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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-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 

     Veres Lajosné képviselő 

                          Virágné Lukács Gabriella képviselő 

      Vágner Olivér képviselő 

 

      Finta Adrienn kirendeltség-vezető 

      Dr. Szűcs Attila jegyző 

 

Meghívott: Boross Boglárka pénzügyi ügyintéző 

 

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

az ülésen jelen van,  a képviselő-testület határozatképes.  

 

A jegyzőkönyv hitelesítőinek Vágner Olivér és Veres Lajosné képviselőket javasolja, melyet 

a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott. 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: megkérdezem van-e valakinek kérdése, interpellációja? 

 

Virágné Lukács Gabriella képviselő: pénzintézet váltás lehetőségével  a Fegyverneki 

Takarékszövetkezet megkereste az önkormányzatot, illetve Boldog István képviselő urat, 

ezúton tolmácsolom a képviselő-testület felé, hogy vizsgáljuk meg ezt a kérdés.  

Másik téma, hogy a róka nagyon tizedeli a baromfi állományt, mit lehet ez ellen tenni? 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: először is szeretném elmondani, hogy a napokban sokszor 

nem volt víz a településen, ezt jeleztem a kistérség felé, valamint az illetékesek felé, hogy ez 

így nem lesz jó, hiszen nem tudják a lakosok az egyéb háztartási gépeiket üzemeltetni, 

valamint tönkre fognak menni. Az ivóvíz továbbra sem megfelelő, szerintem a projekt 

műszaki vezetője sem, rengeteg a hiányosság, ezeket a dolgokat jeleztem az illetékes 

hatóságok felé. 

 

A pénzintézet váltás lehetőségét meg fogjuk vizsgálni, ugyanezt tudom mondani a rókára is, 

hogy megvizsgáljuk mit lehet tenni. 

 

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

mely a következő: 

 

Interpelláció 

Napirendek: 

 

1./ Előterjesztés a 2015. évi költségvetési rendelet benyújtásáról  

Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester 
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2./ Előterjesztés a települési támogatásról szóló rendeletről 

Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

3./ Előterjesztés az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 16/2011.(VIII.30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

4./Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.  

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 8/2015. (II.12.) önkormányzati határozata 

 

Napirendek elfogadásáról 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. február 12. napján tartott 

képviselő-testületi ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

1./ Napirend 

 

Előterjesztés a 2015. évi költségvetési rendelet benyújtásáról 

 

2./ Napirend 

 

Előterjesztés a települési támogatásról szóló rendeletről 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: javaslom, hogy az 1. és 2. napirendi pontot most a testület 

ne fogadja el, ne hozzon benne döntést. Egyenlőre első olvasatra megkapta mindenki az 

előterjesztést, még a bizottságnak is meg kell tárgyalnia. 

 

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

 

3./ Napirend 

 

Előterjesztés az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 16/2011.(VIII.30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: a rendelet módosítására azért van szükség, mert 

korrigálnunk kell az ÁFA értékét. 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét. 
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Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete 
 

Az étkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló rendelet módosításáról 
 

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

feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény (továbbiakban: Gyvt.) 146-a és a 151.§ (1) bekezdésekben kapott felhatalmazása alapján az 

étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 16/2011.(VIII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1.§ Az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 16/2011.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 2.§-a 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

2.§„Az 1.§ (2-3) bekezdésében meghatározott térítési díj az ÁFÁ-t tartalmazza.” 

 

 

 

2.§ E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

Keresztes Péter Pál  dr. Szűcs Attila 

polgármester  jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2015. február 13. 

 

 

Dr. Szűcs Attila 

jegyző 

 

 

4./ Napirend 

 

Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: a rendelet módosítására azért van szükség, mert 

kormányzati funkcióval kell kiegészíteni a rendeletet. 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét. 

 
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete 
 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 7/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) 

pontja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. §-

ban kapott felhatalmazás alapján - a Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

1. § A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 7/2011(IV.21.) szóló 

önkormányzati rendelet 5. számú melléklet az alábbi alaptevékenységekkel egészül ki: 

(5. számú melléklet 7/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelethez 

Kétpó Község Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti 

besorolása: ) 

„091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai” 

 

2.§ E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

Keresztes Péter Pál  dr. Szűcs Attila 

polgármester  jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2015. február 13. 

 

 

Dr. Szűcs Attila 

jegyző 

 

 

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

 

 

 

 

 

/ Keresztes Péter Pál /    kmf.    / Dr. Szűcs Attila / 

   polgármester             jegyző 

 

 

 

/ Vágner Olivér    /                           / Veres Lajosné / 

       képviselő                     képviselő 

 

 

 

 

 


