JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-én megtartott
soron következő képviselő-testületi üléséről.
Helye: Kétpó Községi Önkormányzat hivatalos helyiségében (5411 Kétpó, Almásy tér 1.sz.)
Jelen vannak: Boldog István polgármester
Keresztes Péter Pál képviselő
Kecskés Mihályné képviselő
Virágné Lukács Gabriella képviselő
Vágner Olivér képviselő
Dr. Szűcs Attila jegyző
Finta Adrienn kirendeltség-vezető
Boldog István polgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy 5 fő képviselő az ülésen
jelen van, a képviselő-testület határozatképes.
A jegyzőkönyv hitelesítőinek Kecskés Mihályné és Vágner Olivér képviselőket javasolja, melyet a
képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.
Boldog István polgármester: javaslom a következő napirendek megtárgyalását, mely a következő:
Interpelláció
Napirendek:
1./ Előterjesztés a 4/2013.(III.14.) számú Kétpó Község Önkormányzatának 2013. évi
költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
2./ Előterjesztés a Kétpó Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I. félévi
végrehajtásáról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
6./ 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
44/2013.(IX.12.) önkormányzati határozata
Napirendek elfogadásáról
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. szeptember 12. napján tartott
képviselő-testületi ülés napirendi pontjait elfogadja.

1./ Napirend
Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Boldog István polgármester röviden ismerteti a fejlesztéseket, beruházásokat, a benyújtott
pályázatokat, terveket.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét.
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2013. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
Kétpó Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.14.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 23. § (1) bekezdése alapján a Kétpó Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről
szóló 4/2013.(III.14.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:
1.§
A rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szervét - 2013. évi
költségvetésének
a) kiadási főösszegét 213.742 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 213.742 ezer forintban állapítja meg.”
2.§
A rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (4) Az általános és céltartalék előirányzatok:
- az önkormányzat tartaléka: 85.974 ezer forint, melyből:
- általános tartalék: 85.874 ezer forint,
- céltartalék
100 ezer forint.”
Záró rendelkezések
3.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Boldog István
polgármester

Dr. Szűcs Attila
jegyző

A rendelet kihirdetve:
2013. szeptember 16.
Dr. Szűcs Attila
jegyző
2./ Napirend
Előterjesztés a Kétpó Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
Virágné Lukács Gabriella képviselő, a pénzügyi-és ügyrendi bizottság elnöke: a bizottság az
előterjesztést és határozati javaslatot megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
45/2013. (IX.12.) önkormányzati határozata
Kétpó Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
Kétpó Község Képviselő-testülete - 2011.évi CXCV. tv. 87. § (1) bek. alapján - a költségvetés I.
féléves teljesítéséről szóló tájékoztatást elfogadja.
Határidő: 2013. szeptember 15.
Felelős: Boldog István polgármester
Erről értesülnek:

1./ Képviselő-testület tagjai helyben
2./ Boldog István polgármester helyben
3./ Dr. Szűcs Attila jegyző helyben
4./ Finta Adrienn kirendeltség vezető helyben

3./ Napirend
Előterjesztés a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Boldog István polgármester az alábbi eseményekről tájékoztatta a képviselő-testületet:
-

-

Szolnokon a jövő héten Alpolgármester Úr aláírja az egészségügyi szűrőprogrammal
kapcsolatos megállapodást, mely úgy gondolom a jövőben is sikeres lesz és a lakosaink
egészségét fogja szolgálni,
összes pályázatunkat benyújtottuk és azokat be is fogadták, reméljük, hogy mindegyik
sikeres lesz,
a napokban elkezdődik a pálinka főzde építése a bejárót biztosítjuk hozzá,
a temetőnél járdát, illetve aszfalt parkolót tervezünk és a ravatalozóig bejárót, de a nagykapu
be lesz zárva, mivel az nem azt a célt szolgálja, hogy oda mindenki autóval bejárjon,
közmunka keretein belül tart a termények betakarítása, jelezni kell, ha valaki szeretne a
terményekből és nagyon szívesen adunk belőle,

-

-

a kazánprogramban tart a gallyak aprítékolása, nem kellő kapacitással, megfogom nézni,
hogy miért nem nagyobb hatékonysággal dolgoznak, hiszen minden tüzelőanyagra
szükségünk van és már a gép után is érdeklődnek meddig marad nálunk,
a háziorvosunknak máshol is ajánlottak fel munkát, ezt Doktor Úrral megbeszéltük, úgy néz
ki, hogy marad nálunk, ez nagyon fontos, hiszen nagyon jó orvos, szeretik a lakosok is.

Kecskés Mihályné képviselő: szeretném megkérdezni, hogy a ravatalozó nyitott részét le lehetne-e
hátul zárni mert nagyon huzatos?
Boldog István polgármester: nem javaslom, hiszen odahordaná a szemetet a szél és északról fúj
általában a szél és ha hátul lezárnánk annak semmi eredménye így nem lenne.
Keresztes Péter Pál képviselő: szeretném megkérdezni, hogy a kemencénél a farésze lelesz-e festve
és ott is lehetne egy kicsit zártabb a téli időszakra tekintettel.
Boldog István polgármester: természetesen le lesz festve, de nem dobozoljuk be a kemencét, hiszen
ez egy nyitott kemence, majd az eső miatt csatornázni még fogjuk.
Virágné Lukács Gabriella képviselő: a temetőre visszatérve a nyitott részét valamivel nem lehet
leburkolni, mert nem lehet takarítani, ha felhordják a rossz időben a sarat és úgy nagyon csúnya.
Boldog István polgármester: utána fogunk nézni, de ha leburkoljuk az nagyon fog csúszni.
Még a meghiúsult utcabálról szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet és a lakosságot is, hogy
nem az önkormányzat szervezte az utcabált, hanem egy tiszatenyői vállalkozó, mi csak a mosdó
biztosításában segédkeztünk neki.
Nagyon sajnálom, hogy meghiúsult.
Boldog István polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.
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