
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án 

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 

 

                        Finta Adrienn jegyző 

 

Pappné Boross Boglárka: pénzügyi előadó 

 

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 Keresztes Péter Pál képviselőket 

javasolja, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott. 

 

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

következő:  

 

Interpelláció 

Napirendek: 

 

1./ Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi költségvetés módosításáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

2./ Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I. félévi 

végrehajtásáról. 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

3./ Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi költségvetés módosításáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

4./ Előterjesztés Kétpó Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának belső 

szabályzatairól 

Előterjesztő: Finta Adrienn jegyző 

 

5./ Előterjesztés „Kétpó községéért 2012.” című pályázat kiírásáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 



6./  Egyéb aktuális kérdések 

 

A képviselő-testület a napirendeket 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 Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

25/2012. (IX.14.) 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 3. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„3. §  A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2012. évi 

költségvetésének  

a) kiadási főösszegét 192.108 ezer forintban, 

b) bevételi főösszegét 192.108 ezer forintban állapítja meg.” 

 

 

2. § 

 

 

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:  166.164  

Ebből: 

- személyi jellegű kiadások:    31.438 

- munkaadókat terhelő járulékok:      8.488 

- dologi jellegű kiadások:                               115.747 

- támogatásértékű működési kiadások:    10.391 

- speciális célú támogatások:                                100” 

 

 

Záró rendelkezések 

 

3. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

             Boldog István         Finta Adrienn 

 Polgármester Jegyző 

 

A rendelet kihirdetve: 2012. szeptember 14. 

 

 

Finta Adrienn 

jegyző 

 

2./ Napirend 

 

Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I. félévi 

végrehajtásáról. 

 

Virágné Lukács Gabriella képviselő, a pénzügyi és ügyrendi bizottság elnöke: a bizottság a 

határozati javaslatot és előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

 



Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

42/2012.(IX.13.) önkormányzati határozata 

 

Kétpó Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról. 

 

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

CXCV. Tv. 23.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.) Kétpó Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról 

szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja. 

 

Határidő. 2012. szeptember 14. 

Felelős: Boldog István polgármester 

 

Erről értesülnek:  1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

   2./ Boldog István polgármester helyben 

   3./ Finta Adrienn jegyző helyben 

 

3./ Napirend 

 

Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi költségvetés módosításáról 

 

Pappné Boross Boglárka pénzügyi előadó: a költségvetés újbóli módosítására azért került sor, 

mert a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Mezőtúri Kirendeltsége 10106-

1/2012-1605 számú hatósági szerződést kötött Önkormányzatunkkal 2012. szeptember 10-től 

az „Első munkahely garancia” program keretében egy fő foglalkoztatásra 2012. december 31-

ig. A program keretén belül a foglalkoztatás bér és járulékai 100 %-ban támogatásra kerülnek. 

A pályázat sikerességének feltétele volt a létszám bővítés. Így költségvetésünket módosítani 

kell mind a bevételi mind a kiadási oldalon 460 eFt-al. 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

26/2012. (IX.14.) 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 3. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„3. §  A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2012. évi 

költségvetésének  

a)  kiadási főösszegét 192.568 ezer forintban, 

b) bevételi főösszegét 192.568 ezer forintban állapítja meg.” 

 

 

2. § 

 

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:  166.624  

Ebből: 

- személyi jellegű kiadások:    31.843 

- munkaadókat terhelő járulékok:      8.543 

- dologi jellegű kiadások:                               115.747 

- támogatásértékű működési kiadások:    10.391 

- speciális célú támogatások:                               100” 

 

 

Záró rendelkezések 

 

3. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 

veszti. 

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

             Boldog István         Finta Adrienn 

 Polgármester Jegyző 

 

 



A rendelet kihirdetve: 2012. szeptember 14. 

 

 

Finta Adrienn 

jegyző 

 

4./ Napirend 

 

Előterjesztés Kétpó Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának belső szabályzatairól 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

43/2012.(IX.13.) önkormányzati határozata 

 

Kétpó Községi Önkormányzat belső szabályzatainak tudomásul vételéről 

Kétpó község Önkormányzat Képviselő-testülete a belső szabályzatokról szóló tájékoztatást 

megismerte és tudomásul veszi. 

Erről értesülnek:  1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

   2./ Boldog István polgármester helyben 

   3./ Finta Adrienn jegyző helyben 

 

5./ Napirend 

 

Előterjesztés „Kétpó községért 2012.” című pályázat kiírásáról 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

44/2012.(IX.13.) önkormányzati határozata 

 

Nyílt pályázati felhívás a „Kétpó Községért 2012. évben” kétpói székhelyű/telephelyű 

vállalkozások részére 

 

1.) Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kétpó Községért 

2012.évben” című nyílt pályázati felhívását kétpói székhelyű/telephelyű vállalkozások 

részére elfogadja.  



2.) A pályázati felhívás a határozat mellékletét képezi.  

 

3.) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az Önkormányzat honlapján a pályázati 

felhívás meghirdetéséről gondoskodjon. 

 

Határidő:   -     a pályázat megjelentetése:  2012. szeptember 17. 

- a pályázat beadási határideje:  2012. október 31. 

 

Felelős: Boldog István polgármester 

             Finta Adrienn jegyző 

 

Erről értesülnek:  1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

   2./ Boldog István polgármester helyben 

   3./ Finta Adrienn jegyző helyben 

 

6./ Napirend 

 

Egyéb aktuális kérdések 

 

Boldog István polgármester tájékoztatta a képviselőket a közigazgatás és járások 

kialakításával kapcsolatos feladatokról, további teendőkről. Elmondta, hogy a népesség-

nyilvántartás is bekerül a járásokhoz, de szeretné, ha az a kistelepüléseknél maradna, helyben, 

még erre javaslatot fog tenni a Parlamentben.  Tájékoztatta továbbá a képviselőket a 

közmunka pályázatokról, az „Első munkahely garancia” program keretében egy fő 

foglalkoztatására került sor, még pályakezdő fiatalokat megpróbálunk foglalkoztatni ezen 

pályázat keretében, megnézzük a lehetőségeket.  

 

Boldog István polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta. 

 

 

 

/ Boldog István /    kmf.    / Finta Adrienn / 

  polgármester              jegyző 

 

 

 

 

/ Virágné Lukács Gabriella /      / Keresztes Péter Pál / 

               képviselő                képviselő 

 

 

 

 

 


