
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én 

megtartott soron kívüli képviselő-testületi üléséről. 

 

Helye: Kétpó Községi Önkormányzat hivatalos helyiségében (5411 Kétpó, Almásy tér 1.sz.) 

 

Jelen vannak: Boldog István polgármester 

    Kecskés Mihályné képviselő 

                         Vágner Olivér képviselő 

                         Virágné Lukács Gabriella képviselő 

 

    Finta Adrienn kirendeltség-vezető 

    Dr. Szűcs Attila jegyző 

 

Boldog István polgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy 4 fő képviselő az 

ülésen jelen van,  Keresztes Péter Pál képviselő igazoltan vannak távol, a képviselő-testület 

határozatképes.  

 

A jegyzőkönyv hitelesítőinek Virágné Lukács Gabriella és Vágner Olivér képviselőket 

javasolja, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott. 

 

Boldog István polgármester: az ülés összehívása telefonon történt, egy napirendi pontot 

tárgyalnánk, mely a következő: 

 

 

Napirend:  

 
1./ Előterjesztés „Kétpó község orvosi ellátó és ügyeleti helyiségének és 

diákotthonának épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva” 

KEOP-2014-4.10.0/F című pályázat megvalósításáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.  

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 91/2014.(IX.19.) önkormányzati határozata 

 

Napirendek elfogadásáról 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. szeptember 19. napján tartott 

képviselő-testületi ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

1./ Napirend 
 

„Kétpó község orvosi ellátó és ügyeleti helyiségének és diákotthonának épületenergetikai fejlesztése 

megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva” KEOP-2014-4.10.0/F című pályázat 

megvalósításáról 

 



Boldog István polgármester: a pályázat keretein belül az orvosi rendelő és a diákotthon energetikai 

felújítására kerül sor, ezen belül nyílászáró csere, hőszigetelés, fűtőtestek cseréje. 25 MFt önerőt kell 

biztosítani, a pályázat 86 MFt.  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.  

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 92/2014.(IX.19.) önkormányzati határozata 

 

„Kétpó község orvosi ellátó és ügyeleti helyiségének és diákotthonának épületenergetikai 

fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva” KEOP-2014-4.10.0/F 

című pályázat megvalósításáról 

 

Kétpó Község Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLVXXXIX. tv. 107. §-a figyelemmel – „Kétpó község orvosi ellátó és ügyeleti helyiségének 

és diákotthonának épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával 

kombinálva” KEOP-2014-4.10.0/F című pályázat megvalósítása érdekében a következő 

határozatot hozza: 

 

1.)A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: 

5411 Kétpó, Ond Vezér úr 16. (199 hrsz.) 

5411 Kétpó, Almásy tér 5. (165 hrsz.) 

 

2.) A projekt megnevezése: Kétpó község orvosi ellátó és ügyeleti helyiségének és 

diákotthonának épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával 

kombinálva”KEOP-2014-4.10.0/F című pályázat 

 

A pályázat keretein belül a következő beruházások kerülnek megvalósításra: 

 

Napelemes rendszer(ek)  

Fűtési / HMV / Hűtési rendszer(ek) korszerűsítése  

Egyéb gépészeti korszerűsítés(ek)  

Utólagos külső oldali hőszigetelés  

Műanyag nyílászáró csere / korszerűsítés  

Fa/Fém nyílászáró csere / korszerűsítés  

Világításkorszerűsítés  

 

3.) A pályázati konstrukció száma: KEOP-2014-4.10.0/F  

 

4.) A tervezett beruházás teljes beruházási költsége:105.029.078.- forint bruttó. 

 

5.)A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége 

(elszámolható költsége): 105.029.078 .- forint bruttó. 

6.) Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrásai (saját forrás, hitel, egyéb): 0.- 

forint bruttó, saját forrás, vagy hitel formájában. 

 

7.) A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 105.029.078  .- forint bruttó. 

 

 

 

 



 

 

 

8.) Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-tetsülete kötelezettséget vállal arra, hogy a  

KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén Kétpó Község Önkormányzata 

saját forrás összegét a költségvetésében elkülöníti. 

 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Boldog István polgármester 

 

 Boldog István polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a művelődési ház 

tetőfelújítására beadott pályázatot az önkormányzat megnyerte, hamarosan elkezdődnek a 

munkálatok és ki lesz cserélve az egész tetőszerkezet, valamint a csatorna a művelődési 

házon. 

 

Boldog István polgármestert megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta. 

 

 

 

 

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

  polgármester         jegyző 

 

 

 

 

/ Vágner Olivér /       / Virágné Lukács Gabriella / 

   képviselő           képvisleő 

 

 


