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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 5-én megtartott 

soron kívüli képviselő-testületi üléséről. 

 

 

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

 

 

Jelen vannak:  Keresztes Péter Pál polgármester 

     Boldogné Tóth Magdolna Erzsébet képviselő 

     Vágner Olivér képviselő 

      Veres Lajosné képviselő 

      Virágné Lukács Gabriella képviselő 

 

      Dr. Enyedi Mihály jegyző 

      Finta Adrienn kirendeltség-vezető 

 

Keresztes Péter Pál polgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy 5 fő képviselő 

az ülésen jelen van, a képviselő-testület határozatképes.  

 

A jegyzőkönyv hitelesítőinek Veres Lajosné és Virágné Lukács Gabriella képviselőket 

javasolja, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott. 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: javaslom a meghívóban szereplő napirendek elfogadását, 

mely a következő: 

 

Napirendek 

 

1. Döntés a „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak 

fejlesztésére – Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése – VP6-7.2.1-

7.4.1.2-16” pályázaton való részvételről 

Előadó: Keresztes Péter Pál polgármester  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.  
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Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 1/2017. (I.5.) önkormányzati határozata 

 

Napirendek elfogadásáról 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. január 5. napján tartott 

képviselő-testületi ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

1./ Napirend 

 

Döntés a „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak 

fejlesztésére – Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése – VP6-7.2.1-

7.4.1.2-16” pályázaton való részvételről 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát. 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2/2017. (I.5.) önkormányzati határozata 

 

Döntés a „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak 

fejlesztésére – Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése – VP6-

7.2.1-7.4.1.2-16” pályázaton való részvételről 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a „A 

vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak 

fejlesztésére – Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 

kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 

beszerzése elnevezésű, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázati felhívás 2. 

célterületére „Önkormányzati tulajdonú úthálózat karbantartása Kétpón” címmel, 

az utak karbantartásához szükséges vontatott vagy függesztett munkagépek 

beszerzésére.  

2. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat határidőben történő 

benyújtásával. 

 

Felelős: Keresztes Péter Pál polgármester 

Határidő: 2017. február 06. – a pályázat benyújtásának határideje 
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A határozat végrehajtásában közreműködik:   

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltsége 

 

A képviselő-testület határozatáról értesül: 

 

1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

2. Virágné Lukács Gabriella alpolgármester, Helyben 

3. dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben 

4. dr. Farkasinszki Fanni aljegyző, Helyben 

5. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltség Pénzügyi Iroda, 

Helyben  

6. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

 

 

 

Keresztes Péter Pál polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta. 

 

 

 

 

 

 

 

Keresztes Péter Pál     kmf.  Dr. Enyedi Mihály 

   polgármester                 jegyző 

 

 

 

 

Veres Lajosné                                              Virágné Lukács Gabriella 

   képviselő        képviselő 


