
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 20-án megtartott 

soron következő képviselő-testületi üléséről. 

 

Jelen vannak: Boldog István polgármester 

   Kecskés Mihályné képviselő 

                        Vágner Olivér képviselő 

                        Virágné Lukács Gabriella képviselő 

 

                         Dr. Gaszparjan Karen jegyző 

 

Meghívott vendégként: Búsi Lajos Lászlóné a pénzügyi és ügyrendi bizottság tagja 

                                       Pappné Boross Boglárka pénzügyi ügyintéző 

 

Boldog István polgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy 4 fő képviselő az 

ülésen jelen van, Keresztes Péter Pál képviselő igazoltan van távol,  a képviselő-testület 

határozatképes.  

 

A jegyzőkönyv hitelesítőinek Vágner Olivér és Kecskés Mihályné képviselőket javasolja, 

melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott. 

 

Boldog István polgármester: javaslom a meghívóban kiküldött napirendi pontok 

megtárgyalását, mely a következő: 

 

Interpelláció 

Napirendek: 

 

1./ Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi beszámolójáról. 

Előterjesztő: Boldog István polgármester  

 

2./ Előterjesztés a 2011. évi összefoglaló belső ellenőri jelentés jóváhagyásáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester  

 

3./ Előterjesztés a települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló 26/2006.(XII.31.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

4./ Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzatának 6/2011. (III. 29.) önkormányzati 

határozatának hatályon kívül helyezéséről 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

 

 



5./ Előterjesztés rulírozó munkabérhitel igénybevételéről 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

6./ Előterjesztés rövid lejáratú folyószámla – hitel igénybevételéről 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

7./ Kétpó község helységnevének egyedi módon való használatáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

8./ Előterjesztés támogatói nyilatkozat aláírása a Mezőtúr Város Önkormányzata által 

benyújtandó Társadalmi Megújulás Operatív Program„Egészségre nevelő és szemléletformáló 

életmódprogramok a kistérségekben”című pályázatához. Kódszám:TÁMOP-6.1.2/11/3  

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

9./ Előterjesztés az egyéb aktuális kérdésekről  

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

A képviselő-testület a napirendeket egyhangúlag elfogadta. 

 

Interpelláció nem volt. 

  

1./ Napirend 

 

Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi beszámolójáról. 

 

Virágné Lukács Gabriella képviselő, a pénzügyi és ügyrendi bizottság 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 Önkormányzata Képviselőtestületének 

11/2012. (IV. 23.) Rendelete 

 

Az önkormányzat 2011. évi beszámolójáról. 

 

Kétpó Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, 

valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 

2011 évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. 

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési 

szerveire. 

2. § A címrendet az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.07.) 

önkormányzati rendelet határozza meg. 

 

 



3.§ (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról az 1-14 

mellékletben foglaltaknak megfelelően: 

 

174.360 eFt bevétellel 

174.381 eFt kiadással  

            hagyja jóvá. 

 

(2) Az önkormányzat kiadásit jogcímenként; bevételeit forrásonként az 1. és a 2. , 3. számú 

mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

 

(3)Az önkormányzat az önállóan és részben önállóan gazdálkodó szerveinek bevételi és 

kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. és a 7. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 

hagyja jóvá. 

 

4.§ A képviselőtestület a 2011. évre tervezett átadott pénzeszközök teljesítését a 4. számú 

mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 

 

5.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 12. számú mellékletben 

foglaltak szerint hagyja jóvá. 

 

(2) A működési bevételek és kiadások mérlegét a 5. számú melléklete alapján fogadja el. 

 

(3) A képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi módosított pénzmaradványát 10.634 

eFt –ban állapítja meg a 14. számú mellékletben foglaltak szerint. 

 

(4) A képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 

13. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

 

6.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi felhalmozási és tőkejellegű kiadásait a 8. 

számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

 

7.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi pénzmaradványának alakulását a 9. 

számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

 

8.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi immateriális javak, tárgyi eszközök és 

üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök 

állományának alakulását a 10. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

 

9.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2011. december 31 –i állapot szerinti vagyonát a 11. 

számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

 

 

 

 



Zárórendelkezések 

 

10.§(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

 

(2)  A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét; hogy a költségvetési 

beszámoló elfogadásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését 

követő 15 napon belül értesítse. 

 

 

Boldog István sk.       Dr. Gaszparjan Karen sk. 

Polgármester        Jegyző 

 

Kihirdetési záradék: 

A rendelet kihirdetésre került a Község hirdetőtábláján 2012. április hó 21. napján. 

 

 

         Dr. Gaszparjan Karen 

            jegyző 

 

2./ Napirend 

 

Előterjesztés a 2011. évi összefoglaló belső ellenőri jelentés jóváhagyásáról 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.  

 

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

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 

17./2012. (IV.20.) határozat 

 

A 2011. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete – a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. Tv. 92.§. (3-5) bekezdése, valamint az Ötv. 92. § (10) bekezdése és az 1991. 

évi XX. Tv. 138.§ (1) bekezdésben foglaltak alapján biztosított jogkörében eljárva az alábbi 

határozatot hozza: 

 

A képviselő testület a 2011. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést a mellékelt tartalommal 

elfogadja. 

 

Erről értesülnek: 1./ Képviselőtestület tagjai helyben 

      2./ Boldog István polgármester helyben 

      3./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző helyben 

    4./ Vincent Auditor Számv. Szolg. és Tan. Kft belső ellenőr székhelyén 



Melléklet 

KÉTPÓ KÖZSÉG 

BELSŐ ELLENŐRI 

2011. 

ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS 

 

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján 

 

2011. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott feladatokat 

végrehajtotta. 

 

Az írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására, javítására a helyszínen 

szóban is segítő szándékú javaslatot tett az ellenőrzés. 

 

1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése 

 

1.1. A tervezés minőségének utólagos rövid értékelése 

 

Az éves ellenőrzési terv elkészítéséhez a kockázatelemzés megfelelőnek bizonyult. 

A belső ellenőrzés a hatályos belső ellenőrzési kézikönyv szerint végezte 

tevékenységét. 

 

1.2. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése 

 

A tárgyévben elvégzett ellenőrzések összesítése: 

 

a.) szabályszerűségi ellenőrzés 

 a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a pénzgazdálkodási jogkörök 

ellátásának ellenőrzése 

 

1.2.1 Elmaradt ellenőrzések 

Az éves ellenőrzési tervből nem maradt el ellenőrzés. 

 

1.2.2. Soron kívüli ellenőrzések 

Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor. 

 

1.2.3. Terven felüli ellenőrzések 

Terven felüli ellenőrzésre nem került sor. 

 

2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása 

 

2.1. A belső ellenőrzési egység(ek) létszámhelyzete 

A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső erőforrás bevonásával valósul meg. 



A Berettyó-Körös Többcélú Társulással szerződéses kapcsolatban álló Vincent 

Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. látja el a belső ellenőri feladatokat. 

Az ellenőri létszám a tárgyévben biztosított volt. 

 

2.2. A belső ellenőri állásokra kiírt pályázatok sikeresek-e, melyek a főbb problémák, 

akadályok az állások betöltésénél 

 

Külső erőforrás alkalmazása miatt ezen alpont nem értelmezhető. 

 

2.3. A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata 

 

A belső ellenőrök végzettsége, gyakorlata megfelel a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rend. 24. 

§ követelményeinek. 

A belső ellenőrzési tevékenységet folytatók rendelkeznek az Áht. 70. § (4) 

bekezdésében meghatározott engedéllyel. 

A kijelölt belső ellenőrzési vezető megfelel a 370/2011. (XII.31.) Korm.rend. 24. § -

ban meghatározott feltételeknek. 

 

2.4. A belső ellenőrök képzései 

 

A belső ellenőrzést ellátó külső szakértő cég által biztosított belső ellenőrök képzései 

önerőből biztosítottak. 

A belső ellenőrök részt vettek a részükre jogszabály által előírt kötelező szakmai 

továbbképzéseken. 

 

2.5. A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlensége biztosított-e, sérült-e 

A funkcionális függetlenség az ellenőrzések során megvalósult. 

 

2.6. Az ellenőrzés során valamilyen dokumentációhoz és/vagy ellenőrzötthöz való 

hozzáférés akadályai 

 

Az ellenőrzési tevékenységet akadályozó tényező nem volt, az együttműködés 

megfelelő. 

 

2.7. Összeférhetetlenségi esetek 

Az ellenőrzések során összeférhetetlenség nem történt. 

 

2.8. Az ellenőrzési jelentések általános minősége 

Az ellenőrzés tárgyát, megállapításait, következtetéseit és javaslatait tartalmazó 2011. 

évi ellenőrzési jelentések megfeleltek a régi Ber. 27. §-ban előírtaknak. 

Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek 

elfogadták. A vizsgált szerv/ek vezetője/i, illetve a javaslattal érintettek részéről tett 

esetleges észrevételek megválaszolásra kerültek, vitatott kérdés nem maradt. 



2.9. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők 

 

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt. Az ellenőrzésekhez 

szükséges technikai feltételek (pl. számítógép, internet-hozzáférés, jogtár) 

biztosítottak voltak. 

 

2.10. Az ellenőrzések nyilvántartása 

 

A belső ellenőrzési vezető gondoskodott a megfelelő nyilvántartás vezetéséről az 

elvégzett belső ellenőrzések tekintetében, illetve gondoskodott az ellenőrzési 

dokumentumok megőrzéséről. 

 

3. A tanácsadó tevékenység bemutatása 

 

Az ellenőrzés tanácsadó tevékenysége megvalósult. A vezetés az intézményi 

működtetés, kontrollrendszer kialakítás, valamint a szabályozottság témakörben 

igényelte a belső ellenőrzés tanácsadó segítségét. 

 

4. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései és javaslatai 

 

Az alábbi táblázatban az elvégzett vizsgálattal kapcsolatos megállapítások és 

javaslatok szerepelnek. 

 

Vizsgált 

szerv 
Rangsor Megállapítás Következtetés Javaslat 

Polgármesteri 

Hivatal 

Kiemelt 

jelentőségű 

A pénzgazdálkodási jogköröket 

szabályozó intézkedés nem felel 

teljes mértékben meg a hatályos 

jogszabályi előírásoknak és a 

helyi sajátosságoknak. 

Vonatkozó 

jogszabályi előírások 

fokozott betartása 

A pénzgazdálkodással 

kapcsolatos hatásköri rend 

kiegészítése, pontosítása a 

jelentésben részletezettek 

szerint 

Polgármesteri 

Hivatal 

Kiemelt 

jelentőségű 

A Hivatal nem rendelkezik 

kötelezettségvállalás 

nyilvántartással, melyből a 

kötelezettségvállalások, az 

évenkénti kötelezettségvállalás 

összege naprakészen 

megállapítható. 

Vonatkozó 

jogszabályi előírások 

fokozott betartása 

Fektessék fel mihamarabb a 

kötelezettségvállalás 

nyilvántartást, a jelentésben 

részletezett tartalommal 

Polgármesteri 

Hivatal 

Kiemelt 

jelentőségű 

Az ellenőrzött időszakban 

alkalmazott utalványrendelet 

formailag és tartalmilag sem 

felel meg minden esetben a 

hatályos jogszabályi 

előírásoknak 

Vonatkozó 

jogszabályi előírások 

fokozott betartása 

Az utalványrendelet kerüljön 

módosításra formailag és 

tartalmilag is az Ámr. 

előírásának megfelelően 

Polgármesteri 

Hivatal 

Kiemelt 

jelentőségű 

A bizonylatok vizsgálata során 

több esetben az aláírási jogkört 

gyakorló saját maga javára látta 

el e tevékenységét. 

Összeférhetetlenségi 

szabályok  

A kifizetések során 

fokozottan ügyeljenek az 

összeférhetetlenségi esetek 

elkerülésére 

 



5. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás 

megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett 

jelentések száma és rövid összefoglalása 

 

Az ellenőrzés büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására 

okot adó cselekményt nem tárt fel. 

 

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján 

 

1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának 

és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok 

 

A gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség növelése, javítása érdekében fontos a 

kötelezően előírt szabályzatok folyamatos aktualizálása; a szabályzatokban foglaltak 

maradéktalan végrehajtása. 

 

2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése 

 

2.1. Kontrollkörnyezet 

 

A kontrollkörnyezet kialakítása megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a felelősségi 

viszonyok egyértelműen kerültek kialakításra. A humán erőforrás kezelés átlátható. 

 

2.2. Kockázatkezelési rendszer 

 

Kockázatkezelési szabályzattal rendelkeznek, megfelelő kockázatkezelési rendszert 

működtetnek. 

 

2.3. Kontrolltevékenységek 

 

A FEUVE rendszert a legfontosabb területeken kialakították, működtetik, további 

finomítások szükségesek. 

 

2.4. Információs és kommunikációs rendszer 

 

A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a 

megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez, 

személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított. 

 

2.5. Nyomon követési rendszer (monitoring) 

 

A folyamatos monitoring tevékenység beépült a szervezet mindennapi működési 

tevékenységébe. A vezető rendszeres felügyelet ellátó, ellenőrző tevékenysége 

biztosított. 



3. A belső ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok 

 

Belső ellenőrzéssel együttműködés biztosítása a hatékonyság növelése érdekében. 

Tanácsadói tevékenység fokozása, ellenőrzési lefedettség növelése. 

 

III. Az intézkedési tervek megvalósítása 

 

1. Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolás a Bkr. 50. §-ban 

meghatározott nyilvántartási rendszer alapján, figyelembe véve a 46. §-ban 

meghatározott, az ellenőrzött szerv, szervezeti egység vezetője által megküldött 

beszámolót 

 

A belső ellenőrzési vezető részére az intézkedési terv megküldésre került. 

 

Az intézkedési terv végrehajtásáról készített beszámoló megküldése megtörtént.  

 

3./ Napirend 

 

Előterjesztés a települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló 26/2006.(XII.31.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Dr. Gaszparjan Karen jegyző: a rendelet-tervezetben egy módosítást szeretnék javasolni a 3.§-

ban a közszolgáltatás díja 2.165.-Ft+ÁFA szerepel, „bruttó 2.165.-Ft”-ra javaslom 

módosítani. 

 

Virágné Lukács Gabriella képviselő: a szolgáltatást, hogyan kérheti a lakos? 

 

Dr. Gaszparjan Karen jegyző: a közszolgáltatónál lehet kérni. 

 

Kecskés Mihályné képviselő: 6 m3-nél kevesebbet lehet vitetni? 

 

Dr. Gaszparjan Karen jegyző: nem a 6m3 a minimum.  

 

Boldog István polgármester: aki egyetért a módosító javaslattal együtt a rendelet-tervezettel, 

kérem szavazzon. 

 

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

 

A Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2012. (IV.23.) önkormányzati rendelete 

 

a települési folyékony hulladékgazdálkodásról 

 szóló 26/2006.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 



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

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

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

  

 

1. § A települési folyékony hulladékgazdálkodásról szóló 26/2006.(XII.31.) önkormányzati 

rendelet 2. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„ 2. § d.) közszolgáltató: 

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatást 

Mezőtúr és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. ( 5400 Mezőtúr, Gorkij u.25.)  

végzi.” 

 

 

2. §  Rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„ 8. § (2) A megrendelő tulajdonos a szennyvízszippantási és szállítási igényét 

bejelenti a közszolgáltatónak és megfizeti a közszolgáltatási díjat.”  

 

3. §  Rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„ 8. § (3) A közszolgáltatás igénybevételéért a megrendelő (ingatlan tulajdonosa) 

bruttó 2 165 Ft/m3 díjat köteles fizetni a közszolgáltatónak. „ 

 

4. § Hatályát veszti a rendelet 9. § (2) bekezdése. 

 

5. § Hatályát veszti a rendelet 11. §. 

 

6. § Hatályát veszti a rendelet 1. számú melléklete. 

 

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Boldog István sk.       Dr. Gaszparjan Karen sk. 

polgármester         jegyző 

 

Kihirdetési záradék: 

A rendelet kihirdetésre került a Község hirdetőtábláján 2012. április hó 21. napján. 

 

 

         Dr. Gaszparjan Karen 

            jegyző 

 

4./ Napirend 



 

Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzatának 6/2011. (III. 29.) önkormányzati 

határozatának hatályon kívül helyezéséről 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.  

 

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

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2012.(IV.20.) önkormányzati határozata 

 

Kétpó Község Önkormányzatának 6/2011. (III. 29.) önkormányzati határozatának 

hatályon kívül helyezéséről 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 56/2010. (XII.22.) sz. 

önkormányzati határozat módosításáról a folyékony hulladék szállítás díjának 

megállapításáról és önkormányzati támogatásáról szóló 6/2011. (III. 29.) önkormányzati 

határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

 

Erről értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

                           2./ Boldog István polgármester helyben 

                           3./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző helyben 

 

5./ Napirend 

 

Előterjesztés rulírozó munkabérhitel igénybevételéről 

 

Boldog István polgármester: a számlák megbontása miatt vált szükségessé a határozat 

meghozatala külön kell kezelni a polgármesteri hivatal és az önkormányzat számláit. A 

polgármesteri hivataltól átkerül az önkormányzathoz.  

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

19/2012. (IV. 20.) önkormányzati határozata 

 

Rulírozó munkabérhitel igénybevételéről 

 

1./ Kétpó Község Önkormányzata ezen határozatában 3.170. 000 Ft, azaz hárommillió-

egyszázhetvenezer forint rulírozó munkabérhitel felvételét határozta el a Magyarországi 

Volksbank Zrt. szolnoki Igazgatóságánál.  



 

2./ A hitel visszafizetésének határideje: 2013. május 1. 

 

3./ A Képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a 

hitelt és a járulékait, a fejlesztési kiadásokat megelőzően a költségvetés összeállításakor 

betervezi és jóváhagyja. 

 

4./ A Képviselőtestület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként a 

Magyarországi Volksbank Zrt. szolnoki Igazgatósága javára engedményezi a havonta érkező 

SZJA, valamint az időarányosan képződő helyi és gépjárműadó bevételeit a kölcsön és 

járulékai erejéig. 

5./ A Képviselőtestület felhívja Boldog István polgármestert, hogy a hiteligényléshez 

szükséges dokumentumokat juttassa el a Magyarországi Volksbank Zrt. Szolnoki fiókja (5000 

Szolnok, Sólyom utca 3.) részére illetve kösse meg a hitelszerződést. 

 

 Határidő: 2012. április 30. 

 Felelős: Boldog István polgármester 

 

Erről értesülnek: 1./  Képviselőtestület tagjai helyben 

      2./  Boldog István polgármester helyben 

      3./  Dr. Gaszparjan Karen  jegyző helyben 

      4./  Magyarországi Volksbank Zrt Szolnok, Sólyom utca 3. 

 

6./ Napirend 

 

Előterjesztés rövid lejáratú folyószámla – hitel igénybevételéről 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

20/2012. (IV. 20.) önkormányzati határozata 

 

Rövid lejáratú folyószámla – hitel igénybevételéről 

 

1./ Kétpó Község Önkormányzata ezen határozatában 15. 000. 000 Ft, azaz tizenötmillió 

forint rövid lejáratú folyószámla – hitel felvételét határozta el a Magyarországi Volksbank 

Zrt. szolnoki Igazgatóságánál.  

A közigazgatási illetve államigazgatási feladatok folyamatos működtetéséhez, illetve 

ellátásához a Képviselőtestület elengedhetetlennek tartja a folyószámla – hitellel való 

rendelkezést. 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselőtestülete ezen határozatával 15. 000. 000 forint, azaz 

tizenötmillió forint folyószámla – hitel felvételét határozta el. 

 



2./ A hitel visszafizetésének határideje: 2013. május 1. 

 

3./ A Képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a 

hitelt és a járulékait, a fejlesztési kiadásokat megelőzően a költségvetés összeállításakor 

betervezi és jóváhagyja. 

 

4./ A Képviselőtestület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként a 

Magyarországi Volksbank Zrt. szolnoki Igazgatósága javára engedményezi a havonta érkező 

SZJA, valamint az időarányosan képződő helyi és gépjárműadó bevételeit a kölcsön és 

járulékai erejéig. 

 

5./ A Képviselőtestület felhívja Boldog István polgármestert, hogy a hiteligényléshez 

szükséges dokumentumokat juttassa el a Magyarországi Volksbank Zrt. Szolnoki fiókja (5000 

Szolnok, Sólyom utca 3.) részére illetve kösse meg a hitelszerződést. 

 

 Határidő: 2012. április 30. 

 Felelős: Boldog István polgármester 

 

Erről értesülnek: 1./  Képviselőtestület tagjai helyben 

      2./  Boldog István polgármester helyben 

      3./  Dr. Gaszparjan Karen jegyző helyben 

      4./  Magyarországi Volksbank Zrt Szolnok, Sólyom utca 3. 

 

7./ Napirend 

 

Kétpó község helységnevének egyedi módon való használatáról 

 

Boldog István polgármester: pálinkafőző vállalkozás szeretne a településünkön egy 

beruházást elindítani, kérelmet nyújtott be, mely szerint kérné, hogy a település nevét 

használhassa vállalkozása nevében, javaslom, hogy ezt engedélyezzük részére.  

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

21/2012.(IV.20.) önkormányzati  határozata 

 

Kétpó község helységnevének egyedi módon való használatáról 

 

 

 

 



Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete – a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. tv. 10.§ (1) bekezdés l/ pontja alapján jogkörében eljárva, a közigazgatási 

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. § (4) 

bekezdés a/ pontja szerint az alábbiakban határozott.  

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, Kenderesi Kisüsti Pálinkafőző Kft. 

5331 Kenderes, Jókai út 11. szám alatti székhelyű vállalkozás kérelmének, 

 

helyt ad 

 

- engedélyezi, hogy vállalkozásának cégnevében Kétpó község helységnevét az alábbi módon,  

 

„Kétpói Kisüsti Pálinkafőző Kft.”. 

 

feltüntesse és használhassa ,- cég nevét így módosítsa. 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, a fellebbezés jogát a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 11.§ (1) bekezdése alapján kizárta, határozata 

ellen jogorvoslattal a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Bírósághoz címzett, de a polgármesternek 3 példányban benyújtott keresettel -  

jogszabálysértésre való hivatkozással – lehet élni. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Boldog István polgármester 

 

Erről értesülnek: 1./ Képviselőtestület tagjai helyben 

                           2./ Boldog István polgármester helyben 

                           3./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző helyben 

                           4./ Finta Sándor ügyvezető székhelyén 

                           5./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Cégbíróság székhelyén 

 

8./ Napirend 

 

Előterjesztés támogatói nyilatkozat aláírása a Mezőtúr Város Önkormányzata által 

benyújtandó Társadalmi Megújulás Operatív Program„Egészségre nevelő és szemléletformáló 

életmódprogramok a kistérségekben”című pályázatához. Kódszám:TÁMOP-6.1.2/11/3  

 

Boldog István polgármester: az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően Mezőtúr Város 

Önkormányzata pályáz. Önkormányzatunk részéről semmilyen kötelezettséggel nem jár a 

pályázat, a határozati javaslattal egyetértésünket kérik. Javaslom a határozati javaslat 

elfogadását. 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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



 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

22/2012.(IV.20.) önkormányzati  határozata 

 

Támogatói nyilatkozat aláírása a Mezőtúr Város Önkormányzata által benyújtandó 

Társadalmi Megújulás Operatív Program„Egészségre nevelő és szemléletformáló 

életmódprogramok a kistérségekben”című pályázatához. Kódszám:TÁMOP-6.1.2/11/3 

1./ Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti a 

támogatói nyilatkozatot jóváhagyja. 

2./ Felhatalmazza a polgármestert a támogatói nyilatkozat aláírására. 

 

Erről értesülnek: 1./ Képviselőtestület tagjai helyben 

                           2./ Boldog István polgármester helyben 

                           3./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző helyben 

     1./ Mezőtúr Város Önkormányzata székhelyén 

Melléklet 

 

Támogatói nyilatkozat 

 

Amely létrejött egyrészről a Mezőtúr Város Önkormányzata (továbbiakban pályázó), 

másrészről a Kétpó Község Önkormányzata (továbbiakban támogató ) között a mai napon 

és az alábbiak szerint: 

 

1. A felek rögzítik, hogy jelen Támogatói nyilatkozat aláírásával megállapodnak abban, 

hogy a TÁMOP- 6.1.2/11/3 pályázat leendő nyertese (jelen szerződésben: pályázó) a 

partner számára tájékoztatást nyújt az általa megvalósítandó program részleteiről, az 

Egészség Fejlesztési Intézmény,Iroda(EFI) által kínált szolgáltatásokról, illetve a 

partnerek bevonhatóságának körülményeiről és részleteiről. 

2. Az együttműködésben partneri félként szereplő szervezet vállalja, hogy amennyiben a 

pályázó által nyújtott lehetőségekkel élni kíván, úgy azt a pályázóval szoros 

együttműködésben valósítja meg. 

3. A partnerek kijelentik, hogy a program megvalósítása során rendszeresen információt 

cserélnek egymással az esetleges tapasztalatokról, továbbá kijelentik, hogy a 

projektben a legjobb tudásuknak megfelelően közreműködnek. 

 

4. A támogató támogatásban közvetlenül nem részesül, a Támogatási Szerződést nem 

írja alá, a pályázó vagy konzorciumi partner által biztosított szolgáltatásokon 

keresztül részesülhet a támogatásban, illetve tevékenységével hozzájárul a pályázat 

céljainak megvalósításához. 

5. Ezen megállapodás kifejezi a felek azon szándékát is, hogy a projekt lezárását 

követően a jövőben is együttműködnek. 

 

A felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás után 

aláírták. 



9./ Napirend 

 

Előterjesztés az egyéb aktuális kérdésekről 

 

Boldog István polgármester beszámolt az Alföldi Betyárétel Főző Fesztivál szervezéséről, a 

lehetséges fellépőkről, tájékoztatta a képviselőket a közmunkaprogramról, a Kossuth úton a 

legeltetés engedélyezéséről, valamint a temető rendbetételéről.  

 

Vágner Olivér képviselő: a dögkút rendbetétele megtörtént-e? 

 

Boldog István polgármester: igen megtörtént és az illetőt megbízási szerződés alapján 

kifizettük.  

Több kérdés, észrevétel nem érkezett. 

 

Boldog István polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta. 

 

 

 

 

 

/ Boldog István /                                   kmf.                           / Dr. Gaszparjan Karen / 

  polgármester                                                                                          jegyző 

 

 

 

 

 

/ Vágner Olivér /             / Kecskés Mihályné / 

    képviselő           képviselő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


