
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. november 11-én 

megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről. 

 

Jelen vannak:Boldog István polgármester 

  Lászlóné Kun Erzsébet képviselő 

  Keresztes Péter Pál képviselő 

  Virágné Lukács Gabriella képviselő 

  Vágner Olivér képviselő 

 

                         Dr. Hajdú László  jegyző 

 

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

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

képviselőtestület határozatképes. 

 

A jegyzőkönyv hitelesítőinek Keresztes Péter Pál és Vágner Olivér  képviselőket javasolja, 

melyet a képviselőtestület egyhangúlag elfogadott. 

 

Virágné Lukács Gabriella képviselő: szeretném megkérdezni, hogy településen a házak 

számozásának rendbetétele hogy áll? 

 

Dr. Hajdú László jegyző: a Mezőtúri Építésügyi Hatóság ez ügyben személyesen megkereste 

hivatalunkat, az egyeztetés megtörtént és folyamatban van az ügy.  

 

Boldog István polgármester:  

Javaslatot teszek az ülés napirendi pontjaira, melyet a kiküldött meghívó tartalmaz. 

 

Napirendek: 

 

1./ Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzatának 2010. évi belső ellenőrzési tervéről 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

2./ Előterjesztés Mezőtúr Város településrendezési eszközeinek módosítására, aktualizálására, 

továbbá a településrendezési eszközök környezeti vizsgálatára vonatkozó véleményről 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

3./ Előterjesztés digitális fényképezőgép átadásáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

4./ Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának helyzetéről szóló 

beszámolóról 

Előterjesztő: Dr. Hajdú László jegyző 

 

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

módosításáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

 



ZÁRT ÜLÉS 

 

6./ Előterjesztés Vígh Nóra Patricia középiskolás tanuló 2010. évi Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjának támogatásáról 

Előterjesztő: Dr. Hajdú László jegyző 

 

 

7./ Előterjesztés Vígh Alexandra középiskolás tanuló 2010. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjának támogatásáról 

Előterjesztő: Dr. Hajdú László jegyző 

 

8./ Előterjesztés Virág Tibor középiskolás tanuló 2010. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjának támogatásáról 

Előterjesztő: Dr. Hajdú László jegyző 

 

9./ Előterjesztés Szűcs Katalin főiskolai hallgató 2010. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjának támogatásáról 

Előterjesztő: Dr. Hajdú László jegyző 

 

10./ Előterjesztés Major Szilvia egyetemi hallgató 2010. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjának támogatásáról 

Előterjesztő: Dr. Hajdú László jegyző 

 

11./ Előterjesztés Gugyel Adrienn főiskolai hallgató 2010. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjának támogatásáról 

Előterjesztő: Dr. Hajdú László jegyző 

 

12./ Előterjesztés Dudás Nikolett Anikó főiskolai hallgató 2010. évi Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjának támogatásáról 

Előterjesztő: Dr. Hajdú László jegyző 

 

A képviselőtestület a napirendeket egyhangúlag elfogadta. 

 

1./ Napirend 

 

Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzatának 2010. évi belső ellenőrzési tervéről 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 

53/2009. (XI.11.) határozat 

 

A 2010. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról 

 

 

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

évi LXV. Tv. 92.§. (6) bekezdése, valamint a 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet 21.§. (3) 

biztosított jogkörében eljárva az Önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési tervét elfogadja. 



 

 

Erről értesülnek: 1./ Képviselőtestület tagjai helyben 

      2./ Boldog István polgármester helyben 

      3./ Dr. Hajdú László jegyző helyben 

      4./ Sáfárné Boross Ildikó belső ellenőr székhelyén 

 

 

2./ Napirend 

 

Előterjesztés Mezőtúr Város településrendezési eszközeinek módosítására, aktualizálására, 

továbbá a településrendezési eszközök környezeti vizsgálatára vonatkozó véleményről 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

54/2009. (XI. 11.) határozata 

 

Mezőtúr Város településrendezési eszközeinek módosítására, aktualizálására, továbbá a 

településrendezési eszközök környezeti vizsgálatára vonatkozó vélemény 
 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Mezőtúr Város településrendezési 

eszközeinek módosítására, aktualizálására, továbbá a településrendezési eszközök 

környezeti vizsgálatára vonatkozóan kifogást nem emel, a további véleményezési 

eljárásban nem kíván részt venni. 

 

Határidő: 2009. november 11. 

Felelős: Boldog István polgármester 

       

 

Erről értesülnek: 

1. Dr. Draskovits Dénes Mezőtúr Város Polgármestere Mezőtúr, Kossuth tér 1.  

2. Boldog István polgármester, Helyben 

3. Dr. Hajdú László jegyző, Helyben 

4. Arnócz Irén kistérségi főépítész, Mezőtúr, Kossuth tér 1. 

5. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

 

3./ Napirend 

 

Előterjesztés digitális fényképezőgép átadásáról 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 

55/2009. (XI.11.) határozata 

 



 Digitális fényképezőgép átadásáról 

 

1./ Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 

módosított 1990. évi LXV. tv. 1.§. alapján határozott 1 db DMC-FS20E-K típusú digitális 

fényképezőgép, 1 db KINGS, 4 GB memória kártya, valamint 1 db DCB-16C kamera táska 

átadásáról Kétpó község Körzeti Megbízottja részére közbiztonsági tevékenységének 

hatékonyabb végzésére. 

 

2./ Jelen határozat hatálybalépésével egyidejűleg a 42/2009.(VIII.17.)sz. önkormányzati 

határozat hatályát veszti. 

 

 

Erről értesülnek: 1./ Képviselőtestület tagjai helyben 

                            2./ Boldog István polgármester helyben 

                            3./ Dr. Hajdú László jegyző helyben 

       4./ Gonda Sándor rendőr ftzl. Székhelyén 

 

4./ Napirend 

 

Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának helyzetéről szóló 

beszámolóról 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

56/2009.(XI.11) határozata 

 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának helyzetéről szóló 

beszámolóról 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló módosított 1997. évi XXXI. Törvény 96.§ (6) bekezdésében 

biztosított jogkörben eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

 

A Képviselőtestület a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának helyzetéről  

szóló beszámolót a melléklet alapján  megtárgyalta és azt elfogadja. 

 

 

Felelős: Dr. Hajdú László 

Határidő: azonnal 

 

 

5./ Napirend 

 

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

módosításáról 



 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

57/2009.(XI.11.) számú határozata 

 

ÉARFT-TEKI 2009. kódjelű Kossuth út építése 

című pályázat önerejének módosítása 

 

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 a nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel az Észak-Alföldi 

Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt TEKI Kossuth út építése elnevezésű pályázathoz 

szükséges önerő mértékét csökkenti és azt  4.871.800,- Ft-ban állapítja meg 

 

2./ A képviselő testület sem a pályázati támogatás intenzitásának mértékén (75 %) sem a 

pályázat műszaki tartalmán változtatást nem tesz és nem is kér. 

 

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

hónap. 

 

4./ Ezen határozat hatálybalépésével egyidejűleg a 37/2009. (VI.24.) számú határozat teljes 

szövege hatályát veszti. 

 

  Határidő: 2009. november 30. 

  Felelős: Boldog István polgármester 

 

Erről értesülnek: 

 

1. Képviselőtestület tagjai helyben 

2. Boldog István polgármester helyben 

3. Dr. Hajdú László jegyző helyben 

 

 

Boldog István polgármester: az elmúlt időszakról az alábbiakról tájékoztatom a 

képviselőtestületet: 

 

- a ravatalozó felújítása a társadalmi munkának is köszönhetően szépen halad, a tető 

felkerült, jelenleg a vakolás folyik, 

- a munkabérek és segélyek kifizetése egy kicsit késett, mivel az önkormányzat 

számlájára a Magyar Államkincstár inkasszót tett ki, a visszafizetési kötelezettség már 

teljesült, 

- a tanyagondnoki autó pályázati pénzét viszont még nem kaptuk meg, amire nagy 

szükségünk lenne, 

- a működésképtelen önkormányzatok pályázatára 1 millió forintot kaptunk, de 

természetesen újból benyújtjuk a pályázatot, 



- iskolánkban járt a református Püspökhelyettes és nagyon jó véleménnyel volt az 

iskoláról, úgy látja, hogy a további működés biztosítva van, 

- a szeméttelep rekultivációja folyamatban van, a helyén egy kis tó lesz a tavasszal, 

- a kavics rostálása is folyamatban van, melyet önkormányzatunk értékesíteni kíván 

ezzel is elősegítve az önkormányzat anyagi helyzetének javulását, 

- a belterületi utakat amennyire tudtuk kijavítottuk, 

- a művelődési házban vagy az óvodában „zene bölcsi”-t szeretnénk létrehozni, mely 

keretén belül egy héten egyszer egy órahosszára a településen lévő kismamák 

összejönnének. Az anyukák és a kisgyerekek együtt az óvó nénikkel  zenélnének és 

egy kellemes délutánt eltöltenének, 

- természetesen az idén is megtartjuk a Nyugdíjas napot, a Mikulás ünnepséget és 

feldíszítjük a Falu Karácsonyfáját is, 

- a gyógyszertár a működési engedélyét megkapta és hamarosan ki fog nyitni, 

- a következő soros testületi ülésünket november 26-ra tervezzük, melyen 

közmeghallgatás keretein belül tárgyalja a testület a költségvetési koncepciót. 

 

Boldog István polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta. 

 

 

 

 

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

  Polgármester                 jegyző 

 

 

 

 

 

/ Keresztes Péter Pál /      / Vágner Olivér / 

       Képviselő              képviselő 

 

 


