
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. november 26-án 

megtartott közmeghallgatással egybekötött soron következő  képviselőtestületi üléséről. 

 

Jelen vannak:Boldog István polgármester 

  Enyedi Ferencné képviselő 

  Lászlóné Kun Erzsébet képviselő 

  Keresztes Péter Pál képviselő 

  Virágné Lukács Gabriella képviselő 

 

                         Dr. Hajdú László  jegyző 

 

Meghívott vendégként: Pappné Boross Boglárka pénzügyi előadó,  

5 fő az önkormányzat bizottságainak nem képviselő tagjai 

 

Boldog István polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy 5 fő képviselő 

jelen van, Vágner Olivér, Nagy Sándor és Kovács Péter József képviselők hiányoznak, a 

képviselőtestület határozatképes. 

 

A jegyzőkönyv hitelesítőinek Virágné Lukács Gabriella és Enyedi Ferencné  képviselőket 

javasolja, melyet a képviselőtestület egyhangúlag elfogadott. 

 

Boldog István polgármester: javaslom a meghívóban kiküldött napirendek elfogadását, mely a 

következő: 

 

Interpelláció 

 

Napirendek: 

 

1./ Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetési koncepciójáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

Előterjesztést véleményezi: a pénzügyi bizottság 

 

2./ Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. évi 

költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

Előterjesztést véleményezi: a pénzügyi bizottság 

 

3./ Előterjesztés a köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények 

alapját képező célok megfogalmazásáról 

Előterjesztő: Dr. Hajdú László jegyző 

 

4./ Előterjesztés a rendőrségi körzeti megbízotti tevékenység önkormányzati támogatásáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

A képviselőtestület a napirendeket egyhangúlag elfogadta. 

 

Interpelláció nem volt. 

 



1./ Napirend 

 

Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetési koncepciójáról 

 

Boldog István polgármester: nagyon nehéz év előtt állunk, a táblázatokból ez kitűnik például 

nem került betervezésre az útiköltség átalány, étkezési utalvány, útiköltség, de 

lehetőségeinkhez mérten felülvizsgáljuk ezeket a juttatásokat. Az első lakáshoz  jutók 

támogatását és a gyermekszületési támogatást felfüggesztjük. Létszámcsökkentést kell 

végrehajtani, de ezek a munkakörök technikailag máshogy, de betöltésre kerülnek.  Fejlesztés 

területén a Kossuth út van betervezve.  

 

Ezek után Boldog István polgármester röviden ismerteti a koncepció táblázatait. 

 

Lászlóné Kun Erzsébet képviselő, a pénzügyi bizottság elnökhelyettese: a bizottság az 

előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdést tett fel Keresztes Péter Pál képviselő és Bakondi Ádám 

János bizottsági tag, melyre Boldog István polgármester megválaszolt. 

 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát. 

 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 

65/2009.(XI.26.) határozata 

 

Kétpó Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 1992. évi 

XXXVIII. Törvény 79. §-ában biztosított jogkörében eljárva az Önkormányzat: 

 

1. A 2010. évre vonatkozó költségvetési koncepciót elfogadja. 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy a 2010. évi költségvetést a koncepció alapján terjessze a 

Képviselőtestület elé. 

 

Határidő: a 2. pont tekintetében 2010. február 15. 

Felelős: Boldog István polgármester 

 

Erről értesülnek: 1./ Képviselőtestület tagjai helyben 

       2./ Boldog István polgármester helyben 

                             3./ Dr. Hajdú László jegyzőhelyben    

 

 

2./ Napirend 

 

Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. évi költségvetésének 

III. negyedévi végrehajtásáról 

 

Lászlóné Kun Erzsébet képviselő, a pénzügyi bizottság elnökhelyettese: a bizottság az 

előterjesztést megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 

 



A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát. 

 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 

66/2009.(XI.26.) határozata 

 

Kétpó Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról 

 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 1992. évi 

XXXVIII. Törvény 79. §-ában biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat 2009. évi 

költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Erről értesülnek: 1./ Képviselőtestület tagjai helyben 

       2./ Boldog István polgármester helyben 

                             3./ Dr. Hajdú László jegyzőhelyben    

 

 

3./ Napirend 

 

Előterjesztés a köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját 

képező célok megfogalmazásáról 

 

(Dr. Hajdú László jegyző az írásos előterjesztés alapján röviden tájékoztatja a 

képviselőtestületet a teljesítménykövetelményekről.) 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát. 

 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének  

67/2009. (XI.26.) határozata 

 

a köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező  

célok megfogalmazásáról  2010. évre 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a köztisztviselők jogállásáról szóló – 

módosított – 1992. évi XXIII. törvény 34. § (3) és (5) bekezdése alapján a melléklet szerint 

dönt a 2010. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célokról. 

 

1.) A Képviselő-testület a köztisztviselőkkel szemben meghatározott 

teljesítménykövetelményeket elfogadja. 

 

2.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a meghatározott 

teljesítménykövetelmények alapján gondoskodjon a jegyzővel szembeni 

teljesítménykövetelmények 2010. január 15-ig történő kidolgozásáról, és a jegyző 

részére írásos dokumentum formájában történő átadásáról. 



 

3.) A jegyző teljesítményértékelését 2010. december 20-ig végezze el, s arról a 

testületet legkésőbb 2010. december 31-ig tájékoztassa. 

 

4.) Folyamatosan kísérje figyelemmel a jegyző köztisztviselők 

teljesítményértékelésével kapcsolatos feladatellátását. 

 

Határidő: 2010. január 15., illetve a határozatban megjelölt határidők 

Felelős: Boldog István polgármester 

 

Értesülnek:   

1.) Képviselő-testület tagja helyben 

  2.) Boldog István polgármester helyben 

  3.) Dr. Hajdú László jegyző helyben 

 

 

4./ Napirend 

 

Előterjesztés a rendőrségi körzeti megbízotti tevékenység önkormányzati támogatásáról 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát. 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 

68/2009. (XI.26.) határozata 

 

Rendőrségi körzeti megbízotti tevékenység önkormányzati támogatásáról. 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször 

módosított 1990. évi LXV. Tv. 8.§. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 

rendőrségi körzeti megbízott helyi tevékenységét az alábbiak szerint támogatja. 

 

1. A képviselőtestület a rendőrségi körzeti megbízott település területén saját gépkocsival 

történő munkavégzését, havi rendszerességgel 300 km üzemanyag (benzin) 

költségének vállalásával támogatja. 

 

2. A felhasználásról a támogatott útnyilvántartást köteles vezeti és bemutatni. 

 

3. A támogatás az önkormányzat költségvetésében rezsiköltségként történhet. 

 

4. A támogatás 2010. január 1. napjától – 2010. december 31. napjáig folyósítható. 

 

5. A képviselőtestület felhívja a polgármestert a támogatás folyósításával kapcsolatban 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

 

Határidő: folyamatos, illetve 2010. december 31. 

Felelős: Boldog István polgármester 

 



Erről értesülnek: 1./ Képviselőtestület tagjai helyben 

                            2./ Gonda Sándor rendőrségi körzeti megbízott helyben 

                            3./ Boldog István polgármester helyben 

                            4./ PH. Pü. Ügyintézője helyben 

 

 

Boldog István polgármester: az alábbiakról szeretném tájékoztatni a képviselőtestületet: 

 

- a ravatalozó téli állapotra elkészült, a további munkálatokat tavasszal fogjuk 

elvégezni, 

- a szeméttelep rekultivációja jó ütemben halad, a helyén egy kisebb tó, illetve park 

lesz, 

- hivatalunk fűzfákat kapott felajánlás címén, melyet elültettünk a réten, temetőnél, 

illetve a polgármesteri hivatalnál, 

- megrendezésre kerül hagyományokhoz híven a „Fidesz”-Miklulás, illetve a Falu 

Mikulása két krampusz kíséretében is tevékenykedni fog, 

- A település karácsonyfáját  szeretnénk az idén is közösen feldíszíteni, 

- A Patika elkészült önkormányzati segítséggel, 200 eFt-ot költött rá önkormányzatunk, 

- Gondolkodunk rajta, hogy jövőre jó lenne felújítani a szolgáltatóházunkat is 

társadalmi összefogással, 

- Az idén még szeretnénk megtartani a nyugdíjas napot is, 

- Januártól az óvodában indul a „zene-bölcsőde” a Vezető óvónő és Szabó Lászlóné 

szervezi, szórólapozva is lesz, akit érdekel jelezzen vissza a szervezőknek, 

- Vasárnap pedig az iskolában az elsősök avatójára kerül sor a művelődési házban. 

 

Boldog István polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta. 

 

 

 

 

/ Boldog István /   kmf.   / Dr. Hajdú László / 

  Polgármester                jegyző 

 

 

 

 

 

/ Virágné Lukács Gabriella /     / Enyedi Ferencné / 

          Képviselő                                                                            képviselő 

 


