
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. május 28-án megtartott 

soron következő képviselőtestületi üléséről. 

 

Jelen vannak:Boldog István polgármester 

  Lászlóné Kun Erzsébet képviselő 

                        Keresztes Péter Pál képviselő 

  Vágner Olivér képviselő 

  Virágné Lukács Gabriella képviselő 

 

                         Dr. Hajdú László  jegyző 

 

Meghívott vendégként: Gonda Sándor r.ftzls. körzeti megbízott 

                                       Bíró László hadnagy alosztályvezető Mezőtúri Rendőrkapitányság 

 

Boldog István polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy 5 fő képviselő 

jelen van, Enyedi Ferencné, Kovács Péter József és Nagy Sándor  képviselők hiányoznak, a 

képviselőtestület határozatképes. 

 

A jegyzőkönyv hitelesítőinek Lászlóné Kun Erzsébet és Virágné Lukács Gabriella  

képviselőket javasolja, melyet a képviselőtestület egyhangúlag elfogadott. 

 

Virágné Lukács Gabriella képviselő: szeretném megkérdezni, hogy a kollégiumi lakás 

kiadható-e, és azt, hogy a hulladéklerakónál dolgozó embereket a Remondis átveheti-e? 

 

Boldog István polgármester: a kollégiumi lakással kapcsolatban szeretném elmondani, hogy 

várjuk meg a nyár végét, az iskolánál is hogyan rendeződnek a tanárok, van egy beadott 

kérelmünk is. Még a helyiségeket rendbe is kell tenni a nyár folyamán.  

A Remondis Kétpó Kft-nek nagy veszteséget okozott ez a munka, mivel a munkáltató cég 

nem fizette ki a dolgozókat, ezért a Remondis Kft-nek sikerül kifizetni a dolgozókat igaz 

eléggé megkésve. Keressük a megoldást, ami ezen az embereken segít, és ezt a testület elé 

kívánom kb. a nyár vége felé terjeszteni.  

Amennyiben több kérdés nincs, kérem a meghívóban kiküldött napirendek elfogadását, mely 

a következő: 

 

Interpelláció 

Napirendek:  

 

1./ Előterjesztés Kétpó Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 

1/2009.(II.13.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

2./ Előterjesztés a  luxusadózással kapcsolatos települési átlag értékének meghatározásáról 

szóló 5/2006.(IV.18.)sz. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

3./ Előterjesztés a külföldi kiküldetés szabályairól, az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők 

devizaellátmányáról szóló 17/2001.(XII.27.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 



 

4./ Előterjesztés a rendőrség 2008. évi beszámolójának elfogadásáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

Előadó: Gonda Sándor r. ftzls. körzeti megbízott 

 

5./ Előterjesztés a Berettyó-Körös Többcélú Társulás keretein belül pályázat benyújtása, a 

KEOP 1.3.0  ivóvízminőség-javítás konstrukció 2. fordulójára 2009. évben 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

6./ Előterjesztés a Berettyó-Körös Többcélú Társulás alapdokumentumainak módosításáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

7./ Előterjesztés a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 

törvényben meghatározottak alapján Kétpó Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

alapításáról – mint költségvetési szerv – szóló határozat, valamint az annak mellékletét 

képező Alapító Okirat módosításáról 

Előterjesztő: Dr. Hajdú László jegyző 

 

8./ Előterjesztés a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 

törvényben meghatározottak alapján az Arany János Általános Művelődési Központ 

alapításáról – mint költségvetési szerv – szóló határozat, valamint az annak mellékletét 

képező Alapító Okirat módosításáról 

Előterjesztő: Dr. Hajdú László jegyző 

 

9./ Előterjesztés a Nagykun Hagyományőrző Társulás alapító okiratának módosításáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

10./ Előterjesztés a Remondis Kétpó Kft. társasági szerződésének módosításáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

11./ Előterjesztés az ÉARFT-TEKI 2009. kódjelű térfigyelő rendszer kiépítése című pályázat 

benyújtásáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

12./ Előterjesztés az ÉARFT-TEUT 2009. kódjelű Béke út felújítása című pályázat 

benyújtásáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

13./ Előterjesztés az ÉARFT-TEUT 2009. kódjelű Jókai Mór út felújítása című pályázat 

benyújtásáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

14./ Előterjesztés az ÉARFT-TEKI 2009. kódjelű Kossuth út építése című pályázat 

benyújtásáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

A napirendet a képviselőtestület egyhangúlag elfogadta. 

Interpelláció nem volt. 

 

 



1./ Előterjesztés Kétpó Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 

1/2009.(II.13.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Boldog István polgármester:  a költségvetés módosítására a benyújtandó pályázatok miatt 

kerül sor. 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét. 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 

9/2009. (V. 29.)  rendelete 

 

Kétpó Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009.(II.13.)sz. 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 Kétpó Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször 

módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a 68. § (2) bekezdése 

alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás működési rendjéről 

szóló – módosított – 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2009. 

évi költségvetéséről szóló rendeletet módosítja 

 

1. §  

 

A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2009. évi 

költségvetésének 

 

a) kiadási főösszegét         112.803 ezer forintban,  

b) bevételi főösszegét        112.803 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:  94.244 

  

Ebből: 

- személyi jellegű kiadások:   47.504 

- munkaadókat terhelő járulékok:   15.476 

- dologi jellegű kiadások:                                     28.514 

- támogatásértékű működési kiadások:      2.751 

- speciális célú támogatások:            0” 

 



 

3. § 

 

A rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 „6. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 10.359 ezer forint. 

 

A felújítási és felhalmozási kiadásokból: 

- a beruházások előirányzata: 5.805 ezer forint,  

- a felújítások előirányzata: 4.554 ezer forint, 

- az egyéb felhalmozási célú kiadások,  

támogatások előirányzata     0  ezer forint.” 

 

Záró rendelkezések 

 

4. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

Boldog István sk.      Dr. Hajdú László sk. 

Polgármester        jegyző 

 

 

2./ Napirend 

 

Előterjesztés a  luxusadózással kapcsolatos települési átlag értékének meghatározásáról szóló 

5/2006.(IV.18.)sz. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét. 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 

10/2009. ( V.29.) rendelete 

 

A luxusadóztatással kapcsolatos települési átlag értékének meghatározásáról szóló 

5./2006.(IV.18.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvény 16. § / 1 / bekezdésében, a helyi adókról szóló, módosított 1990. évi C. 

törvény 1-2.§-aiban kapott felhatalmazás, valamint az Alkotmánybíróság 444/B/2006. AB 

határozata alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

  

 

 

 

 



1. § 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a luxusadóztatással kapcsolatos 

települési átlag értékének meghatározásáról szóló 5./2006.(IV.18.) számú önkormányzati 

rendeletét hatályon kívül helyezi. 

2. § 

 

(1) E rendelet visszamenőleges hatállyal 2009. január 01. napjától lép hatályba.  

 

(2) A rendelet kihirdetéséről, közzétételéről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. 

 

 

       Boldog István sk.   Dr. Hajdú László sk. 

         polgármester                                                                                       jegyző 

 

 

3./ Napirend 

 

Előterjesztés a külföldi kiküldetés szabályairól, az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők 

devizaellátmányáról szóló 17/2001.(XII.27.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét. 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 

11/2009.(V.29.) rendelete 

 

A külföldi kiküldetés szabályairól, az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők 

devizaellátmányáról szóló 17/2001.(XII.27.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete – az 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) 

bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a külföldi kiküldetésről szóló 

17/2001.(XII.27.)sz. önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

 

 

1.§. 

 

A 17/2001.(XII.27.)sz. önkormányzati rendelet 2. számú melléklete helyébe, jelen rendelet 2. 

számú melléklete lép. 

 

2.§. 

 

Záró rendelkezések 

 

(1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

(3) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 17/2001.(XII.27.)sz. önkormányzati 

rendelet 2. sz. melléklete hatályát veszti. 

 



 Boldog István sk.         Dr. Hajdú László sk. 

  Polgármester        jegyző 

 

 

2.sz. melléklet 

 

 

A kiküldöttek napi díja és napi szálláskeret összege 

 

 

 

 

Napidíj 

 
Szálláskeret 

 

Ország Pénznem Összeg Ország Pénznem Összeg 

 

Az összes 

Európai 

országba 

 

Euro 

 

40 

 

Az összes 

Európai 

országba 

 

Euro 

 

120 

 

 

4./ Napirend 

 

Előterjesztés a rendőrség 2008. évi beszámolójának elfogadásáról 

 

(Gonda Sándor r.ftzls. körzeti megbízott ismerteti a beszámolóját) 

 

Gonda Sándor: szóbeli kiegészítésként szeretném elmondani, hogy a tiszatenyői mezőőrrel 

felvettem a kapcsolatot és a mi településünkön is szívesen ellátná a mezőőri teendőket, kisebb 

szabálysértésekben ő is eljárhat, nekem nagy segítség lenne, ebben kérem a képviselőtestület 

segítségét.  

A másik dolog amiben szeretném kérni a segítséget, hogy a közlekedési szabálysértéseket 

megváltoztatták, az egyirányú és behajtani tilos tábláknál csak figyelmeztetni tudom a 

szabálytalankodókat, amennyiben a testület segíteni tudna egy digitális fényképezőgép 

beszerzésében nagy segítség lenne.  

 

Bíró László alosztályvezető: a rendőrségtől is ígéret van arra, hogy fényképező gépet fog 

kapni a helyi körzeti megbízott, ha nem akkor is megpróbáljuk beszerezni. 

 

Boldog István polgármester: ígéretet kaptunk egy helyi termelő cégtől, hogy a fényképezőgép 

beszerzéséhez hozzájárul, a mezőőrt én is támogatom, fontos lenne, lehet, hogy még pályázni 

is tudunk rá.  

 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát. 

 

 

 

 

 

 



Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 

25/2009.(V.28.) határozata 

 

A rendőrség 2008. évi beszámolójának elfogadásáról 

 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Mezőtúr Városi Rendőrkapitányság 

képviselőjének beszámolóját megtárgyalta és azt elfogadta. A beszámoló a határozat 

mellékletét képezi. 

 

 

Erről értesül: 1./ Képviselőtestület tagjai helyben 

                      2./ Boldog István polgármester helyben 

                      3./ Dr. Hajdú László jegyző helyben 

           4./ Mezőtúr Városi Rendőrkapitányság Székhelyén 

 

5./ Napirend 

 

Előterjesztés a Berettyó-Körös Többcélú Társulás keretein belül pályázat benyújtása, a KEOP 

1.3.0  ivóvízminőség-javítás konstrukció 2. fordulójára 2009. évben 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát. 

 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 

26/2009.(V.28.) határozata 

 

a Berettyó-Körös Többcélú Társulás keretein belül pályázat benyújtása, a KEOP 1.3.0  

ivóvízminőség-javítás konstrukció 2. fordulójára 2009. évben 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Mezőtúri kistérség 

településeivel közösen pályázatot kíván benyújtani a KEOP 1.3.0  ivóvízminőség-javítás 

konstrukció 2. fordulójára 2009. évben. 

 

1./ Az ivóvízminőség-javító beruházásban megvalósítandó vízműfejlesztéseket és 

hálózatrekonstrukciót elvi engedélyes tervek felhasználásával és olyan szigorú megrendelői 

követelmények, szerződéses feltételek alapján nyújtja be a támogatóhoz, illetve írja ki a 

közbeszerzési ajánlati felhívást a megvalósításra, amely alkalmas arra, hogy a Társulás 

számára garanciát nyújtson a kivitelezést végző vállalkozóval kötendő szerződésben a projekt 

finanszírozására kötött támogatási szerződésnek való megfelelésre és megalapozza a 

kivitelező felelősségét a szerződés maradéktalan betartására.  

A Társulás a követelményrendszer és az ajánlati felhívás elkészítéséhez, valamint a teljesítés 

során történő ellenőrzéshez független szakembereket bíz meg. 

 

 

 

 



2./ Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy a KEOP 1.3.0. 

ivóvízminőség-javítás konstrukció 2. fordulójára, -  a Mezőtúri kistérség településeivel 

közösen, -  benyújtott pályázattal, és a megvalósuló beruházással kapcsolatos költségeket a 

települések a megvalósuló beruházás arányában osztják szét egymás között. 

 

 

Erről értesülnek: 1./ Képviselőtestület tagjai helyben 

     2./ Boldog István polgármester helyben 

     3./ Dr. Hajdú László jegyző helyben 

     4./ Betettyó-Körös Többcélú Társulás Mezőtúr, Kossuth tér 1. 

 

6./ Napirend 

 

Előterjesztés a Berettyó-Körös Többcélú Társulás alapdokumentumainak módosításáról 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát. 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 

27/2009.(V.28.) határozata 

 

 a Berettyó-Körös Többcélú Társulás alapdokumentumainak módosításáról 

 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete – az 1997. évi CXXXV. tv. 4.§ 

(1) bekezdés b) pontja, a 2004. évi CVII. tv. 1.§ (3) bekezdése, az 1992. évi XXXVIII. 

tv. 88.§-a alapján – a Berettyó-Körös Többcélú Társulás Alapító Okiratának 

módosítását a melléklet szerint elfogadja. 

 

Az alapító okiratot a polgármester és a jegyző írja alá. 

 

Határidő: 2009. június 1. 

Felelős: Boldog István polgármester 

 Dr. Hajdú László jegyző 

 

Erről értesülnek: 1./ Képviselőtestület tagjai helyben 

       2./ Boldog István polgármester helyben 

       3./ Dr. Hajdú László jegyző helyben 

       4./ Betettyó-Körös Többcélú Társulás Mezőtúr, Kossuth tér 1. 

 

7./ Napirend 

 

Előterjesztés a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 

törvényben meghatározottak alapján Kétpó Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

alapításáról – mint költségvetési szerv – szóló határozat, valamint az annak mellékletét 

képező Alapító Okirat módosításáról 

 

 

 



Dr. Hajdú László jegyző: a MÁK ÉAREI Államháztartási Iroda osztályvezetője Hegyes 

Istvánné értesíttetett, hogy az alapító okirat nem tartalmazza a szerv létrehozásáról rendelkező 

jogszabályt, illetve, hogy a 2010. január 1-től alkalmazott szakfeladatok tevékenység típus 

kódja hét számjegyű kell, hogy legyen.  

Az ügyben az Osztályvezető Asszonnyal egyeztettem, tájékoztattam, hogy az alapító okiratot 

úgy szerkesztettük meg, mintha az egy „kvázi” új szervezet lenne, ezért az arról szóló 

határozat az eredeti jogszabály módosítását pontról-pontra nem tartalmazza, erre utal a 

záradékolásban az, hogy „A Kétpó Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító 

okiratát” tüntettem fel, ellenben az Arany János Általános Művelődési Központ alapító 

okiratával, aminek záradékában „az alapító okirat módosítását” jegyeztem ellen.  

 

A kódszámok vonatkozásában a MÁK megállapításai részben helytállóak voltak, mivel 6 tétel 

esetében a 7. számjegy (önkormányzatunk vonatkozásában „1”) gépelési hiba folytán 

lemaradt.  

 

Az egyeztetés során ugyancsak megállapítottuk, hogy alapító okiratunk nem határozza meg 

jogszabályi közfeladatát, illetve a jelenlegi jegyző nevét tartalmazza – amit korábban ők 

kértek – amely a későbbi módosításokat teheti szükségessé.  

 

Fentiek alapján úgy döntöttem, hogy előterjesztést teszek az említett 15/2009.(IV.16.) számú 

határozat mellékletének módosítására – a határozat-tervezetben foglalt pontok szerint – és 

egységes szerkezetben való kiadására a MÁK törzskönyvi nyilvántartásába történő bejegyzés 

céljából.  

 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát. 

 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

28/2009.(V.28.) számú határozata 

 

a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben 

meghatározottak alapján Kétpó Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

alapításáról – mint költségvetési szerv – szóló határozat, valamint az annak mellékletét 

képező Alapító Okirat módosításáról 

 

Kétpó Község Önkormányzati Képviselő – testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. Törvény 38.§ (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény  66.§-

a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 

1.§-a alapján döntött a 15/2009.(IV.16.)számú határozatának melléklete a Kétpó Község 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának alapító okiratának  módosításáról, az alábbi pontok 

szerint és azt egységes szerkezetben kiadni rendeli a Magyar Államkincstár törzskönyvi 

nyilvántartásba történő bejegyzésének céljából.  

Az okirat e határozat mellékletét képezi. 

 

1. A jogszabályban meghatározott közfeladataként bejegyzésre kerül „a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8.§. és az ágazati törvényekben, valamint az 

SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása.” 

 

2. „1”- szám kerül feltüntetésre hetedik számjegyként a kiemelt állami és önkormányzati 

rendezvények,-  nemzeti ünnepek programjai,-  önkormányzatok m.n.s. nemzetközi 

kapcsolatai,-  önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás, - jóléti, sport és 



kultúrtámogatások, - sportlétesítmények,  működtetése és fejlesztése kategóriák 

kódszámaihoz.  

 

3. „A hivatal vezetőjének kinevezési rendje:”  kategóriánál az eredeti szöveg törlésre kerül és 

helyébe „A Hivatal vezetője a jegyző, akit – pályázati kiírás és sikeres elbírálás után – a 

Képviselő-testület nevez ki határozatlan időre./1990. évi LXV. tv. 36.§./”. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Hajdú László jegyző 

 

Erről értesülnek:     1./ Képviselőtestület tagjai helyben 

                           2./ Boldog István polgármester helyben 

                           3./ Dr. Hajdú László jegyző helyben 

     4./ Magyar Államkincstár Szolnok 

 

Alapító okirat 
 

 

Kétpó Község Önkormányzati Képviselő – testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. Törvény 38.§ (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 

törvény  66.§-a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 

évi CV. törvény 1.§-a alapján az alábbi – egységes szerkezetbe foglalt – alapító okiratot 

adja ki : 

 

A költségvetési szerv  

Neve: Kétpó  Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

Székhelye:  5411 Kétpó, Almásy tér 1. 

Jogszabályban meghatározott közfeladata: a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. 

Törvény 8.§ és az ágazati törvényekben valamint az SzMSz.-ben meghatározott feladatok 

ellátása 

 

Alapvető szakágazat: 841105 

 

Alapvető szakfeladatok: 

 55241-1    Munkahelyi vendéglátás 

 63121-1    Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

 70101-5 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 

 75115-3 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 

 75117-5 Országgyűlési képviselő választás 

 75119-7 Máshová nem sorolható szervek tevékenysége  

 75167-0 Polgári védelmi tevékenység 

 75175-7    Önkormányzati valamint többcélú kistérségi társulási intézmények 

ellátó, kisegítő szolgálatai 

 75183-4 Vízkárelhárítás 

 75184-5 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 

 75185-6 Települési vízellátás és vízminőség-védelem 



 75186-7 Köztemető fenntartási feladatok 

 75187-8     Közvilágítási feladatok 

 75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

 75195-0     Étkeztetés kisegítő 

 75196-6 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások feladatra nem 

tervezhető elszámolása 

 75199-9     Finanszírozási műveletek elszámolása 

 85121-9 Háziorvosi szolgálat 

 85125-3 Foglalkozás-egészségügyi ellátás 

 85128-6 Fogorvosi ellátás 

 85129-7 Védőnői szolgálat 

 85201-8 Állategészségügyi tevékenység 

 85323-5     Tanyagondnoki szolgálat 

 85324-4    Családsegítés 

 85331-1 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 

 85332-2 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 

 85333-3 Munkanélküli ellátások 

 85334-4 Eseti pénzbeli szociális ellátások 

 85335-5 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 

 90111-6 Szennyvízelvezetés- és kezelés 

 90121-5     Település tisztaság  

 90111-6 Szennyvízelvezetés- és kezelés 

 92181-5     Művelődési központok, - házak tevékenysége 

 92401-4     Sportintézmény működtetése 

 alaptevékenységnek minősül továbbá az esetenkénti bérbeadás, a 

felesleges készletértékesítés, étkeztetés esetén a szabad kapacitás 

értékesítése, hulladékértékesítés 901215   

                                                                                                  

Alap-, kisegítő-, kiegészítő-, vállalkozási tevékenysége: --- 
 

Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és ezek arányainak felső határa a szerv 

kiadásaiban:  --- 

 

2010. január elsejétől alkalmazott szakfeladatok:   

 3600001 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 

 3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

 3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 

 3821031 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása 

 5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

 5590991 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás 

 5629171 Munkahelyi étkeztetés 

 5629201 Egyéb vendéglátás 

 6810001 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 

 6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 



 6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 8110001 Építményüzemeltetés 

 8411141 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

 8411151 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

 8411171 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

 8411181 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

 8411921 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

 8411911 Nemzeti ünnepek programjai 

 8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási  

tevékenysége 

 8411311 Államháztartás bevételi oldalának központi igazgatása, szabályozása 

 8411331 Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés  

 8414021 Közvilágítás 

 8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 

 8419011 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

 8419021 Központi költségvetési befizetések 

 8421551Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 

 8425321 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás 

 8425411 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

 8621011 Háziorvosi alapellátás 

 8623011 Fogorvosi alapellátás 

 8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

 8690421 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

 8820001 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 

 8821111 Rendszeres szociális segély 

 8821121 Időskorúak járadéka 

 8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

 8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 

 8821151 Ápolási díj alanyi jogon 

 8821161 Ápolási díj méltányossági alapon 

 8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

 8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

 8821191 Óvodáztatási támogatás 

 8821211 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás  



 8821221 Átmeneti segély 

 8821231 Temetési segély 

 8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

 8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 

 8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 

 8822021 Közgyógyellátás 

 8822031 Köztemetés 

 8899241 Családsegítés 

 8899281 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

 8899421 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 

 8899661 Jóléti, sport- és kultúratámogatások 

 8904411 Közcélú foglalkoztatás 

 8904421 Közhasznú foglalkoztatás 

 8904431 Közmunka 

 9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 

 9603021 Köztemető-fenntartás és működtetés 

Működési köre:  Kétpó Község közigazgatási területe 

 

Irányító szerv neve, székhelye: 

Alapítói jogokkal felruházott irányító és felügyeleti szerv neve, székhelye: 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5411 Kétpó, Almásy tér 1 . 

 

Típus szerinti besorolása: 

A tevékenységek jellege alapján:  közhatalmi 
 

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szerv, mely előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik 

 
 

Vezetőjének kinevezési rendje: 

A Hivatal vezetője a jegyző, akit - pályázati kiírás és sikeres elbírálás után - a Képviselő-

testület nevez ki határozatlan időre./ 1990.évi LXV. Törvény 36.§/ 

 
  

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (ok) megjelölése: 

1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról, 1992. XXXIII. évi törvény a 

közalkalmazottak jogállásáról 

 

 

  



Megszűnésének az intézményi jogszabály által meghatározott esetekben Kétpó Községi 

Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult megszüntetni. A megszüntetésről megszüntető 

okiratban kell dönteni. 

 

 

                   Boldog István  

                              polgármester 

 

 

Záradék: A Kétpó Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okirat 

módosítását, Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ……../2009. (….)  sz. kt. 

határozatával 2009. ………….. hatállyal hagyta jóvá.  

 

 

Dr. Hajdú László 

                                                                                                       jegyző 

 

8./ Napirend 

 

Előterjesztés a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 

törvényben meghatározottak alapján az Arany János Általános Művelődési Központ 

alapításáról – mint költségvetési szerv – szóló határozat, valamint az annak mellékletét 

képező Alapító Okirat módosításáról 

 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát. 

 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

29/2009.(V.28.) számú határozata 

 

 

a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben 

meghatározottak alapján az Arany János Általános Művelődési Központ alapításáról – 

mint költségvetési szerv – szóló határozat, valamint az annak mellékletét képező Alapító 

Okirat módosításáról 

 

Kétpó Község Önkormányzati Képviselő – testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. Törvény 38.§ (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény  66.§-

a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 

1.§-a alapján döntött a 16/2009.(IV.16.)számú határozatának melléklete az Arany János 

Általános Művelődési Központ alapító okiratának  módosításáról, az alábbi pontok szerint és azt 

egységes szerkezetben kiadni rendeli a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásba 

történő bejegyzésének céljából.  

Az okirat e határozat mellékletét képezi. 

 

1. Az alapító okirat bevezető törvényi felsorolása az alábbiak szerint egészül ki: 

„……2008. évi CV. Törvény 1.§-a, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

Törvény 37.§. (5) bekezdése alapján az alábbi ……” 

 

2. A „gazdálkodása” kategória eredeti szövege törlésre kerül, s helyette az okirat az 

alábbiakkal egészül ki: 



 

„Az intézmény önállóan működő. 

A gazdálkodással költségvetés-tervezéssel, az előirányzat felhasználással, a 

hatáskörbe tartozó előirányzat módosítással, vagyonhasználatával, analitikai 

nyilvántartással, könyvvezetéssel, számlakezeléssel, pénzügyi 

információszolgáltatással összefüggő feladatok ellátását a Polgármesteri Hivatal 

végzi.” 

 

3. A „jogszabályban meghatározott közfeladata” kategóriába az alábbi szöveggel kerül 

kiegészítésre: „Tevékenységét a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény  

óvodáról szóló 24.§-a a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók neveléséről és 

oktatásáról szóló 30.§-a, illetve  a többcélú intézményekről szóló 33.§-a alapján végzi. 

Továbbá az 1997. évi CXL. tv. alapján a közművelődési tevékenységek érdekében 

közösségi szinten, illetve közművelődési intézményt biztosít.” 

 

4. A 2010. január 1-jétől alkalmazott szakfeladatok kódlistáján mindegyik hetedik 

számjegye „1”-sel egészül ki.  

 

Határidő: 2009. június 1. 

Felelős: Dr. Hajdú László jegyző 

 

Erről értesülnek:     1./ Képviselőtestület tagjai helyben 

                           2./ Boldog István polgármester helyben 

                           3./ Dr. Hajdú László jegyző helyben 

     4./ Magyar Államkincstár Szolnok 

                           5./ Arany János ÁMK székhelyén 

 

 

A L A P Í T Ó   O K I R A T 

 
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzattokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 38. §. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi 

XXXVIII. törvény 66. §-a,  a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 

2008. évi CV. törvény  1. §-a, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX 37. §. 5. 

bekezdése  alapján az alábbi – egységes szerkezetbe foglalt – alapító okiratot adja ki: 

 

A költségvetési szerv 

Neve:  Arany János Általános Művelődési Központ 

 

Székhelye:  5411 Kétpó, Felszabadulás út 26. 

 

  Hrsz.: 204 

Létrehozásáról rendelkező határozat:               Kétpó Község Önkormányzata  

                                                                               Képviselőtestületének                   

                                                                               78/2007.(VII.27.) határozata 

 

Az intézmény telephelyei:                                     Napköziotthonos Óvoda: 

5411 Kétpó, Felszabadulás út 26 

 Hrsz.: 204          



                                                                                Művelődési ház 

                                                                                5411 Kétpó, Felszabadulás út 28. 

                                                                                 Hrsz.: 170 

                                                                                 Közkönyvtár : 

                                                                                 5411 Kétpó, Felszabadulás út 28. 

                                                                                  Hrsz: 170  

 

Az intézmény típusa: Többcélú intézmény (Általános Művelődési Központ) 

 

Intézmény egységei:                                                    Napköziotthonos Óvoda 

                                                                                                   Művelődési ház 

                                                                                                   Közkönyvtár (közgyűjteményi)                                                                                                     

  

Maximálisan felvehető óvodai létszám:  25 fő 

 

Csoportok száma:  1 

 

Törzsszám:  660378  

Az intézmény OM azonosító száma:  035939 

 

Az intézmény alapítója: Kétpó Községi Önkormányzat 

 5411 Kétpó, Almásy tér 1. 

 

Alapítás éve:  2007. szeptember 1. 

 

Az intézmény fenntartója szerve: Kétpó Községi Önkormányzat 

 5411 Kétpó, Almásy tér 1. 

 

Az intézmény  felügyeleti szerve: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 5411 Kétpó, Almásy tér 1. 

   

Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy 

 

 

Az intézmény körbélyegzőjének felirata: Arany János Általános Művelődési 

                                                     Központ 

                     5411 Kétpó, Felszabadulás út 26. 

 

Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:  

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a közoktatásról szóló 

1993. évi LXXIX. törvényben foglaltak szerint Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-

testülete pályázat útján bízza meg. 

 

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkozási jogviszony(ok) megjelölése: 

A foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló 

jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb 

foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

( pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 

 



Gazdálkodása:                                                          Az intézmény önállóan működő. 

                                                                          

A gazdálkodással, költségvetés-tervezéssel, az 

előirányzat felhasználással, a hatáskörbe tartozó 

előirányzat módosítással, vagyonhasználatával, 

analitikai nyilvántartással, könyvvezetéssel, 

számlakezeléssel, pénzügyi 

információszolgáltatással összefüggő feladatok 

ellátását a Polgármesteri Hivatal végzi.  

 

Jogszabályban meghatározott közfeladata:     Tevékenységét az 1993. évi LXXIX. Közokt. 

tv. óvodáról szól 24. §.-a, a sajátos nevelési igényű 

gyermekek és tanulók neveléséről és oktatásáról 

szóló 30. §.-a , a többcélú intézményekről szóló 33.§. 

alapján végzi. Továbbá az 1997. évi CXL. tv. alapján 

a közművelődési tevékenységek érdekében közösségi 

színteret, illetve közművelődési intézményt biztosít.  

Alapvető szakágazat:                                                         Óvodai nevelés, iskolai életmódra  

                                                                                              felkészítés  

 Szakágazat 80110 

 

Alapvető szakfeladatok:  

 

Óvoda:                                                            - Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés  

 801115                                                           - enyhe értelmi fogyatékosok óvodai nevelés,   

                                                                           iskolai életmódra felkészítés (3 – 6 éves  korig)                     

    - középsúlyos értelmi fogyatékosok integrált     

       nevelése  

.                                                                        -enyhe értelmi fogyatékosok integrált nevelése 

                                                                         -bejáró tanulók óvodai nevelése 

 

Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése, iskolai életmódra való felkészítés  

(801126) 

                                                                         nevelése, oktatása   

                                                                    a)  testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, 

   autista, több fogyatékosság együttes előfordulása  

                                                                         esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő  

                                                                         funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós  

                                                                         és súlyos   rendellenességével küzd. 

                                                                     b) a megismerő funkciók vagy viselkedés  

                                                                         fejlődésének organikus okra vissza nem  

                                                                         vezethető tartós és súlyos rendellenességével  

                                                                          küzd. 

                                                                          Oktatásuk integráltan és szegregáltan történik. 

 

 

Művelődési ház:  

921815 

 Művelődési központok, házak tevékenysége  

 



Közkönyvtári                                                          Közművelődési könyvtári tevékenysége     

 923127  

 

A könyvtári alaptevékenységét a CXL/1997. törvény 55-56. §-ban meghatározottak alapján 

végzi.  

Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja.                                                                                                                              

  

Működési köre:                                                                                 Kétpó és vonzáskörzete                                                                                                                                        

   

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez. 

  

 

A feladatellátást szolgáló vagyon:  

A 204 (ÁMK), 170 (Művelődési Ház) sz. helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok, valamint 

az intézmény leltára szerint nyilvántartott ingó vagyon. .  

 

Az intézményi vagyon feletti rendelkezés joga: 

Az intézmény székhelyét képező épület és telek, valamint a Művelődési ház és telke 

vonatkozásában a tulajdonosi jogokat az önkormányzat gyakorolja.  

Az intézmény által vásárolt tárgyi eszközök, és készletek felett a tulajdonosi jogokat az 

önkormányzat gyakorolja 

 

2010. január elsejétől alkalmazott szakfeladatok: 

 

                      8510111 Óvodai nevelés, ellátás 

                      851012 1Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

 

                      9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

                      9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

                      9101231 Könyvtári szolgáltatások 

 

                      9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 

                      9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

 

                    

Záradék: 

 

Jelen alapító okirat mindaddig érvényes, amíg módosítását a fenntartó nem 

kezdeményezi. 

Az alapító okirat módosítását Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a  

………/ 2009. (…………) sz. kt. határozatával  2009. ……………..hatállyal hagyta jóvá. 

 

 

Boldog István    Dr. Hajdú László 

 polgármester             jegyző 

 

9./ Napirend 

 

Előterjesztés a Nagykun Hagyományőrző Társulás alapító okiratának módosításáról 

 



A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát. 

 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 

30/2009.(V.28.) határozata 

 

a Nagykun Hagyományőrző Társulás alapító okiratának módosítására 

 

1. Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete  – a költségvetési szervek jogállásáról 

és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény alapján felülvizsgálta a Nagykun 

Hagyományőrző Társulás alapító okiratát (továbbiakban: alapító okirat) és azt a határozat 1. 

számú melléklete alapján módosítja:  

 

2. Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete  az egységes szerkezetbe foglalt 

alapító okiratot e határozat 2. számú melléklete szerint fogadja el.  

 

3. Az alapító okirat módosítása 2009. július 1. napján lép hatályba. 

 

4. Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete  felhatalmazza a polgármestert az 

alapító okirat módosítására,  illetve az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.   

  

      Felelős: Boldog István  polgármester 

      Határidő:  2009. május 29. 

 

Erről értesül:  1./ Képviselőtestület tagjai helyben 

                       2./ Boldog István polgármester helyben 

                       3./ Dr. Hajdú László jegyző helyben 

         4./ Kecze István a Társulási Tanács elnöke (2 példányban) 

 

10./ Napirend 

 

Előterjesztés a Remondis Kétpó Kft. társasági szerződésének módosításáról 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát. 

 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 

31/2009.(V.28.) határozata 

 

a Remondis Kétpó Kft. társasági szerződésének módosításáról 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 

többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80.§. (1) bekezdésében biztosított jogkörében az 

alábbi határozatot hozza: 

 



1. A Képviselőtestület a Remondis Kétpó Kft. önkormányzati tulajdonú üzletrészének 

közös tulajdonná alakítását tudomásul veszi és elfogadja. 

 

2. A Képviselőtestület a Remondis Kétpó Kft. Társasági Szerződését jóváhagyja a jelen 

határozat mellékletében foglaltak szerint.  

 

3. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a Társasági Szerződés 

módosításának aláírására. 

 

Határidő: 2009. május 31. 

Felelős: Boldog István polgármester 

Erről értesülnek: 1. Képviselőtestület tagjai helyben 

                            2./ Boldog István polgármester helyben 

                            3./ Dr. Hajdú László jegyző helyben 

                            4./ Remondis Kétpó Kft. Székhelyén 

                            5./ Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 

11./ Napirend 

 

Előterjesztés az ÉARFT-TEKI 2009. kódjelű térfigyelő rendszer kiépítése című pályázat 

benyújtásáról 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát. 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 

32/2009. (V. 28.)  határozata 

 
ÉARFT-TEKI 2009. kódjelű térfigyelő rendszer kiépítése című pályázat benyújtása 

 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 

többször módosított 1990. évi LXV. Törvény 8 § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1./ A képviselőtestület az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt TEKI 

pályázati programjára térfigyelő rendszer kiépítése elnevezésű pályázatát benyújtja. 

 

2./ A képviselőtestület a pályázat megvalósításához 805.924,- Ft saját erő biztosításáról 

gondoskodik. 

 

3./ A megvalósítás kezdete: 2009. szeptember, befejezésének végső határideje 2009. 

november hónap. 

 

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

rendszer kiépítése elnevezésű pályázati anyagot az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési 

Tanácshoz. 

 

   



Határidő: 2009. június 2. 

  Felelős: Boldog István polgármester 

 

Erről értesülnek: 

 

1. Képviselőtestület tagjai helyben 

2. Boldog István polgármester helyben 

3. Dr. Hajdú László jegyző helyben 

 

12./ Napirend 

 

Előterjesztés az ÉARFT-TEUT 2009. kódjelű Béke út felújítása című pályázat benyújtásáról 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát. 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 

33/2009. (V. 28.)  határozata 

 

ÉARFT-TEUT 2009. kódjelű Béke út felújítása című pályázat benyújtására 

 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 

többször módosított 1990. évi LXV. Törvény 8 § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1./ A képviselőtestület az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt TEUT 

pályázati programjára Béke út építése elnevezésű pályázatát benyújtja. 

 

2./ A képviselőtestület a pályázat megvalósításához 2.773.372,- Ft saját erő biztosításáról 

gondoskodik. 

 

3./ A megvalósítás kezdete: 2009. szeptember, befejezésének végső határideje 2010. május 

hónap. 

 

4./ A képviselőtestület felhívja Boldog István polgármestert, hogy nyújtsa be a Béke út 

felújítása elnevezésű pályázati anyagot az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz. 

 

  Határidő: 2009. június 2. 

  Felelős: Boldog István polgármester 

 

Erről értesülnek: 

 

4. Képviselőtestület tagjai helyben 

5. Boldog István polgármester helyben 

6. Dr. Hajdú László jegyző helyben 

 

 

 



13./ Napirend 

 

Előterjesztés az ÉARFT-TEUT 2009. kódjelű Jókai Mór út felújítása című pályázat 

benyújtásáról 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát. 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 

34/2009. (V. 28.)  határozata 

 
ÉARFT-TEUT 2009. kódjelű Jókai Mór út felújítása című pályázat benyújtása 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 

többször módosított 1990. évi LXV. Törvény 8 § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1./ A képviselőtestület az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt TEUT 

pályázati programjára Jókai Mór út építése elnevezésű pályázatát benyújtja. 

 

2./ A képviselőtestület a pályázat megvalósításához 1.780.887,- Ft saját erő biztosításáról 

gondoskodik. 

 

3./ A megvalósítás kezdete: 2009. szeptember, befejezésének végső határideje 2010. május 

hónap. 

 

4./ A képviselőtestület felhívja Boldog István polgármestert, hogy nyújtsa be a Jókai Mór út 

felújítása elnevezésű pályázati anyagot az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz. 

 

  Határidő: 2009. június 2. 

  Felelős: Boldog István polgármester 

 

Erről értesülnek: 

 

7. Képviselőtestület tagjai helyben 

8. Boldog István polgármester helyben 

9. Dr. Hajdú László jegyző helyben 

 

 

14./ Napirend 

 

Előterjesztés az ÉARFT-TEKI 2009. kódjelű Kossuth út építése című pályázat benyújtásáról 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát. 

 

 

 



Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 

35/2009. (V. 28.)  határozata 

 
ÉARFT-TEKI 2009. kódjelű Kossuth út építése című pályázat benyújtása 

 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 

többször módosított 1990. évi LXV. Törvény 8 § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1./ A képviselőtestület az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt TEKI 

pályázati programjára Kossuth út építése elnevezésű pályázatát benyújtja. 

 

2./ A képviselőtestület a pályázat megvalósításához 4.999.440,- Ft saját erő biztosításáról 

gondoskodik. 

 

3./ A megvalósítás kezdete: 2009. szeptember, befejezésének végső határideje 2010. május 

hónap. 

 

4./ A képviselőtestület felhívja Boldog István polgármestert, hogy nyújtsa be a Kossuth út 

építése elnevezésű pályázati anyagot az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz. 

 

  Határidő: 2009. június 2. 

  Felelős: Boldog István polgármester 

 

Erről értesülnek: 

 

10. Képviselőtestület tagjai helyben 

11. Boldog István polgármester helyben 

12. Dr. Hajdú László jegyző helyben 

 

 

Boldog István polgármester rövid tájékoztatót ad a holnapi Falugyűlés témájáról, valamint a 

Falunapi készülődésekről. Az MTZ eladásra került az árából az új gép önrésze kifizetésre 

került, egyenlőre  raktárban van. Pályázaton remélem megnyerjük a hiányzó részt, melyből 

kifizetjük a gépet.  

 

Boldog István polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta. 

 

 

 

/ Boldog István /   kmf.    / Dr. Hajdú László / 

   Polgármester             jegyző 

 

 

 

 

/ Virágné Lukács Gabriella /     / Lászlóné Kun  Erzsébet / 

               Képviselő       képviselő 

 



 

 


