JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. november 29-én
megtartott közmeghallgatással egybekötött soron következő képviselő-testületi üléséről.
Jelen vannak: Keresztes Péter Pál alpolgármester képviselő
Kecskés Mihályné képviselő
Vágner Olivér képviselő
Virágné Lukács Gabriella képviselő
Dr. Hajdú László jegyző
Meghívottként: Pappné Boross Boglárka pénzügyi előadó
Búsi Lajos Lászlóné pénzügyi és ügyrendi bizottság tagja
Keresztes Péter Pál alpolgármester köszönti a megjelenteket, tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy Boldog István polgármester Úr parlamenti elfoglaltsága miatt nem tud részt
venni a képviselő-testület ülésén, távolléte esetén az ülésT az alpolgármester vezeti.
Megállapítja, hogy 4 fő képviselő az ülésen jelen van, a képviselőtestület határozatképes.
A jegyzőkönyv hitelesítőinek Kecskés Mihályné és Vágner Olivér képviselőket javasolja,
melyet a képviselőtestület egyhangúlag elfogadott.
Keresztes Péter Pál alpolgármester: javaslom a következő pótnapirendek megtárgyalását:
1./ Előterjesztés törvényességi észrevételről
2./ Előterjesztés határozat hozatalra együttműködési megállapodásról
A pótnapirendek megtárgyalását a képviselőtestület 4 igen szavazattal elfogadta.
Vágner Olivér képviselő: javaslom, hogy a meghívóban szereplő első és második napirend
megtárgyalásának sorrendjét cseréljük fel, mivel ha az adórendeletben változás lesz, akkor a
költségvetési koncepció úgy módosul.
A képviselőtestület a napirendek felcserélését 4 igen szavazattal elfogadta.
Keresztes Péter Pál alpolgármester: a fentiek figyelembevételével javaslom a meghívóban
kiküldött napirendek elfogadását, mely a következő:

Interpelláció
Napirendek:
1./ Előterjesztés Kétpó Községi Önkormányzat helyi adókról szóló rendeletének
módosításáról, - egységes szerkezetben
Előterjesztő: Boldog István polgármester
2./ Előterjesztés Kétpó Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójáról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
Előterjesztés véleményezi: a pénzügyi és ügyrendi bizottság
3./ Előterjesztés a települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 16/2002.
(XII.27.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
4./ Előterjesztés határozathozatalra a Mezőtúri Tiszazugi Vízgazdálkodási Társulatnak átadott
önkormányzati tulajdonú csatornaszakasz(ok) szerződéses üzemeltetéséről
Előterjesztő: Boldog István polgármester
5./ Előterjesztés a 2012. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról
Előterjesztő: Dr. Hajdú László jegyző
6./ Előterjesztés a Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesülethez való csatlakozásról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
7./ Előterjesztés Kétpó Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének III. negyedévi
végrehajtásáról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
8./ Előterjesztés törvényességi észrevételről
Előterjesztő: Dr. Hajdú László jegyző
9./ Előterjesztés határozat hozatalra együttműködési megállapodásról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
ZÁRT ÜLÉS
10./ Előterjesztés Dudás Nikolett Anikó egyetemi hallgató 2012. évi Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásának megállapításáról
Előterjesztő: Dr. Hajdú László jegyző
11./ Előterjesztés Varga Veronika Hajnalka főiskolai hallgató 2012. évi Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásának megállapításáról
Előterjesztő: Dr. Hajdú László jegyző

Interpelláció nem volt.
1./ Napirend
Előterjesztés Kétpó Községi Önkormányzat helyi adókról szóló rendeletének módosításáról, egységes szerkezetben
Keresztes Péter Pál alpolgármester: módosító indítványt szeretnék tenni az építményadó
mértékére, mely szerint 1.500.-Ft/m2/év.
A másik módosító javaslatom pedig a magánszemélyek kommunális adójára, mely szerint az
adó mértéke adótárgyanként, illetőleg bérleti jogonként 10.000.-Ft/év.
Az előterjesztéssel kapcsolatban más javaslat nem hangzott el.
Keresztes Péter Pál alpolgármester: szavazásra teszem fel a módosító indítványokat.
Aki egyetért azzal, hogy az építményadó mértéke a 4. §-ban foglaltak szerint számított 1.500.Ft/m2/év legyen, kérem szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a módosító indítványt elfogadta.
Aki egyetért azzal, hogy a magánszemélyek kommunális adójának mértéke adótárgyanként,
illetőleg bérleti jogonként 10.000.-Ft/év, kérem szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a módosító indítványt elfogadta.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét.
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. 16.§. (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló
többször módosított 1990. C. törvény 1.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
következő rendeletet alkotja:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§. A rendelet hatálya Kétpó Községi Önkormányzat illetékességi területére terjed ki.

2.§. E rendeletben meghatározott adók esetében az adózók a fizetési kötelezettségüket az
alábbiak szerint teljesíthetik:
a) postai befizetési utalványon,
b) átutalással.
ADÓTÍPUSOK
1. Építményadó
3.§. Az adókötelezettség nem terjed ki azon építményekre, melyeket e rendelet alapján
„Magánszemélyek kommunális adója” adókötelezettség terhel.
4.§. Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.
5.§. Az adó mérteke az 4.§-ban foglaltak szerint számított 1.500.- Ft/m2/év.

2. Magánszemélyek kommunális adója
6.§. Az adó alapja a magánszemély tulajdonában lévő építmény, vagyoni értékű jog, bérleti
jogviszony.
7.§. Az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg bérleti jogonként 10.000.- Ft/év.
Adókedvezmény
8.§. a) Aki a tárgyévben a 70. életévét betölti, 50%-os kedvezményben részesül.
b) A 70. életév betöltésével járó kedvezmény csak egyszeresen illeti meg a közös
háztartásban élő adóalanyokat, - amely kiterjed a 70. életévét be nem töltött közös
háztartásban élő tulajdonostársa is – tekintet nélkül az érintett építmény tulajdoni
hányadára.
3. Idegenforgalmi adó
9.§. Az adó alapja az önkormányzat illetékességi területén nem állandó lakosként megkezdett
vendégéjszakák száma.
10.§. Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 400.- Ft.
4. Helyi iparűzési adó
11.§. Az adó mértéke állandó jellegű iparűzési tevékenység során az adóalap 2%.
12.§. Ideiglenes iparűzési tevékenység folytatása során 5.000.- Ft/nap.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13.§. (1) Ez a rendelet a 4. Helyi iparűzési adóról szóló rendelkezések kivételével 2012.01.01.
napján lép hatályba.
(2) A rendelet 11.§. és 12.§. 2012. 07.01. napján lép hatályba.
14.§. Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló, többször
módosított 2003. évi CXII. törvény, valamint a helyi adókról szóló, többször módosított
1990. évi C. törvény rendelkezései az irányadók.
15.§. E rendelet megfelel a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és
Tanács 2006/123/EK irányelvében foglaltaknak.
16.§. Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló
11/2011.(II.07.) számú önkormányzati rendelete 2012. 01. 01. napján hatályát veszti.

Boldog István sk.
polgármester

Dr. Hajdú László sk.
jegyző

2./ Napirend
Előterjesztés Kétpó Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójáról
Virágné Lukács Gabriella képviselő a pénzügyi és ügyrendi bizottság elnöke: a bizottság az
előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
A napirenddel kapcsolatban kérdést tett fel Kecskés Mihályné képviselő és Keresztes Péter
Pál alpolgármester, melyre Pappné Boross Boglárka pénzügyi előadó megválaszolt.
Keresztes Péter Pál alpolgármester: az előző napirendben tárgyaltuk az adómértékeket és
döntöttünk is róla. Javaslom, hogy az helyi adórendeletben történt módosítások szerint
kerüljön korrigálásra a költségvetési koncepció táblázatai is.
Pappné Boross Boglárka pénzügyi előadó: természetesen a fentieknek megfelelően
módosításra kerülnek a táblázatok, a koncepció főszámait ez nem érinti.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
45/2011. (XI. 29.) önkormányzati határozata
Kétpó Községi Önkormányzat 2012. évi Költségvetési Koncepciójáról
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv-ben biztosított jogkörében eljárva,
figyelembe véve az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényt, valamint az
államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) kormányrendeletben foglaltakat
az alábbi határozatot hozza:
Kétpó Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési javaslatát a következő irányelvek
alapján készíti el:
1. A soros lépések, átsorolások fedezetét a költségvetésben biztosítani kell.
2. A cafetéria-juttatás fedezetét a költségvetésben biztosítani kell.
3. A dologi kiadások 2011. évi eredeti előirányzatának korrigált összegét nem javasolt
túllépni. Növekedés csak ott tervezhető, ahol a kiadások növekedését nem
befolyásolhatjuk /pl.: Áfa összege, gáz -, villamos energia stb./
4. Az intézmények karbantartási és felújítási igényeinél prioritási sorrend felállítása
szükséges.
5. A nyertes pályázatok beruházásai kiemelt szerepet kapjanak.
6. A biztonságos működés fedezetére tartalékot kell képezni.

Határidő: 2012. február 15.
Felelős: Boldog István Polgármester
Erről értesülnek: 1./ Képviselőtestület tagjai helyben
2./ Boldog István polgármester
3./ Dr. Hajdú László jegyző
3./ Napirend
Előterjesztés a települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 16/2002.
(XII.27.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét.
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelete
A települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló többször módosított
16/2002. (XII.27.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. Törvény 16.§. (1) bekezdésében és a hulladékgazdálkodásáról
szóló 2000.évi XLIII. Tv. 23.§.-ában biztosított jogkörében eljárva, valamint a települési
hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló
242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 3.§. (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint módosítja a
települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló többször módosított 16/2002.
(XII.27.) sz. önkormányzati rendeletet:
1.§
A rendelet 8.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díját 2012. év január 01-től e rendelet
melléklete tartalmazza.”
3.§.
Záró rendelkezések:
(1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 01.-től
kell alkalmazni.
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(3) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a települési hulladékokkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló többször módosított 16/2002. (XII.27.) sz. önkormányzati
rendelet módosítása a 17/2010. (XII.27. ) sz rendelet 2 § és melléklete teljes
szövegével hatályát veszti.

Boldog István sk.
polgármester

Dr. Hajdú László sk.
jegyző

Záradék: Kihirdetésre került 2011. 11.30.
Dr. Hajdú László
jegyző
Melléklet
A 2011. január 01-től alkalmazandó hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díja
1.) 110-120 literes gyűjtőedényzet (kukatartályos)

150.-Ft/ürítés+ÁFA

2.) 1100 literes gyűjtőedényzet (konténer)

1.500-Ft/ürítés+ÁFA

3.) A Kétpói Regionális Hulladéklerakóba történő
elhelyezés díja:

7.483.-Ft/tonna+ÁFA

4.) 2,5-3-5 m3-es konténer szállítási díja

6.200.-Ft/ürítés + ÁFA

Az egységnyi díjtételek a ÁFA-t nem tartalmazzák.

4./ Napirend
Előterjesztés határozathozatalra a Mezőtúri Tiszazugi Vízgazdálkodási Társulatnak átadott
önkormányzati tulajdonú csatornaszakasz(ok) szerződéses üzemeltetéséről
Keresztes Péter Pál alpolgármester: a Mezőtúri Tiszazugi Vízgazdálkodási Társulat részére
üzemeltetésre átadja az önkormányzat a tulajdonát képező 2 km hosszú belvízcsatornát. A
határozati javaslatban az önkormányzat megbízza és felhatalmazza a Polgármester a
szerződés megkötésére.
Javaslom a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
46/2011. (XI.29.) önkormányzati határozata
határozathozatalra a Mezőtúri Tiszazugi Vízgazdálkodási Társulatnak átadott
önkormányzati tulajdonú csatornaszakasz(ok) szerződéses üzemeltetéséről
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbiról határozott:
Megbízza és felhatalmazza Boldog István polgármestert, hogy a Mezőtúri Tiszazugi
Vízgazdálkodási Társulattal való szerződéskötésre az önkormányzati tulajdonú belvíz
csatornák használati jog átadására, valamint azok üzemeltetésére, mely szerződések a
határozat mellékletét képezik.
Határidő: 201. december 30.
Felelős: Boldog István polgármester
Erről értesülnek: 1./ Képviselőtestület tagjai helyben
2./ Boldog István polgármester helyben
3./ Dr. Hajdú László jegyző helyben
4./ Mezőtúri Tiszazugi Vízgazdálkodási Társulat székhelyén

5./ Napirend
Előterjesztés a 2012. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
47/2011. (XI.29.) önkormányzati határozata
a 2012. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 92.§ (6) bekezdése, valamint a 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet 21. § (3)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési
tervét elfogadja.
A belső ellenőri terv a határozat mellékletét képezi.
Erről értesülnek: 1./ Képviselőtestület tagjai helyben
2./ Boldog István polgármester helyben
3./ Dr. Hajdú László jegyző helyben
4./ Belső ellenőr székhelyén
6./ Napirend
Előterjesztés a Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesülethez való csatlakozásról
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
48/2011. (XI.29.) önkormányzati határozata
a Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesülethez való csatlakozásról
1./ Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. tv. 8. §-a alapján az előterjesztésben foglaltak szerint
határozott a Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesülethez való csatlakozásról.
2./ Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 39/2011.(X.12.) önkormányzati
határozatát hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal
Felelős: Boldog István polgármester
Erről értesülnek: 1./ Képviselőtestület tagjai helyben
2./ Boldog István polgármester helyben
3./ Dr. Hajdú László jegyző helyben
4./ Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesülethez székhelyén
7./ Napirend
Előterjesztés Kétpó Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének III. negyedévi
végrehajtásáról
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét.
Kétpó Község Önkormányzata Képviselőtestületének
49/2011. (XI. 29.) határozata
Kétpó Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének III. negyedévi
végrehajtásáról.
Kétpó Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. Tv. 79.§-ban biztosított jogkörében eljárva az Önkormányzat 2011. évi
költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Erről értesülnek:

1./ Képviselőtestület tagjai helyben
2./ Boldog István polgármester helyben
3./ Dr. Hajdú László jegyző helyben

8./ Napirend
Előterjesztés törvényességi észrevételről
Dr. Hajdú László jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Kormánymegbízottja 01-4749/2011. számú átiratában törvényességi
észrevétellel élt Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011. (IV.21.) számú
rendeletének (SZMSZ) 32. §, 45. § (5) bekezdés, 60. § (1) bekezdés b.), valamint 63. §-ában
foglaltakkal kapcsolatban, - a melléklet szerint.

(Dr. Hajdú László jegyző a törvényességi észrevételben foglaltakat felolvassa és előterjesztést
tesz annak megvitatására.)
A képviselő-testület az előterjesztésben, valamint a törvényességi észrevételben foglaltakat
megvitatta és 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Község Önkormányzata Képviselőtestületének
50/2011. (XI. 29.) határozata
törvényességi észrevételről
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. tv. 8.§-a alapján jogkörében eljárva az alábbiakról
határozott:
1./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja 01-4749/2011.
számú törvényességi észrevételében foglaltakat megvitatta és megalapozottnak találta.
2./ Határozott, hogy a jogszabálysértéseket rendeleti úton a Kétpó Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének Szervezeti-és Működési Szabályzatáról szóló 7/011.(IV.21.)
rendeletének módosításával, - a törvényességi észrevételben foglalt jogszabályhelyek hatályon
kívül helyezésével orvosolja soron következő testületi ülésén.
Felelős: Boldog István polgármester
Dr. Hajdú László jegyző
Erről értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
2./ Boldog István polgármester helyben
3./ Dr. Hajdú László jegyző helyben
4./ Dr. Lengyel Györgyi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízottja 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.sz.
9./ Napirend
Előterjesztés határozat hozatalra együttműködési megállapodásról
Keresztes Péter Pál alpolgármester: a napokban megkeresett Mészáros László a Másképpen
Képesek Közhasznú Egyesület (5300 Karcag, Sarkantyús út 21.) elnevezésű társadalmi
szervezet képviselője azzal, hogy képviselő-testületünk hozzájárulásával községünkben is
tevékenykednének.
Az előterjesztésemhez mellékelt bejegyző végzésben feltüntetett cél szerint tevékenységük az
emberek életkörülményeinek és életfelfogásának javítása, elsősorban a fogyatékkal élők
számára végzett könnyítő segítő tevékenység.

Tevékenységükhöz egy önkormányzati helyiség bérbe adását kérte azzal, hogy Karcagon és
Túrkevén már folyamatban van az ingatlan bérlés.
Kérelméhez szerződés mintát is csatolt, melyet szintén mellékeltem.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy előterjesztésem alapján vitassa meg kíván-e
önkormányzatunk ezzel az egyesülettel együttműködni, illetve részükre helyiséget biztosítani.
Dr. Hajdú László jegyző: Másképpen Képesek Közhasznú Egyesület kérelméhez mellékelt
bérleti szerződés mintát megvizsgáltam s megállapítottam, hogy a tervezet egy komplett
bérleti és székhely/telephely szolgáltatásról szól, mely a mellékelt formában nem felel meg,hogy egy együttműködési megállapodásba foglalhassuk.
Keresztes Péter Pál alpolgármester: javaslom megállapodás keretében az egyesület részére
alkalmanként térítésmentesen az önkormányzat dísztermének rendelkezésre való bocsájtását
munkanapokon azzal, hogy az egyesület igénybevételi szándékát legalább öt nappal előre
jelezze.
Amennyiben az egyesület székhely/telephely igénnyel jelentkezne községünkben azt a
polgármesteri hivatal útján mint ahogy más jogi személyek megtehetik, ha pedig hétvégén
igényelnének helyiséget bérelhetik a Művelődési ház nagytermét az érvényes díjszabás
szerint.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Község Önkormányzata Képviselőtestületének
51/2011. (XI. 29.) határozata
együttműködési megállapodásról
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. tv. 8.§-a alapján jogkörében eljárva az alábbiakról
határozott:
1. Kétpó Község Önkormányzata határozott együttműködési megállapodás megkötéséről
a Másképpen Képesek Közhasznú Egyesülettel (5300 Karcag, Sarkantyús út 21.).
2. Felhatalmazza Boldog István polgármestert az együttműködési megállapodás
megkötésére azzal, hogy az Egyesület részére megállapodás keretében térítésmentesen
helyiséget biztosítson.

3. Felhatalmazza Boldog István polgármestert, hogy amennyiben az egyesület
munkaidőn túli helyiség igénnyel jelentkezne azt a hatályos rendeletek alapján
térítéssel, illetve székhely/telephely igény esetén azt külön szerződéssel a
polgármesteri hivatal útján biztosítsa.
Felelős: Boldog István polgármester
Erről értesülnek: 1./ Képviselőtestület tagjai helyben
2./ Boldog István polgármester helyben
3./ Dr. Hajdú László jegyző helyben
4./ Másképpen Képesek Közhasznú Egyesülettel 5300 Karcag,
Sarkantyús út 21.

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

/ Keresztes Péter Pál /
alpolgármester

/ Vágner Olivér /
képviselő

kmf.

/ Dr. Hajdú László /
jegyző

/ Kecskés Mihályné /
képviselő

