
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 30-án 

megtartott soron kívüli 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 

 

                          Dr. Szűcs Attila jegyző 

    Finta Adrienn kirendeltség-vezető 

 

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

ülésen jelen van,  Vágner Olivér és Virágné Lukács Gabriella  képviselők 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: javaslom a meghívóban kiküldött  napirendek elfogadását, mely 

a következő: 

 

Napirendek: 

 

1./ Előterjesztés a Kétpó Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 

4/2013.(III.14.) számú rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

2./ Előterjesztés a helyi Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi 

kiegészítő  támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

3./ Előterjesztés nonprofit szervezetek rendezvények támogatása benyújtása 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

4./ Előterjesztés a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

 

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

 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 49/2013.(IX.30.) önkormányzati határozata 

 

Napirendek elfogadásáról 

 



Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. szeptember 30. napján tartott 

képviselő-testületi ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

1./ Napirend 

 

Előterjesztés a Kétpó Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 

4/2013.(III.14.) számú rendelet módosításáról 

 

Pappné Boross Boglárka pénzügyi előadó röviden tájékoztatta a képviselő-testület tagjait a 

költségvetés összegeinek módosulásáról. 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2013. (IX.30.) 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   344.688 ezer forintban,  

b) bevételi főösszegét  344.688 ezer forintban állapítja meg.” 

 

2.§  

A rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

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

testület a következők szerint határozza meg: 

  

Megnevezés e Ft 

 

- Működési kiadások előirányzata összesen: 127.768 

Ebből: 

- személyi jellegű kiadások: 56.345 

- munkaadókat terhelő járulékok:   5.041 

- dologi jellegű kiadások:                                            173.645  

- ellátottak pénzbeli juttatásai:   10.974 

- speciális célú támogatások:   25.583” 



3.§ 

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

 

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

                - az önkormányzat tartaléka:  100  ezer forint, melyből: 

- általános tartalék: 100 ezer forint,  

- céltartalék                  0  forint.” 

 

 

Záró rendelkezések 

4.§ 

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

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

                Boldog István sk.            Dr. Szűcs Attila sk.  

 polgármester jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve:  

 

2013.  szeptember 30. 

 

 

Dr. Szűcs Attila 

jegyző 

 

 

2./ Napirend 

 

A helyi Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő  

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 

50/2013.(IX.30.) önkormányzati határozata 

 

A helyi Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő  

támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 

 

Kétpó Község Önkormányzata képviselő-testülete a Magyarország 2013. évi központi 

költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. melléklet „1. Önkormányzati fejezeti 

tartalék .” IV.pontja alapján támogatási igényt nyújt be a helyi önkormányzatok 

működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatására. 

 

Határidő: 2013. szeptember 30. 

Felelős: Boldog István polgármester 

 



Erről: 

 

1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

2./ Boldog István polgármester helyben 

3./ Dr. Szűcs Attila jegyző 

4./ Irattár 

értesülnek 

 

3./ Napirend 

 

Előterjesztés nonprofit szervezetek rendezvények támogatása benyújtása 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

51/2013. (IX.30.) számú önkormányzati határozata 

 

Nonprofit szervezetek rendezvények támogatása benyújtása 

 

EMVA-ból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-

ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló a 35/2013. (V. 22.) VM rendelet 

alapján meghirdetett intézkedésekre pályázatot nyújt be. 

 

 

1.)A pályázat keretében szeretné megvalósítani az ingyenes játszóházat az IX. Alföldi 

Betyárétel Főző Fesztiválon.  

 

2.)A projekt megvalósulásához igényelt támogatás 300.000 Ft. 

 

3.)A pályázatban az önkormányzat 100% támogatási igényt nyújt be, melynek alapján 

önkormányzati önrész biztosítása nem válik szükségessé. 

 

4./ A megvalósítás időpontja: 2014. június hónapja.,az Alföldi Betyárétel Főző Fesztiválon. 

 

5./ A képviselőtestület felhívja Boldog István polgármestert, hogy nyújtsa be a 

Nonprofitszervezetek rendezvények támogatása benyújtása elnevezésű pályázati anyagot a 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz.  

 

Határidő: 2013. szeptember 30. 

Felelős: Boldog István polgármester 

 

 

Erről értesülnek: 

 

1. Képviselőtestület tagjai helyben 

2. Boldog István polgármester helyben 

3. Dr. Szűcs Attila jegyző helyben 

 



4./ Napirend 

 

Előterjesztés a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

 

Boldog István polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a településen az utak 

javítása, karbantartása folyik, valamint a ravatalozóig a járda építése. 

 

 

 

Boldog István polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta. 

 

 

 

 

 

/ Boldog István /   kmf.   / Dr. Szűcs Attila / 

  polgármester            jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

/ Kecskés Mihályné /     / Keresztes Péter Pál / 

         képviselő                                                                     képviselő 

 

 


