
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. május 10-én megtartott 

soron kívüli  képviselőtestületi üléséről. 

 

Jelen vannak:Boldog István polgármester 

  Enyedi Ferencné képviselő 

  Keresztes Péter Pál 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,  Nagy Sándor és Kovács Péter József képviselők hiányoznak, a képviselőtestület 

határozatképes. 

 

A jegyzőkönyv hitelesítőinek Enyedi Ferencné és Vágner Olivér képviselőket javasolja, 

melyet a képviselőtestület egyhangúlag elfogadott. 

 

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

következő: 
 

Napirend: 

 

1./ Előterjesztés pályázat benyújtása „Együtt a parlagfű ellen” 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

A napirendet a képviselőtestület egyhangúlag elfogadta. 

 

1./ Napirend 

Előterjesztés pályázat benyújtása „Együtt a parlagfű ellen” 

 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 

14/2010.(V.10.) határozata 

 

pályázat benyújtása „Együtt a parlagfű ellen” 

 

 

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 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés „ Együtt a parlagfű ellen” 

kiírt pályázati programjára pályázatát benyújtja. 

 

2./ A képviselőtestület a pályázat megvalósításához 30 eFt saját erő biztosításáról 

gondoskodik, melynek elkülönítéséről a számlavezető bank nyilatkozatát is mellékeli. 

 

3./ A megvalósítás kezdete: 2010. júniusa, befejezésének végső határideje 2010. augusztus 

hónap. 

 

4./ A képviselőtestület felhívja Boldog István polgármestert, hogy nyújtsa be az „Együtt a 

parlagfű ellen” elnevezésű pályázati anyagot a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés – 

hez.  

 

  Határidő: 2010. május 7. 

  Felelős: Boldog István polgármester 

 

5./ Ezen határozat hatálybalépésével egyidejűleg a 11/2010. (IV. 20.) számú határozat teljes 

szövege hatályát veszti. 

 

Erről értesülnek: 

 

1. Képviselőtestület tagjai helyben 

2. Boldog István polgármester helyben 

3. Dr. Hajdú László jegyző helyben 

4. Magyar Államkincstár Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Területi 

Igazgatósága Államháztartási Iroda székhelyén 

 

Boldog István polgármester: ezúton szeretném bejelenteni, hogy az önkormányzati 

költségtérítésemről lemondok. 

 

Boldog István polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta. 

 

 

 

 

 

 

 

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

  Polgármester        jegyző 

 

 

 

 

 

/ Vágner Olivér /      / Enyedi Ferencné / 

    Képviselő             képviselő 
 


