
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 21-én megtartott 

soron következő képviselő-testületi üléséről. 

 

Jelen vannak: Boldog István polgármester 

   Kecskés Mihályné képviselő 

   Keresztes Péter Pál képviselő 

                        Vágner Olivér képviselő 

   Virágné Lukács Gabriella képviselő 

 

                         Dr. Gaszparjan Karen jegyző 

 

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

ülésen jelen van,  a képviselő-testület határozatképes.  

 

A jegyzőkönyv hitelesítőinek Virágné Lukács Gabriella és Kecskés Mihályné képviselőket 

javasolja, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott. 

 

Virágné Lukács Gabriella képviselő: szeretném megkérdezni, hogy az elmaradt első lakáshoz 

jutók és a gyermekszületési támogatás mikor lesz rendezve. 

 

Boldog István polgármester: nagyon sok adó nem folyt be, amint az adótartozások 

rendeződnek, remélem, hogy a támogatásokat is ki tudjuk fizetni.  

 

Kecskés Mihályné képviselő: a nyári gyermekétkeztetésről szeretnék érdeklődni? 

 

Boldog István polgármester: rendben folyik a nyári gyermekétkeztetés, eddig semmi panasz 

nem érkezett.  

 

Boldog István polgármester: javaslom a meghívóban kiküldött napirendi pontok 

megtárgyalását, mely a következő: 

 

Interpelláció 

Napirendek: 

 

1./ Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi költségvetés módosításáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester  

 

2./ Előterjesztés Rövid lejáratú folyószámla – hitel igénybevételéről 

Előterjesztő: Boldog István polgármester  

 

3./ Előterjesztés pályázat benyújtása „Együtt a parlagfű ellen” 

Előterjesztő: Boldog István polgármester  



ZÁRT ÜLÉS 

 

4./ Előterjesztés jegyzői állás betöltésére 

Előterjesztő: Boldog István polgármester  

 

A napirendet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

Interpelláció nem volt. 

 

1./ Napirend 

 

Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi költségvetés módosításáról 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét. 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelete  

 

az Önkormányzat 2012. évi költségvetés módosításáról 

 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdése alapján a 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletet az 

alábbiak szerint módosítja 

 

1. § 

 

A rendelet 6. § (1.) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

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

következők szerint határozza meg: 

 Megnevezés e Ft 

- Működési kiadások előirányzata összesen:  150.612  

Ebből: 

- személyi jellegű kiadások:    31.438 

- munkaadókat terhelő járulékok:      8.488 

- dologi jellegű kiadások:                              105.486 

- támogatásértékű működési kiadások:      5.100 

- speciális célú támogatások:         100” 

 

 

 

 



2. § 

 

A rendelet 10. § (2.) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„10. § (2) Az általános és céltartalék előirányzatok: 

          - az önkormányzat tartaléka:  2.750  ezer forint, melyből: 

- általános tartalék:   2.650 ezer forint,  

- céltartalék                 100  ezer forint.” 

 

Záró rendelkezések 

 

3. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napján lép hatályba. 

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

             Boldog István sk.    Dr. Gaszparjan Karen  

              Polgármester                                                            Jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetve: Kétpó, 2012. június 22.  Dr. Gaszparjan Karen 

jegyző 

 

 

2./ Napirend 

 

Előterjesztés Rövid lejáratú folyószámla – hitel igénybevételéről 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát. 

 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

30/2012. (VI.21.) 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: 2012. december 31. 

 

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. 

 

6./ A Képviselőtestület a rövid lejáratú folyószámla – hitel igénybevételéről szóló 20/2012. 

(IV.20.) határozatát hatályon kívül helyezi.  

 

 Határidő:  azonnal 

 Felelős: Boldog István polgármester 

 

Erről értesülnek: 1./  Képviselő-testület tagjai helyben 

      2./  Boldog István polgármester helyben 

      3./  Dr. Gaszparjan Karen jegyző helyben 

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

 

 

 

3./ Napirend 

 

Előterjesztés pályázat benyújtása „Együtt a parlagfű ellen” 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát. 

 

 

 



Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

31/2012. (VI.21.) önkormányzati határozata 

 

Pályázat benyújtása „Együtt a parlagfű ellen” 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

többször módosított 1990. évi LXV. törvény 8.§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1./ A képviselő-testület a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés „2012. évi Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítésre” kiírt pályázati programjára pályázatát 

benyújtja. 

 

2./ A képviselő-testület a pályázat megvalósításához 229.149.-Ft saját erő biztosításáról 

gondoskodik, melynek elkülönítéséről a számlavezető bank nyilatkozatát is mellékeli.  

 

3./ A megvalósítás kezdete: 2012. júniusa, befejezésének végső határideje 2012. augusztus 

hónap.  

 

4./ A képviselő-testület felhívja Boldog István polgármestert, hogy nyújtsa be az „Együtt a 

parlagfű ellen” elnevezésű pályázati anyagot a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűléshez.  

 

Határidő: 2012. május 21. 

Felelős: Boldog István polgármester 

 

5./ A 25/2012. (V.17.) önkormányzati határozat hatályát veszti. 

 

Erről értesülnek: 1./  Képviselő-testület tagjai helyben 

      2./  Boldog István polgármester helyben 

      3./  Dr. Gaszparjan Karen jegyző helyben 

 

Boldog István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet a VII. Alföldi 

Betyárétel Főző Fesztivál szervezéséről, programjáról. 

 

Boldog István polgármester megköszönte a megjelenést és zárt ülést rendelt el. 

 

 

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

  polgármester           jegyző 

 

 

 

/ Virágné Lukács Gabriella /       / Kecskés Mihályné / 

               képviselő                képviselő 


