
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 6-án megtartott 

soron kívüli képviselő-testületi üléséről. 

 

Jelen vannak: Boldog István polgármester 

   Kecskés Mihályné képviselő 

   Keresztes Péter Pál képviselő 

 

                         Finta Adrienn jegyző 

 

Boldog István polgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy 3 fő képviselő az ülésen 

jelen van,  Virágné Lukács Gabriella, Vágner Olivér igazoltan vannak távol, a képviselő-testület 

határozatképes.  

 

A jegyzőkönyv hitelesítőinek Kecskés Mihályné és Keresztes Péter Pál képviselőket javasolja, 

melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott. 

 

Boldog István polgármester: telefonon történt a soron kívüli képviselő-testületi ülés összehívása, 

javaslom a következő  napirendi pont megtárgyalását: 

 

Napirend: 

 

1./ Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi költségvetés módosításáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

2./ Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi 

támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

A napirendet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

 

1./ Napirend 

 

Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi költségvetés módosításáról 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét. 

 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

32/2012. (XII. 10.) 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 283.394 ezer forintban, 

b) bevételi főösszegét 283.394 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:  257.450  

Ebből: 

- személyi jellegű kiadások:    32.153 

- munkaadókat terhelő járulékok:      8.681 

- dologi jellegű kiadások:                               204.016 

- támogatásértékű működési kiadások:    12.500 

- 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 sk.         Finta Adrienn sk. 

 Polgármester Jegyző 

 

A rendelet kihirdetve: 

 

Kétpó, 2012. december 7. 

 

Finta Adrienn 

jegyző 



2./ Napirend 

 

Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi 

támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 

 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát. 

 

 
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

77/2012. (XII.06.) önkormányzati  határozata 

 

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi 

támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 

 

1. Kétpó Község Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi 

költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. számú melléklet 

2. pontja alapján (a továbbiakban: 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be 

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. 

 

2. Kétpó Község Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 

önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a 

következő nyilatkozatot teszi: 

 

   I. A települési önkormányzat lakosságszáma 2012. január 1-jén 1 000 fő 

alatti és körjegyzőséghez nem tartozik és a 6. számú melléklet 2. 

pontja szerint felmentéssel rendelkezik. 

   II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és a 2012. 

évben ilyen jogcímen 11.210 ezer forint összegű bevételt tervez. 

 

III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét 31.612 ezer forint 

összegű működési célú  hiánnyal fogadta el. 

 

IV. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra 

nem kötelezett. 

 

V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 50. § (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott rendezett 

munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel. 

 

   Határidő: azonnal 

Felelős: Boldog István polgármester 

 
 

 

 

 

 



Boldog István polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta. 

 

 

 

 

 

/ Boldog István /    kmf.    / Finta Adrienn / 

   polgármester             jegyző 

 

 

 

 

 

/ Kecskés Mihályné /       / Keresztes Péter Pál / 

    képviselő             képviselő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


