
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. szeptember 27-én 

megtartott soron kívüli képviselő-testületi üléséről. 

 

Jelen vannak:Boldog István polgármester 

  Keresztes Péter Pál képviselő 

  Vágner Olivér képviselő 

                        Virágné Lukács Gabriella képviselő 

 

                        Dr. Hajdú László jegyző 

 

 

Boldog István polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy 4 fő képviselő 

jelen van,  Kecskés Mihályné képviselő hiányzik, a képviselőtestület határozatképes. 

 

A jegyzőkönyv hitelesítőinek Virágné Lukács Gabriella és Vágner Olivér  képviselőket 

javasolja, melyet a képviselőtestület egyhangúlag elfogadott. 

 

Boldog István polgármester: a képviselőtestület összehívása telefonon történt, javaslom a 

következő  napirendek elfogadását: 

 

Napirendek: 

 

1./ Előterjesztés Tanyafejlesztési program pályázati anyagainak benyújtásáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

2./ Előterjesztés rendezvénytér kialakítás pályázati anyagának benyújtásáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

3./ Előterjesztés helyi identitás megőrzésére, fejlesztésére szolgáló rendezvények 

támogatásának pályázati anyagának benyújtásáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

A napirendet a képviselőtestület egyhangúlag elfogadta.  

 

1./ Napirend 

 

Előterjesztés Tanyafejlesztési program pályázati anyagainak benyújtásáról 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.  

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

31/2011.(IX.27.) önkormányzati határozata 

 

Tanyafejlesztési program pályázati anyagainak 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 a tanyafejlesztési programra pályázatokat kíván benyújtani a 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 81/2011. (VIII. 11.) számú VM rendelete alapján.  

 

a./ A VM rendelet 2. §. (3) bek. b.) pontja szerint „a tanyás térségek külterületi földútjainak 

karbantartását, rendszeres felújítását biztosító gépek, eszközök beszerzésére”  

 

b./ A VM rendelet 2. §. (3) bek. e.) ea.) alpontja alapján „a tanyagondnoki szolgálatok 

tevékenységének fejlesztésére” 3 db gépkocsiba szerelhető biztonsági gyermekülés 

beszerzésére. 

 

2./ A képviselőtestület a pályázat megvalósításához,  

 

- az 1/a. pontban szereplő pályázathoz 2.500.000,- Ft, míg  

- az 1/b. pontban szereplő pályázathoz 10.000,- Ft saját erő biztosításáról gondoskodik. 

 

3./ A megvalósítás kezdete: 2011. október hónap, befejezésének végső határideje 2012. június 

1. 

 

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

anyagokat a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz.  

 

  Határidő: 2011. szeptember 30. 

  Felelős: Boldog István polgármester 

 

Erről értesülnek: 

 

1. Képviselőtestület tagjai helyben 

2. Boldog István polgármester helyben 

3. Dr. Hajdú László jegyző helyben 
 

 

2./ Napirend 

 

Előterjesztés rendezvénytér kialakítás pályázati anyagának benyújtásáról 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.  

 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

32/2011.(IX.27.) önkormányzati határozata 

 

Rendezvénytér kialakítás pályázati anyagának benyújtására 

 



Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször 

módosított 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 

alábbi határozatot hozza: 

 

1. A képviselő-testület az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a Helyi 

Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének keretén belül pályázatot kíván 

benyújtani a rendezvénytér kialakításának támogatására.  

 

2. A képviselő-testület a pályázat megvalósításához 1.000.000.-Ft saját erő biztosításáról 

gondoskodik. 

 

3. A megvalósítás ideje: 2012. június hónap, majd évente ismétlődik. 

 

4. A képviselő-testület felhívja Boldog István polgármestert, hogy nyújtsa be a pályázati 

anyagot a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. 

 

Határidő: 2011. szeptember 30. 

Felelős: Boldog István polgármester 

 

Erről értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

                            2./ Boldog István polgármester helyben 

                            3./ Dr. Hajdú László jegyző helyben 

 

3./ Napirend 

 

Előterjesztés helyi identitás megőrzésére, fejlesztésére szolgáló rendezvények támogatásának 

pályázati anyagának benyújtásáról 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.  

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

33/2011.(IX.27.) önkormányzati határozata 

 

Helyi identitás megőrzésére, fejlesztésére szolgáló rendezvények támogatásának 

pályázati anyagának benyújtására 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször 

módosított 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 

alábbi határozatot hozza: 

 

1. A képviselő-testület az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a Helyi 

Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének keretén belül pályázatot kíván 

benyújtani a helyi identitás megőrzésére, fejlesztésére szolgáló rendezvények 

támogatására.  

 

2. A képviselő-testület a pályázat megvalósításához 500.000.-Ft saját erő biztosításáról 

gondoskodik. 

 



3. A megvalósítás ideje: 2012. június hónap. 

 

4. A képviselő-testület felhívja Boldog István polgármestert, hogy nyújtsa be a pályázati 

anyagot a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. 

 

Határidő: 2011. szeptember 30. 

Felelős: Boldog István polgármester 

 

Erről értesülnek: 1./ Képviselő-testület 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 

 

 

 

 

/ Vágner Olivér /      / Virágné Lukács Gabriella / 

   Képviselő        képviselő 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


