
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. június 24-én megtartott 

soron kívüli képviselőtestületi üléséről. 

 

Jelen vannak:Boldog István polgármester 

  Enyedi Ferencné képviselő 

                        Keresztes Péter Pál képviselő 

  Kovács Péter József képviselő 

  Vágner Olivér képviselő 

  Virágné Lukács Gabriella képviselő 

 

                         Dr. Hajdú László  jegyző 

 

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

jelen van, Lászlóné Kun Erzsébet és Nagy Sándor  képviselők hiányoznak, Vágner Olivér 

jelezte, hogy késni fog, a képviselőtestület határozatképes. 

 

A jegyzőkönyv hitelesítőinek Keresztes Péter Pál és Kovács Péter József  képviselőket 

javasolja, melyet a képviselőtestület egyhangúlag elfogadott. 

 

Javaslom a meghívóban kiküldött napirendek elfogadását, mely a következő: 

 

Napirendek: 

 

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

benyújtásáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

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

benyújtásáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

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

benyújtásáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

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

benyújtásáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

A napirendet a képviselőtestület egyhangúlag elfogadta. 

 

1./ Napirend 

 

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

benyújtásáról 

 

 

 



Boldog István polgármester: a napirendek újratárgyalására azért kerül sor, mivel a Magyar 

Államkincstár hiánypótlásként újra kéri a határozatokat, mivel a teljes bekerülési költséget és 

az önköltséget a határozat nem tartalmazta, valamint azt, hogy a költségvetési rendeletünkben 

milyen címen szerepel a pályázati összeg. 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 

36/2009. (VI.24.)  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 pályázat összköltsége 3.223.694,- Ft, a  képviselőtestület a pályázat megvalósításához 

805.924,- Ft saját erő biztosításáról gondoskodik. A saját erőt a képviselőtestület a Kétpó 

Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló a 9/2009. (V. 29.) számú rendelettel 

módosított 1/2009. (II.13.) számú önkormányzati rendelet 6.§-a tartalmazza. 

 

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. 

 

5./ Ezen határozat hatálybalépésével egyidejűleg a 32/2009. (V. 28.) számú határozat teljes 

szövege hatályát veszti. 

 

  Határidő: 2009. június 26. 

  Felelős: Boldog István polgármester 

 

Erről értesülnek: 

 

1. Képviselőtestület tagjai helyben 

2. Boldog István polgármester helyben 

3. Dr. Hajdú László jegyző helyben 

 

 

 

 



2./ 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 

37/2009. (VI.24.)  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 pályázat összköltsége 19.997.758,- Ft, a képviselőtestület a pályázat megvalósításához 

4.999.440,- Ft saját erő biztosításáról gondoskodik. A saját erőt a képviselőtestület a Kétpó 

Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló a 9/2009. (V. 29.) számú rendelettel 

módosított 1/2009. (II.13.) számú önkormányzati rendelet 6.§-a tartalmazza. 

 

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. 

 

5./ Ezen határozat hatálybalépésével egyidejűleg a 35/2009. (V. 28.) számú határozat teljes 

szövege hatályát veszti. 

 

  Határidő: 2009. június 26. 

  Felelős: Boldog István polgármester 

 

Erről értesülnek: 

 

1. Képviselőtestület tagjai helyben 

2. Boldog István polgármester helyben 

3. Dr. Hajdú László jegyző helyben 

 

 

 

 

 

 

 



3./ Napirend 

 

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

 

(Vágner Olivér képviselő megérkezett az ülésre) 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát. 

 

Kétpó Községi  Önkormányzat Képviselőtestületének 

38/2009. (VI.24.) határozata 

 

ÉARFT-TEUT 2009. kódjelű Béke 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 Béke út építése elnevezésű pályázatát benyújtja. 

 

2./A pályázat összköltsége 6.603.267,- Ft, a képviselőtestület a pályázat megvalósításához 

2.773.372,- Ft saját erő biztosításáról gondoskodik. A saját erőt a képviselőtestület a Kétpó 

Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló a 9/2009. (V. 29.) számú rendelettel 

módosított 1/2009. (II.13.) számú önkormányzati rendelet 6.§-a tartalmazza. 

  

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. 

 

5./ Ezen határozat hatálybalépésével egyidejűleg a 33/2009. (V. 28.) számú határozat teljes 

szövege hatályát veszti. 

 

  Határidő: 2009. június 26. 

  Felelős: Boldog István polgármester 

 

Erről értesülnek: 

 

1. Képviselőtestület tagjai helyben 

2. Boldog István polgármester helyben 

3. Dr. Hajdú László jegyző helyben 

 

4./ Napirend 

 

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

benyújtásáról 



A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát. 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 

39/2009. (VI.24.)  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 pályázat összköltsége 4.240.208,- Ft , a képviselőtestület a pályázat megvalósításához 

1.780.887,- Ft saját erő biztosításáról gondoskodik. A saját erőt a képviselőtestület a Kétpó 

Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló a 9/2009. (V. 29.) számú rendelettel 

módosított 1/2009. (II.13.) számú önkormányzati rendelet 6.§-a tartalmazza. 

 

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. 

 

5./ Ezen határozat hatálybalépésével egyidejűleg a 34/2009. (V. 28.) számú határozat teljes 

szövege hatályát veszti. 

 

  Határidő: 2009. június 26. 

  Felelős: Boldog István polgármester 

 

Erről értesülnek: 

 

1. Képviselőtestület tagjai helyben 

2. Boldog István polgármester helyben 

3. Dr. Hajdú László jegyző helyben 

 

Boldog István polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta. 

 

 

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

  Polgármester               jegyző 

 

 

 

/ Kovács Péter József /       / Keresztes Péter Pál / 

         Képviselő              képviselő 



 

 

 

 

 

 

 

 


