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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott 

soron kívüli képviselő-testületi üléséről. 

 

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

 

Jelen vannak:  Keresztes Péter Pál polgármester 

     Kecskés Mihályné képviselő 

     Veres Lajosné képviselő 

 

      Finta Adrienn kirendeltség-vezető 

      Dr. Szűcs Attila jegyző 

 

Keresztes Péter Pál 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 Veres Lajosné képviselőket javasolja, 

melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott. 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: a képviselő-testület összehívása telefonon történt, javaslom 

a napirendek elfogadását, mely a következő: 

 

Napirendek: 

 

1./ Előterjesztés gyermekszegénység elleni program keretében meghirdetett 2015. évi nyári 

gyermekétkeztetés tárgyában pályázat benyújtásáról  

Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

Zárt ülés: 

 

1./ Előterjesztés települési támogatás (lakásfenntartási támogatás) megállapítására 

Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

 

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

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 47/2015. (V.06.) önkormányzati határozata 

 

Napirendek elfogadásáról 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. május 06. napján tartott 

képviselő-testületi ülés napirendi pontjait elfogadja. 
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1./ Napirend 

 

Előterjesztés gyermekszegénység elleni program keretében meghirdetett 2015. évi nyári 

gyermekétkeztetés tárgyában pályázat benyújtásáról  

 

Keresztes Péter Pál képviselő: az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is pályázunk a nyári 

gyermekétkeztetésre, szintén Tiszatenyőről biztosítjuk az étkezést. Eltérés az előző évekhez, 

hogy most képviselő-testületi döntés szükséges a támogatás benyújtásához. 

 

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

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 48/2015. (V.06.) önkormányzati határozata 

 

Gyermekszegénység elleni program keretében meghirdetett 2015. évi nyári 

gyermekétkeztetés tárgyában pályázat benyújtásáról 

 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a nyári gyermekétkeztetés 

biztosításához szükséges pályázat benyújtására vonatkozó előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1 A Képviselő-testület fontosnak ítéli, hogy a gyermekszegénység elleni program keretében a 

rászoruló gyermek részére a nyári szünetben is biztosított legyen az egyszeri meleg étkezés. 

Ennek érdekében támogatja a nyári gyermekétkeztetés biztosításához szükséges pályázat 

benyújtását. 

 

Felelős: Keresztes Péter Pál polgármester 

Határidő: pályázat benyújtásának határideje  

 

A határozatról értesítést kapnak: 

 
1. Keresztes Péter Pál Kétpó Község Polgármestere 

2. Dr. Szűcs Attila Jegyző 

3. Képviselő-testület tagjai, helyben 

                            

 

Keresztes Péter Pál polgármester megköszönte a megjelenést és zárt ülést rendelt el. 

 

 

 

 

/ Keresztes Péter Pál /   kmf.    / Dr. Szűcs Attila / 

   polgármester        jegyző 

 

 

 

 

/ Kecskés Mihályné /                  / Veres Lajosné / 

        képviselő              képviselő 


