie. 

 

Felelős:  Keresztes Péter Pál polgármester 

dr. Enyedi Mihály jegyző 

Határidő: 2017. március 31. 

 

A határozat végrehajtásában közreműködik: 

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltsége   

 

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.  Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltsége, Helyben   

6.Képviselő-testület tagjai, Helyben 

 

4.Napirendi pont 

 

Pályázat benyújtása a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.” TESTVÉR-TELEPÜLÉSI  

PROGRAMOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK” című pályázat felhívására  

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 



 

 

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

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 29/2017. (III.20.) önkormányzati határozata 

 

Pályázat benyújtása a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.” TESTVÉR-TELEPÜLÉSI 

PROGRAMOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK” című pályázat felhívására 

 

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

bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Kétpó Község 

Önkormányzata pályázatot nyújtson be a Bethlen Gábor Alap terhére kiírt „Testvér-

teleülési programok és együttműködések” című pályázati felívásra maximum 

2.500.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatás igényléséhez. 

 

2. Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a projekt 

megvalósítása, valamint a közös munka érdekében az önkormányzat együttműködési 

megállapodást kössön Csíkcsicsó (Ciceu, Erdély, Románia) Községgel - a pályázati 

kérelem pozitív elbírálása esetén - a projekt közös megvalósítása érdekében. 

3. Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

pályázat benyújtásával és megvalósítással kapcsolatos valamennyi szükséges 

intézkedés, jognyilatkozat megtételére, az együttműködési szándéknyilatkozat és az 

együttműködési megállapodás, valamint nyertes pályázat esetén a Támogatási 

szerződés aláírására. 

 

Felelős:  Keresztes Péter Pál polgármester 

Határidő: 2017. március 31. 

 

A határozat végrehajtásában közreműködik: 

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltsége   

 

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. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltsége, Helyben   

6. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

 

5.Napirendi pont 

 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

 

(Vágner Olivér képviselő megérkezett az ülésre) 

 

Keresztes Péter Pál polgármester röviden tájékoztatta a képviselőket a két ülés között történt 

fontosabb eseményekről: 



 

 

 

- a KÖTIVIZIG-nél vettem részt egy meghallgatáson, melyen a település 

szennyvízelvezetése volt a téma, ezen a szinten elfogadták, legközelebb központi szinten 

döntenek róla, 

- a jövő hónap elején a TOP-os pályázatok indulnak, reméljük sikerrel. 

 

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

 

 

      K.m.f. 

 

 

Keresztes Péter Pál        dr. Enyedi Mihály 

   polgármester                            jegyző 

 

     

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

Veres Lajosné                                             Virágné Lukács Gabriella 

   képviselő        képviselő 


