
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. március 2-án megtartott 

soron következő  képviselőtestületi üléséről. 

 

Jelen vannak:Boldog István polgármester 

  Enyedi Ferencné képviselő 

  Lászlóné Kun Erzsébet 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 7 fő képviselő 

jelen van,  Nagy Sándor képviselő hiányozik, a képviselőtestület határozatképes. 

 

A jegyzőkönyv hitelesítőinek Vágner Olivér és Kovács Péter József képviselőket javasolja, 

melyet a képviselőtestület egyhangúlag elfogadott. 

 

Boldog István polgármester: javaslom a meghívóban szereplő napirendek elfogadását, mely a 

következő: 

 

Interpelláció 

Napirendek:  

 

1./ Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzata 1/2010.(I.29.) számú 2010. költségvetési 

rendeletének módosításáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

2./ Előterjesztés a kunkapitány megválasztásáról, feladatairól szóló Hagyományt Alapító 

Okirat módosításáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

3./  A helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 

Előterjesztő: Dr. Hajdú László jegyző 

 

4./ Előterjesztés lakossági kérelem benyújtásáról kövesút építése ügyében 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

5./ Egyéb aktuális kérdések 

 

A képviselőtestület a napirendeket egyhangúlag elfogadta. 

 

1./ Napirend 

 

Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzata 1/2010.(I.29.) számú 2010. költségvetési 

rendeletének módosításáról 

 



Boldog István polgármester: a költségvetés módosítására az út pályázat miatt kerül sor. 

Lényegében a költségvetés fő számai nem változnak, a táblázatoknál történik módosítás. 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét. 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2010. (III. 3.) rendelete 

 

Kétpó Községi  Önkormányzat 2010. évi költségvetés 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 2010. 

évi költségvetéséről szóló rendeletet az alábbiak szerint módosítja 

 

 

1. §  Az I/2010. (I. 29.) számú rendelet 1., 4., 5., 12., számú melléklete helyébe jelen rendelet 

1., 4., 5., 12., sz. melléklete lép. 

 

2. § Az I/2010. (I. 29.) számú költségvetési rendelet 1., 4., 5., 12., sz. melléklete hatályát 

veszti. 

 

 

3. § (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 kunkapitány megválasztásáról, feladatairól szóló Hagyományt Alapító Okirat 

módosításáról 

 

Boldog István polgármester: az Alapító Okirat módosítása a Kunkapitány megbízatásának 3 

évre történő módosításáról szól. 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.  

 

 
 



Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 

4/2010. (III.02.) határozata 

 

a kunkapitány megválasztásáról, feladatairól szóló Hagyományt Alapító Okirat 

módosításáról 

 

 

1. A Nagykun Hagyományőrző Társulás Társulási Tanácsa kezdeményezi Kisújszállás, 

Karcag, Túrkeve, Berekfürdő, Kunhegyes, Kunmadaras, Kunszentmárton, Kuncsorba 

és Kétpó települések önkormányzata felé a kunkapitány megválasztásáról és 

feladatairól szóló Hagyományt Alapító Okirat módosítását a következők szerint. A 

Hagyományt Alapító Okirat 5. pont első mondata helyébe a következő szövegrész lép: 

„5. A Kunkapitány tiszteletbeli címet jelent, a megbízatás három évre szól.” 

 

2.  A Társulási Tanács kéri a kilenc nagykunsági település önkormányzatát, hogy a fenti 

módosítás elfogadásáról 2010. február 28-ig tájékoztassák a Társulási Tanácsot.  

 

 

 

Erről értesül:    

 

1./ Képviselőtestület tagjai helyben 

2./ Boldog István polgármester helyben 

3./ Dr. Hajdú László jegyző helyben 

4./ Polgármesteri Hivatal Szervezési Osztály  

     5310 Kisújszállás, szabadság tér 1. 

 

3./ Napirend 

 

A helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.  

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 

5/2010.(III.02.) határozata 

 

A helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló módosított 

1997. évi C. törvény 23.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Helyi Választási 

Iroda Vezetőjének indítványára a Helyi Választási Bizottság  

 

1./ Tagjai:       Varga Ferenc     Kétpó, Felszabadulás út 20.sz. 

Csontos Jánosné   Kétpó, Október 6. út 2. sz. 

Veres Lajosné    Kétpó, Arany János út 2. sz. 

Turai Mihály    Kétpó, Béke út 17. sz. 

Szűcsné Gyarmati Irén  Kétpó, Béke út 37. 

szám alatti lakost m e g v á l a s z t j a. 



 

2./ Póttagjának, valamint a kisebbségi szavazatszámláló bizottság szükség szerinti tagjának:  

 

   Búsi Lajos Lászlóné Kétpó, Felszabadulás út 8. sz. 

   Kisné Lévai Katalin  Kétpó, Kossuth út 6.  sz.  

   Ádám Ferencné                   Kétpó, Béke út 31.sz. 

   Antalné Dobák Anita          Kétpó, III. kerület 19. szám  alatti lakost m e g v á l a s z t j a. 

 

3./ A Helyi Választási Bizottság tagjai és póttagjai a polgármester előtt esküt / fogadalmat/ 

tesznek melynek időpontjáról az érintetteket a helyi választási iroda vezetője értesíti. 

 

Határidő: 2010. április 2.  

Felelős: Dr. Hajdú László jegyző 

 

Erről a határozatról értesül: 

1./ Képviselő – testület tagjai helyben 

2./ Megválasztott személyek lakásukon 

3./ Boldog István Polgármester helyben 

4./ Dr. Hajdú László jegyző helyben értesül. 

 

 

4./ Napirend  

 

Előterjesztés lakossági kérelem benyújtásáról kövesút építése ügyében 

 

(Boldog István polgármester a lakossági kérelmet felolvassa.) 

 

Boldog István polgármester: javaslom, hogy kezdjük el a hivatalos vizsgálatot, hiszen 

tisztázni kell, hogy kinek a tulajdonában van azaz út, össze lehet-e kötni, megoldható-e 

egyáltalán. A Földhivataltól ki kell kérni a tulajdoni lapot. Meg kell vizsgálni és majd utána 

tudunk dönteni és a lakosságot is értesíteni.  

 

A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

 

 

5./ Egyéb aktuális kérdések 

 

Boldog István polgármester: szeretném felkérni Dr. Hajdú László jegyző Urat, hogy 

számoljon be Rózsa Endre országgyűlési képviselő Úrral történt egyeztetéséről. 

 

Dr. Hajdú László jegyző: Rózsa Endre országgyűlési képviselő Úr Kétpón lakossági fórumot 

tartott és telefonon egyeztettünk, hogy a lakossági fórum előtt felkeres és megbeszéljük Kétpó 

Önkormányzat ÖNHIKI támogatását, melyről a fórumain tájékoztatta a lakosságot. 

Tájékoztatott, hogy frakciója két brosúrából állította össze az anyagát. Megállapítottuk, hogy 

a számszaki adatok nem azonosak a mi adatainkkal, hiszen tájékoztattam, hogy 

önkormányzatunknak közel 30 millió forint visszafizetési kötelezettsége volt az elmúlt évek 

alatt. A pontosítás érdekében a Magyar Államkincstárt megkereste és miután a hivatalos 

számadatok megérkeznek utána fog engem tájékoztatni.  

 



Boldog István polgármester: mi az ÁSZ által ellenőrzött adatokkal rendelkezünk, a 

könyvelősünk is hiteles, melyet Országgyűlési Képviselő Úr nem fogad el. 

 

Keresztes Péter Pál képviselő: Országgyűlési Képviselő Úr a fórumain és a szórólapjain 

felsorolja amit Kétpó községért tett, ami nem igaz, hiszen tudjuk, hogy Polgármester Úrnak és 

a hivatalnak mennyit kellett dolgoznia azért, hogy például a Falunapra pályázaton nyert pénzt 

két év után megkapja az önkormányzat. Nem szép dolog, hogy más tollával ékeskedik. 

 

Kovács Péter József képviselő: szerintem Képviselő Úr nem úgy értette, hanem úgy, hogy az 

Ő ciklusa alatt történt.  

 

Dr. Hajdú László jegyző: szeretném tájékoztatni a képviselőket, hogy az ÖNHIKI 

pályázatához újból nyilatkoztatni kell a környező települések önkormányzatait a 

körjegyzőséghez való csatlakozás tárgyában, mivel az Államigazgatási Hivatal ezen 

határozatok alapján tudja kiadni a körjegyzőség alóli felmentést.  

 

Boldog István polgármester: a határozatokat minél hamarabb kérjük meg. Szeretném még 

tájékoztatni a képviselőtestületet, hogy önkormányzatunk március 7-én vasárnap 15 órától a 

művelődési házban köszönti a település hölgyeit Nőnap alkalmából, melyre minden hölgyet 

szeretettel várunk. Egy kis zenés köszöntővel szeretnénk kedveskedni, Máté Péter legszebb 

dalaival.  

 

Boldog István polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.  

 

 

 

 

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

   Polgármester                  jegyző 

 

 

 

 

/ Kovács Péter József /      / Vágner Olivér / 

       Képviselő             képviselő 

 

  

 


