JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-én
megtartott soron következő képviselőtestületi üléséről.
Jelen vannak:Boldog István polgármester
Enyedi Ferencné képviselő
Lászlóné Kun Erzsébet képviselő
Keresztes Péter Pál képviselő
Vágner Olivér képviselő
Viráné Lukács Gabriella képviselő
Dr. Hajdú László jegyző
Boldog István polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy 5 fő képviselő
jelen van, Kovács Péter József és Nagy Sándor képviselők hiányoznak, Lászlóné Kun
Erzsébet képviselő jelezte, hogy később fog érkezni, a képviselőtestület határozatképes.
A jegyzőkönyv hitelesítőinek Viráné Lukács Gabriella és Enyedi Ferencné képviselőket
javasolja, melyet a képviselőtestület egyhangúlag elfogadott.
Boldog István polgármester: javaslom, hogy a zárt ülés napirendi pontját vegyük le
megtárgyalásról, mivel a témával kapcsolatban még utána kell nézni pár fontos kérdésnek.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a zárt ülés napirendi
pontjának levételét.
Boldog István polgármester: javaslom a meghívóban szereplő napirend elfogadását, mely a
következő:
Interpelláció
Napirendek:
1./ Előterjesztés Kétpó Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló többször
módosított 1/2010. (I.29.) rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
2./ Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I. félévi
végrehajtásáról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
Az előterjesztést véleményezi a pénzügyi bizottság
3./ Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2011. évi
fordulójához történő csatlakozásról
Előterjesztő: Dr. Hajdú László jegyző
A képviselőtestület a napirendeket egyhangúlag elfogadta.
Interpelláció nem volt.

1./ Napirend
Előterjesztés Kétpó Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló többször
módosított 1/2010. (I.29.) rendeletének módosításáról
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét.
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
12/2010. (IX. 15.) rendelete
az Önkormányzat 2010. évi költségvetés módosításáról
Kétpó Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a 68. § (2) bekezdése alapján figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás működési rendjéről szóló –
módosított – 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2010. évi
költségvetéséről szóló rendeletet az alábbiak szerint módosítja

1. §
A rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2010. évi
költségvetésének
a) kiadási főösszegét
116.989 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét
116.989 ezer forintban állapítja meg.”

2. §
A rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a
következők szerint határozza meg:
Megnevezés
e Ft
- Működési kiadások előirányzata összesen:
99.010
Ebből:
- személyi jellegű kiadások:
40.592
- munkaadókat terhelő járulékok:
9.634
- dologi jellegű kiadások:
31.466
- támogatásértékű működési kiadások:
17.318
- speciális célú támogatások:
0”

3. §
A rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 10.679 forint.
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
- a beruházások előirányzata:
10.679 ezer forint,
- a felújítások előirányzata:
0 ezer forint,
- az egyéb felhalmozási célú kiadások,
támogatások előirányzata
0 ezer forint.”

Záró rendelkezések

4. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Boldog István sk.
Polgármester

Dr. Hajdú László sk.
Jegyző

Mellékletek

1. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. §-ához az önkormányzat 2010. évi tervezett
bevételeiről forrásonként,
2. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (1) bekezdéséhez az önkormányzat 2010. évi
tervezett működési kiadásairól,
3. számú melléklet a költségvetési rendelet 6. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat 2010. évi
tervezett felújítási és felhalmozási kiadásairól,
4. számú melléklet a költségvetési rendelet 7. §-ához, az önkormányzat működési és
felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen,
5. számú melléklet a költségvetési rendelet 8. §-ához a 2010. évi előirányzat-felhasználási
ütemtervről,
6. számú melléklet a költségvetési rendelet 9. § (2) bekezdéséhez a költségvetési szervek
létszám-előirányzatáról,
7. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. §-ához az önkormányzat 2010. évi normatív
hozzájárulásai és kötött felhasználású támogatásairól,

8. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat 2010. évi
pénzeszköz átadásai, támogatások és szociálpolitikai juttatásokról,
9. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat 2010. évi
költségvetésben tervezett, személyi jellegű kiadásai szakfeladatonként,
10. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat 2010. évi
költségvetésben tervezett, dologi kiadások szakfeladatonként,
11. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdéséhez az önkormányzat 2010. évi
költségvetésben tervezett, Arany János ÁMK személyi jellegű és dologi kiadásai
szakfeladatonként,
12. számú melléklet az önkormányzat 2009-2010-2011 évre vonatkozó tervadatait
tartalmazza.
2./ Napirend
Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I. félévi
végrehajtásáról
Vágner Olivér képviselő a pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság az előterjesztést és a
határozati javaslatot megtárgyalta, a képviselőtestület felé javasolja elfogadásra.
A napirenddel kapcsolatban kérdést tett fel Keresztes Péter Pál képviselő, melyre Boldog
István polgármester megválaszolt.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
28/2010. (IX. 14.) határozata
Kétpó Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.
Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. Tv. 79.§-ban biztosított jogkörében eljárva az Önkormányzat 2010. évi
költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Erről értesülnek:

1./ Képviselő-testület tagjai helyben
2./ Boldog István polgármester helyben
3./ Dr. Hajdú László jegyző helyben

3./ Napirend
Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2011. évi
fordulójához történő csatlakozásról
Dr. Hajdú László jegyző: az előző évekhez hasonlóan történik az Ösztöndíjrendszerhez való
csatlakozás, változás a pályázati kiírásban nem történt.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
29/ 2010. (IX.14.) önkormányzati határozata
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2011. évi fordulójához történő csatlakozásról
1./ Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő – testülete A helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. Tv. 2.§. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az 51/2007.(III.26.)
Kormányrendelet 18.§ - 22.§. szerint, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2011. évi fordulójához csatlakozik.
2./ A képviselő – testület tudomásul veszi, hogy csatlakozó nyilatkozatát a pályázatok kiírását
követően nem vonhatja vissza.
3./ A képviselő – testület az Általános Pályázati Feltételekben meghatározott alapfeltételekkel
kiírja a pályázatot a felsőoktatási hallgatók és a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó
fiatalok számára.
4./ A képviselő – testület kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2011. évi fordulója keretében beérkezett pályázatokról
hozott döntését az OM Alapkezelő Felsőoktatási Pályázati Osztálya által üzemeltetett
https://www.bursa.hu/telepules Internet honlapon on-line adatbázisban rögzíti.
Határidő: 2010. szeptember 30.
Felelős: Boldog István
polgármester
Dr. Hajdú László jegyző
Erről a határozatról értesül:
1./ Képviselő – testület tagjai helyben
2./ Boldog István polgármester helyben
3./ Dr. Hajdú László jegyző helyben.
(Lászlóné Kun Erzsébet képviselő megérkezett a testület ülésére)
Mindezek után Boldog István polgármester Úr megköszönte a képviselőtestület tagjainak 4
évi munkáját, mely alkalomból minden képviselő számára átadta a község címerét ábrázoló
jelvényt.

Boldog István polgármester: az alábbiakról szeretném még tájékoztatni a képviselőtestületet:
- Először is a falugyűlés időpontját kellene megbeszélnünk, javaslom, hogy szeptember
23-án csütörtökön 18.00 órai kezdettel tartsuk meg. A javaslatot a képviselőtestület
egyhangúlag elfogadta.
- A község útjainak karbantartása folyamatosan történik, a közmunkások dolgoznak,
újabb négy fővel bővült a létszám, melyet a KÖTIVIZIG vett fel,
- 50 év feletti munkanélküliek foglalkoztatására pályázatot írtak ki, de addig amíg az
önkormányzatra eső pénzügyi fedezetet nem látjuk biztosítottnak, addig a
foglalkoztatást nem merjük megpályázni, amennyiben a pénzügyi fedezet
rendelkezésre áll úgy pályázni fogunk,
- A Nyugdíjas Klub kérelemmel fordult a Képviselőtestület felé, melyben helyiség
biztosítását kéri. Eddig a Polgármesteri Hivatalban volt mindig az összejövetelük,
szerintem itt vannak a legjobb helyen, javaslom azonban a képviselőtestületnek, hogy
ezen kérelmet már az újonnan megválasztott testület tárgyalja meg és adjon javaslatot
a Nyugdíjas Klubnak,
A javaslatot a képviselőtestület egyhangúlag elfogadta.
- Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy az iskolában, a különálló kis épületben lévő,
informatikai termet és magát ezt az épületet is lezártuk és az informatikai eszközöket
egy másik terembe helyeztük el fűtési megtakarítási okokból.
- A réten a mélyebben fekvő részeket nagyjából sikerült földdel feltöltenünk és
reméljük, hogy jövőre a fogathajtó versenyt már itt tudjuk megrendezni a Falunapon.
- A temető rendbetétele is folyamatosan történik, hiszen nemsokára halottak napja lesz.
- Az iskolában, óvodában, ebédlőben a tisztasági meszeléseket végrehajtottuk.
- A Kastélytól 50 db ágymatracot kapott önkormányzatunk, melyek a polgári
védelemtől kapott ágyakhoz nagyon jók lesznek.
- Községünkben járt egy kisebb delegáció az olasz testvértelepülésünkről, igaz, hogy a
szolnoki Gulyás Fesztiválra érkeztek, de az elszállásolásukról, étkezésükről
településünk gondoskodott. Itt szeretném megköszönni a község lakosainak a segítő
közreműködésüket. Viszont meghívások történtek mindkét fél részérül a jövő évi
falunapokra.
- Tájékoztatom Önöket, hogy az új kormányrendeletnek megfelelően a helyi termékek
felvásárlását az önkormányzat konyhájára megkezdtük, szórólapon értesítettük erről a
lakosságot is, remélem, hogy nagyon sokan élni fognak ezzel a lehetőséggel, és
önkormányzatunk ez ügyben minden segítséget meg is ad.
Enyedi Ferencné képviselő: őstermelői igazolvány szükséges a felvásárláshoz?
Boldog István polgármester: igen az szükséges hozzá.
Boldog István polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.
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