
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 3-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 

    Virágné Lukács Gabriella képviselő 

    Veres Lajosné képviselő 

     Vágner Olivér képviselő 

 

      Dr. Farkasinszki Fanni aljegyző  

      Finta Adrienn kirendeltség-vezető 

 

Meghívott vendég: Boldog István országgyűlési képviselő 

 

Keresztes Péter Pál polgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy 4 fő képviselő 

az ülésen jelen van, Kecskés Mihályné képviselő igazoltan van távol, a képviselő-testület 

határozatképes. Dr. Enyedi Mihály jegyző Úr betegsége miatt van távol. 

 

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

a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott. 

 

Keresztes Péter Pál képviselő: megkérdezem a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 

interpellációja? 

 

Virágné Lukács Gabriella képviselő: csak egy észrevételt szeretnék tenni, hogy a dögöst 

nagyon szépen rendbe tették, valamint külterületen a közvilágítást is kijavították. 

 

 Keresztes Péter Pál polgármester: több kérdés nem volt, javaslom a meghívóban szereplő 

napirendek elfogadását, mely a következő: 

 

Interpelláció 

Napirendek: 

 

1./ Előterjesztés a 2016. évi költségvetési rendelet benyújtásáról  

Előadó: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

2./ Kétpó Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. 

(IV.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: Keresztes Péter Pál polgármester 

 



3./ A települési támogatásról szóló 5/2015.(III.01.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előadó: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

4./ Kétpó Község Polgármesterének 2016.évi szabadság ütemezésének jóváhagyásáról 

Előadó: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

5./ Kétpó Község Polgármesterének 2016.évi cafetéria juttatásáról 

Előadó: Keresztes Péter Pál polgármester  

 

6./ Törvényességi felhívásról 

Előadó: Keresztes Péter Pál polgármester 
 

 

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

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 14/2016. (III.03.) önkormányzati határozata 

 

Napirendek elfogadásáról 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. március 03. napján tartott 

képviselő-testületi ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

1./ Napirend 

 

Előterjesztés a 2016. évi költségvetési rendelet benyújtásáról 

 

Vágner Olivér képviselő, Pénzügyi, Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat kezelői bizottságának 

elnöke: a bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 3/2016. (III.04.) önkormányzati rendelete 

 

Kétpó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről 

 

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

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

bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2016. évi központi 



költségvetéséről
1
 szóló 2015. évi C. törvény alapján – Kétpó Község Önkormányzata 2016. 

évi költségvetéséről a következőket rendeli el. 

 

A rendelet hatálya 

 

1. § A rendelet hatálya kiterjed Kétpó Község Önkormányzatára, valamint az Önkormányzat 

költségvetésében szereplő költségvetési szervekre. 

 

2. §  

(1) Az önkormányzat költségvetési szerve: 

-  részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv:  

 Arany János Általános Művelődési Központ 

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmény külön 

címet alkot. 

 

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetése 

 

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

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét   98.342 ezer forintban,  

b) bevételi főösszegét  98.342 ezer forintban állapítja meg. 

 

 

I. A költségvetési bevételek 

 

4. § Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, részletezését az 1. 

számú melléklet tartalmazza. 

 

5. § Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott cím 2016. évi 

működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait mérlegszerűen a 3. számú melléklet 

tartalmazza. 

 

II. A költségvetési kiadások 

 

6. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a 

következők szerint határozza meg: 

 Megnevezés e Ft 

- Működési kiadások előirányzata összesen: 89.242 

Ebből: 

- személyi jellegű kiadások: 31.299 

- munkaadókat terhelő járulékok:   8.286 

- dologi jellegű kiadások:                                            38.336  

- ellátottak pénzbeli juttatásai:   3.260 

- speciális célú támogatások:   8.061 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143414.580807#foot1#foot1


 

 

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban 

meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet 

szerint állapítja meg.  

 

(3) Az Önkormányzat költségvetési intézményei tervezett előirányzatait a 4-5. számú 

melléklet tartalmazza. 

 

7. §  Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait a 2. számú melléklet tartalmazza. 

 

III. A költségvetési kiadások és bevételek 

 

8. § Az Önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 6. számú melléklet 

tartalmazza. 

 

9. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 7. 

számú melléklet mutatja be. 

 

10. § (1) A címek költségvetését feladatonként a 4-5. számú melléklet tartalmazza. 

 

(2) Az általános és céltartalék előirányzatok: 

    - az önkormányzat tartaléka:  100  ezer forint, melyből: 

- általános tartalék:  100 ezer forint,  

- céltartalék                   0  ezer forint. 

 

(3) Az általános tartalék év közben az előre nem tervezett, felmerülő kiadások fedezetére, a 

Képviselő-testület határozata alapján használható fel. 

 

IV. A költségvetési létszámkeret 

 

11. §  

(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát: 

-  5  fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és 

-  5  fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban 

állapítja meg. 

(2) A képviselő-testület az önkormányzat létszámából az óvodai intézmény közalkalmazotti 

létszámát 4 főben határozza meg. Az intézmény a működéséhez közfoglalkoztatottat vehet 

igénybe. Az intézményvezető az intézmény működéséről gondoskodjon. 

(3) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 4-

5. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg. 

 

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 

 



I. Általános szabályok 

 

12. §  

(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben 

megváltoztathatóak. 

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. 

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy 

elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a 

polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. 

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. 

A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i 

hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének 

pótelőirányzatok szerinti módosításáról. 

(4) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 500 ezer 

forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának 

módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítás során. 

 

13. §  

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet 

pénzintézeti pénzlekötés vagy értékpapír vásárlás útján hasznosítja. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos költségvetési többlet felhasználásáról 

a képviselő-testület határozatban dönt. 

 

14. § „Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 57.§ (1) 

bekezdése, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § (1) 

bekezdésében foglalt szerint az illetményalap 2016. évben 38.650 forint.”  

 

II. Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézményekre vonatkozó szabályok 

 

15. §  

(1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-

módosítást a Képviselő-testület jóváhagyásával hajthat végre. Az előirányzat-módosítási 

javaslatot a jegyző előkészítésében a polgármester terjeszti a képviselő-testületet elé. A 

képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény előirányzat-változásai miatt a 

költségvetési rendeletet legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i 

hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - módosítja. 

(2) Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben 

előirányzat-módosítást a Képviselő-testület jóváhagyásával hajthatnak végre. Az előirányzat-

módosítási javaslatot az intézményvezető kérelme alapján a polgármester terjeszti a 

képviselő-testületet elé. A képviselő-testület a részben önállóan gazdálkodó intézmény 

előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként - adott év június 

30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - 

módosítja. 

 



16. §  

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli 

többletbevételüket a Képviselő-testület jóváhagyásával használhatják fel. 

(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal 

egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet. 

 

Záró rendelkezések 

 

17. §  

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. 

napjától kell alkalmazni. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

Keresztes Péter Pál sk.     Dr. Enyedi Mihály sk. 

polgármester        jegyző 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2016.03.04. 

 

 

Dr. Enyedi Mihály 

jegyző 

 

2./ Napirend 

 

Kétpó Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (IV.21.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: kormányzati funkciók változása miatt kerül sor a rendelet 

módosítására. 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 4/2016. (III.04.) önkormányzati rendelete 

 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

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



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. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép: 

 

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

 

 

Keresztes Péter Pál sk.     Dr. Enyedi Mihály sk. 

polgármester        jegyző 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2016.03.04. 

 

 

Dr. Enyedi Mihály 

jegyző 

 

3./ Napirend 

 

A települési támogatásról szóló 5/2015.(III.01.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: a rendelet módosítására azért van szükség, ha a testület is 

jóváhagyja, hogy márciusban felülvizsgálnánk a lakásfenntartási támogatásokat és akkor nem 

kellene egész évben tárgyalni a támogatást, szinte mindenkinek most állapítanánk meg. 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 5/2016. (III.04.) önkormányzati rendelete 

 

a települési támogatásról szóló 5/2015.(III.01.) számú önkormányzati rendelet egyes 

rendelkezések módosításáról 

 

 

Kétpó Község Képviselő-testülete – az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a szociális igazgatásról és szociális 



ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) a 132. § 

(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a települési támogatásról szóló 5/2015. (III. 

01.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) egyes rendelkezéseinek módosítása 

céljából a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Az Ör. 1. § (8) bekezdéssel egészül ki:  

 

„(8) Képviselő-testület hivatalból felülvizsgálatot rendel el a lakásfenntartási támogatásra 

jogosult személyek körében, melyet 2016. március 31. napjáig elvégez. 

Felül kell vizsgálni azon személy lakásfenntartási támogatásra való jogosultságát, akinek 

részére 2016. március 1-jét megelőző kezdő időponttal lakásfenntartási támogatásra való 

jogosultság került megállapításra. 

Ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, a 

támogatást a felülvizsgálatnak megfelelő összegben tovább folyósítja. 

Ha a támogatás összege a felülvizsgálat eredményeként 

a) emelkedett, akkor az új összeget az 2016.március 01.napjára visszamenőlegesen, 

b) csökkent, akkor az új összeget 2016. március hónapot követő hónap első napjától 

kell folyósítani. 

Ha a felülvizsgálat eredményeként a lakásfenntartási támogatásra való jogosultság megszűnik, 

akkor a támogatás folyósítását március hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni. 

 

2.§ 

 

Záró rendelkezések 

 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2016. április 15-én hatályát veszti. 

 

 

 

Keresztes Péter Pál sk.     Dr. Enyedi Mihály sk. 

polgármester        jegyző 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2016.03.04. 

 

 

4./ Napirend 

 

Kétpó Község Polgármesterének 2016.évi szabadság ütemezésének jóváhagyásáról 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 



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

 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 15/2016. (III.03.) önkormányzati határozata 

 

Kétpó Község Polgármesterének 2016. évi szabadság ütemezésének jóváhagyásáról 

 

Kétpó Község Képviselő-testülete – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdése alapján–Kétpó Község Polgármestere 2016. 

évi szabadságának ütemezését a határozat melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Határidő:2016. december 31. 

Felelős: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

Erről: 

1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

2. dr. Farkasinszki Fanni aljegyző, Helyben 

3. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

              é r t e s ü l n e k .  

 

 

5./ Napirend 

 

Kétpó Község Polgármesterének 2016.évi cafetéria juttatásáról 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 16/2016. (III.03.) önkormányzati határozata 

 

Kétpó Község Polgármesterének 2016. évi cafeteria juttatásáról 

 

Kétpó Község Képviselő-testülete – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény 225/A. § (1) bekezdése, 225/L.§ (1) bekezdése és 151. §-a alapján–

Kétpó Község Polgármesterét megillető cafeteria-juttatás 2016. évi keretösszegét 

193.250 Ft-ban határozza meg. A cafeteria keret felhasználására vonatkozó eljárási 

rendet a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltsége cafeteria 

szabályzata szerint kell alkalmazni. 

 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: dr. Farkasinszki Fanni aljegyző 

 



Erről: 

1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

2. dr. Farkasinszki Fanni aljegyző, Helyben 

3. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda, Helyben 

4. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

 

6./ Napirend 

 

Törvényességi felhívásról 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: a törvényességi felhívásra azért került sor, mivel felhívta az 

önkormányzat figyelmét a Kormányhivatal, hogy minden évben egyszer kötelező közmeghallgatást 

tartani, mi ezt megtettük tavaly, de sajnos a beküldött jegyzőkönyvben nem szerepelt a 

„közmeghallgatás” megjelölés. 

 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 17/2016. (III.03.) önkormányzati határozata 

 

Törvényességi felhívásról 

 

 

a Jász - Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály 

JN/24/000193/2016. számú törvényességi felhívása szerint Kétpó Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 2015.évben elmulasztotta közmeghallgatás megtartását.  

 

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

CLXXXIX. tv értelmében - a Jász - Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Törvényességi Felügyeleti Osztály JN/24/000193/2016. számú törvényességi felhívását 

elfogadja, és az (1.sz. melléklet) szerint jár el.  

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jövőben tartózkodik a hasonló jellegű 

jogszabálysértések elkövetésétől. 

 

Határidő: 2016. március 05. 

Felelős:  Dr. Farkasinszki Fanni aljegyző 

 

Erről: 

1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

2. Jász - Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály  

5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. 

3. dr. Farkasinszki Fanni aljegyző, Helyben 

4. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Iroda, Helyben 

5. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

é r t e s ü l n e k. 



 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a Napközi 

Otthonos Óvoda zárva tart, mivel az óvónők, illetve gyermekük betegsége miatt nem tudnak 

nyitva tartani, írásban kérte az intézményvezető Asszony a zárva tartást, melyet 

engedélyeztem. A szülők részéről eddig kifogás nem volt. 

 

Boldog István országgyűlési képviselő: úgy tudom, hogy az ÁMK-nál hamarosan ellenőrzés 

fog következni, már volt róla szó, hogy az intézményvezető több óraszámban dolgozik mint, 

amit a törvény előír, így ez törvénytelen, a túlórát pedig nem lehet részére kifizetni. A 

törvénytelenség megszüntetésére intézkedni kell. 

A másik az orvosi rendelő előtt a kocsibejáró elkészült. Amennyiben az idő engedi holnap a 

külterületen az útalap helyét is elkezdik.  

Reviczki Éva házának felújítása is befejeződött, az önkormányzat a visszaköltöztetésben 

minden segítséget megad számára, de sajnos nem egyszerű eset.  

 

Virágné Lukács Gabriella képviselő: külterületen az útfelújításra lett-e kérve még árajánlat? 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: igen, de sajnos mind a kettő több, mint az első ajánlat. 

 

Virágné Lukács Gabriella képviselő: még szeretném tájékoztatni a helyi TV-n keresztül a 

lakosságot és kérem, hogy a képviselők is mondják a településen, hogy holnap 5-én 

szombaton munkanap és a volán buszok munkanap szerinti menetrenddel közlekednek. 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: köszönöm a tájékoztatást és mindenkinek a megjelenést, a 

képviselő-testületi ülést ezennel bezárom. 

 

 

 

 

/ Keresztes Péter Pál /    kmf.    / Dr. Enyedi Mihály / 

   polgármester        jegyző 

 

 

 

 

 

/ Veres Lajosné /       / Vágner Olivér / 

   képviselő           képviselő 
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