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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-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 

                          Kecskés Mihályné képviselő 

     Vágner Olivér képviselő 

     Virágné Lukács Gabriella képvisleő 

     Veres Lajosné képviselő 

 

      Dr. Farkasinszki Fanni aljegyző 

      Finta Adrienn kirendeltség-vezető 

 

Meghívott vendég: Boldog István országgyűlési képviselő 

 

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. 

 

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

mely a következő: 

 

Interpelláció 

Napirendek: 

 

1./ Kétpó Község Képviselő-testülete 2016. évi munkatervéről 

Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

2./ Előterjesztés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról  

Előterjesztő: Finta Adrienn kirendeltség-vezető 

 

3./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 

 

2./ Rendőrségi körzeti megbízott tevékenység önkormányzati támogatásáról 

Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester 
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3./ A polgármester jutalmazásáról 

Előterjesztő: Virágné Lukács Gabriella alpolgármester 

 

 

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

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 144/2015. (XII.16.) önkormányzati határozata 

 

Napirendek elfogadásáról 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. december 16. napján tartott 

képviselő-testületi ülés napirendi pontjait elfogadja. 

1./ Napirend 

Kétpó Község Képviselő-testülete 2016. évi munkatervéről 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 145/2015. (XII.16.) önkormányzati határozat 

 

Kétpó Község Képviselő-testülete 2016. évi munkatervéről 

 

Kétpó Község Képviselő-testülete – Kétpó Község Önkormányzata Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelet 13. §-a alapján – a 2016. évi 

munkatervét a melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

1. A jegyző a község honlapján való közzététellel gondoskodjon arról, hogy az elfogadott 

munkaterv a község polgárai számára megismerhető legyen. 

 

Határidő: 2015. december 30. 

Felelős:  dr. Szűcs Attila jegyző 

 

Erről:  

1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

2. dr. Szűcs Attila jegyző, Helyben 

3. Önkormányzati intézmény vezetője, Helyben 

4. Képviselő-testület állandó bizottsága, Helyben 

5. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

é r t e s ü l n e k .  
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2./ Napirend 

 

Előterjesztés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 146/2015. (XII.16.) önkormányzati határozat 

 

a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

 

Kétpó Község Képviselő-testülete – Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelet alapján 

– a beszámolót elfogadja. 

Erről: 

 

1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

2. dr. Szűcs Attila jegyző, Helyben 

3. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

é r t e s ü l n e k .  

 

 

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

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 147/2015. (XII.16.) önkormányzati határozat 

 

a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

 

Kétpó Község Képviselő-testülete – Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelet alapján 

– a beszámolót elfogadja. 

Erről: 

 

1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

2. dr. Szűcs Attila jegyző, Helyben 

3. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

é r t e s ü l n e k .  

 

 
3./ Napirend 

 

A két ülés között történt fontosabb eseményekről 
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Keresztes Péter Pál polgármester: a következő eseményekről szeretném tájékoztatni a 

képviselő-testületet: 

 

- az elmúlt időszakban rendőrségi megbeszélésen vettem részt, rendőrkapitány Úrral 

egyeztettünk, továbbra is jó az együttműködés, a rossz állapotú közlekedési táblákat ki fogjuk 

cserélni,  

- a szociális tüzelőanyag támogatásra a szén megérkezett és kiosztásra is került, egy kicsivel 

több szenet kaptunk, ezt a legjobban rászorulóknak fogjuk később kiosztani, 

- a kamera pályázat befejeződött és a kifizetése is megtörtént, 

- befejeződött az ivóvíz projekt is, a víz bevizsgálása is megtörtént, az ivóvíz megfelelő, még 

a továbbiakban próbájuk a minőségét javítani, 

- végül 19-én szombaton 15.00 órakor tartjuk a Mindenki Karácsonyfájának a díszítését. 

 

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

 

 

 

/ Keresztes Péter Pál /    kmf.    / Dr. Farkasinszki Fanni / 

     polgármester        aljegyző 

 

 

 

 

/ Kecskés Mihályné /        / Veres Lajosné / 

     képviselő              képviselő 


