JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott
soron következő képviselő-testületi üléséről.
Helye: Kétpó Községi Önkormányzat hivatalos helyiségében (5411 Kétpó, Almásy tér 1.sz.)
Jelen vannak:
Keresztes Péter Pál alpolgármester, képviselő
Kecskés Mihályné képviselő
Vágner Olivér képviselő
Dr. Szűcs Attila jegyző
Finta Adrienn kirendeltség-vezető
Meghívott vendégként: Dr. Boldog Szilvia Mezőtúri Járási Hivatal vezetője
Keresztes Péter Pál alpolgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy 3 fő képviselő
az ülésen jelen van, Boldog István polgármester és Virágné Lukács Gabriella képviselő
igazoltan vannak távol, a képviselő-testület határozatképes.
A jegyzőkönyv hitelesítőinek Kecskés Mihályné és Vágner Olivér képviselőket javasolja,
melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.
Keresztes Péter Pál alpolgármester: javaslom a meghívóban kiküldött napirendek elfogadását,
mely a következő:
Interpelláció
Napirendek
1./ Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének módosításáról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
2./ Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési beszámolójáról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
Az előterjesztést véleményezi: pénzügyi és ügyrendi bizottság
3./ Előterjesztés a 2012. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
4./ Előterjesztés a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Boldog István polgármester
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2013.(IV.30.) önkormányzati határozata
Napirendek elfogadásáról
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. március 29. napján tartott
képviselő-testületi ülés napirendi pontjait elfogadja.
Interpelláció nem volt.
1./ Napirend
Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének módosításáról
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2013.(V.03.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(III.13.) rendelet 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 401.711 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 401.711 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:
193.295

Ebből:
- személyi jellegű kiadások:
- munkaadókat terhelő járulékok:
- dologi jellegű kiadások:
- támogatásértékű működési kiadások:
- speciális célú támogatások:
- működési célú p.e. átadás

46.810
10.804
109.239
19.903
238
6.301”

3. §
A rendelet 7.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásokat 2012. évre 28.778 e Ft-ban
állapítja meg.”
4.§
A rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (2) Az általános és céltartalék előirányzatok:
- az önkormányzat tartalékot nem tervez.”
Záró rendelkezések
5. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Boldog István
Polgármester

A rendelet kihirdetve:
Kétpó, 2013. május 02.
Dr. Szűcs Attila
jegyző
2./ Napirend

Dr. Szűcs Attila
Jegyző

Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési beszámolójáról
Vágner Olivér képviselő, a pénzügyi és ügyrendi bizottság elnökhelyettese: a bizottság a rendelettervezetet megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2013.(V.03.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2012. 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
2012 évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési
szerveire.
2. § A címrendet az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (III.13)
önkormányzati rendelet határozza meg.
3.§ (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról az 1-15
mellékletben foglaltaknak megfelelően:
422.014 eFt bevétellel
372.825 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., 7. és a 8. számú mellékletben foglaltaknak
megfelelően hagyja jóvá.

4.§ A képviselőtestület a 2012. évre tervezett átadott pénzeszközök teljesítését a 4. számú
mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

5.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 14. 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 2012. évi módosított pénzmaradványát 60.703 eFt –
ban állapítja meg a 15. számú mellékletben foglaltak szerint.
(4)A képviselőtestület az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 15.
számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
6.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi felhalmozási és tőkejellegű kiadásait a 9.
számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
7.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi pénzmaradványának alakulását a 10.
számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
8.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi immateriális javak, tárgyi eszközök és
üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök
állományának alakulását a 11. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
9.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2012. december 31 –i állapot szerinti vagyonát a 12.
számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
10.§(1) E rendelet a kihirdetést követő napon 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
Polgármester

Dr. Szűcs Attila
Jegyző

A rendelet kihirdetve:

Kétpó, 2013. május 02.
Dr. Szűcs Attila
jegyző
3./ Napirend
Előterjesztés a 2012. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2013.(IV.30.) határozata
A 2012. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról
Kétpó Község Képviselő-testülete - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 70. § (4)
bek. és az 1991. évi XX. tv. 138. § (1) bek. g.) pontja alapján – a 2012. évi összefoglaló
ellenőrzési jelentést a mellékelt tartalommal elfogadja.
Erről:
1.
2.
3.
4.

Boldog István polgármester, Helyben
dr. Szűcs Attila jegyző, Helyben
Vincent Auditor Számv. Szolg. és Tan. Kft belső ellenőr székhelyén
Képviselő-testület tagjai, Helyben
é r t e s ü l n e k.

4./ Napirend
Előterjesztés a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Keresztes Péter Pál alpolgármester beszámolt a MÁV- VOLÁN egyeztető értekezletről, mely
keretén belül szeretné elérni, hogy egyes gyorsvonatok Kétpón is megálljanak és minimális
járatsűrítésről szeretne még tárgyalni.
Tájékoztatta még a képviselő-testületet a közmunkások munkafolyamatairól, a Leader
pályázati forrásairól, valamint arról, hogy az ivóvízminőség-javító programban Kétpónak
minimális költséggel kell hozzájárulnia.
Keresztes Péter Pál alpolgármester a tájékoztató után megköszönte a megjelenést és az ülést
bezárta.

/ Keresztes Péter Pál /
alpolgármester
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/ Vágner Olivér /
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