
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. december 16-án 

megtartott  soron kívüli képviselő-testületi üléséről. 

 

Jelen vannak: Boldog István polgármester 

                      Keresztes Péter Pál képviselő 

            Kecskés Mihályné képviselő 

                       Vágner Olivér képviselő 

                       Virágné Lukács Gabriella képviselő 

 

                       Dr. Hajdú László jegyző 

 

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

ülésen jelen van, a képviselőtestület határozatképes.  

 

A jegyzőkönyv hitelesítőinek Virágné Lukács Gabriella és Vágner Olivér képviselőket 

javasolja, melyet a képviselőtestület egyhangúlag elfogadott. 

 

Boldog István polgármester: az ülés összehívása telefonon történt, meghívót nem küldtünk ki. 

Javaslom a következő napirendek elfogadását: 

 

Napirendek 

 

1./ Előterjesztés Falufejlesztési Akció Program elfogadásáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

2./ Előterjesztés egyszerű eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadásáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

3./ Előterjesztés rendőrségi körzeti megbízotti tevékenység önkormányzati támogatásáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

4./ Tájékoztatás egyéb aktuális kérdésekről 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

A napirendeket a képviselőtestület egyhangúlag elfogadta. 

 

1./ Napirend 

 

Előterjesztés Falufejlesztési Akció Program elfogadásáról 

 



Boldog István polgármester: a programban olyan dolgok vannak megfogalmazva, melyekre 

törekednünk kell, hiszen ezen a programok keresztül valósíthatja meg településünk nagyobb 

önállóságát. 

Szeretném kérni képviselő társaimat, hogy amennyiben a  Falufejlesztési Akció Programmal 

kapcsolatban még egyéb javaslatuk, elképzelésük van azt a jövő héten küldjék be a hivatalba. 

 

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

 

Kétpó Községi  Önkormányzat Képviselő-testületének 

54/2011.(XII.16.) önkormányzati határozata 

 

Falufejlesztési Akció Program elfogadásáról 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

többször módosított 1990. évi LXV. tv. 8. §-ában biztosított jogkörében eljárva a 

Falufejlesztési Akció Programot elfogadja, mely a határozat mellékletét képezik. 

 

Erről értesülnek: 1./ Képviselőtestület tagjai helyben 

                            2./ Boldog István polgármester helyben 

                             3./ Dr. Hajdú László jegyző helyben 

 

2./ Napirend 

 

Előterjesztés egyszerű eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadásáról 

 

Boldog István polgármester: az ajánlattételi felhívás Kétpó Községének és rendezvényeinek 

reklámozásáról szól, Európai közutakon rendszeresen közlekedő gépjárműveken és internetes 

honlapon. Az ajánlattételi felhívás tartalmazza a részletes szakmai követelményeket. 3 cég 

ajánlattétele várható. A tárgyalásos közbeszerzési eljárás január 14-én 10 órakor lesz, de a 

dátumokban várható változás. Az eljárás végén a képviselő-testület dönt. 

 

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

 

Kétpó Községi  Önkormányzat Képviselő-testületének 

55/2011.(XII.16.) önkormányzati határozata 

 

Kétpó Község Önkormányzata  

egyszerű közbeszerzési eljárás kiírásáról, -  ajánlattételi felhívás elfogadásáról 

 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete jogkörében eljárva az alábbiakról 

határozott: 

 

 



1.  Kétpó község és rendezvényeinek reklámozása céljából egyszerű közbeszerzési 

eljárás lefolytatásáról 

 

2. A határozat mellékletét képező egyszerű eljárás ajánlattételi felhívását - az 

előterjesztett változatlan formában -  elfogadja. 

 

3. Felhatalmazza Boldog István polgármestert az eljárás lefolytatásához szükséges 

szerződések megkötésére. 

 

 

Erről értesülnek:  1./ Képviselőtestület tagjai helyben 

   2./ Boldog István polgármester helyben 

   3./ Dr. Hajdú László jegyző helyben 

 

3./ Napirend 

 

Előterjesztés rendőrségi körzeti megbízotti tevékenység önkormányzati támogatásáról 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

Kétpó Községi  Önkormányzat Képviselő-testületének 

56/2011.(XII.16.) önkormányzati határozata 

 

Rendőrségi körzeti megbízotti tevékenység önkormányzati támogatásáról 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször 

módosított 1990. évi LXV. tv. 8.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 

rendőrségi körzeti megbízott helyi tevékenységét az alábbiak szerint támogatja. 

 

1. A képviselő-testület a rendőrségi körzeti megbízott település területén saját 

gépkocsival történő munkavégzését, havi rendszerességgel 300 km üzemanyag 

(benzin) költségének vállalásával támogatja. 

2. A felhasználásról a támogatott útnyilvántartást köteles vezeti és bemutatni. 

3. A támogatás az önkormányzat költségvetésében rezsiköltségként történhet. 

4. A támogatás 2012. január 01. napjától – 2012. december 31. napjáig folyósítható. 

5. A képviselő-testület felhívja a polgármestert a támogatás folyósításával kapcsolatban 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: folyamatos, illetve 2012. december 31. 

Felelős: Boldog István polgármester 

 

 



Erről értesülnek:   1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

                               2./ Boldog István polgármester helyben 

                               3./ Dr. Hajdú László jegyző helyben 

                               4./ Gonda Sándor rendőrségi körzeti megbízott székhelyén 

                               5./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintézője helyben 

 

4./ Napirend 

 

Tájékoztatás egyéb aktuális kérdésekről 

 

Boldog István polgármester: tájékoztatni szeretném a képviselőtestületet, hogy az ÁNTSZ-

hez a külterületi Mészáros-tanyából az ivóvizet szolgáltató kúttal kapcsolatban panasz 

érkezett, hogy nem jó a víz. Intézkedést tettünk az ivóvíz minőségének kivizsgálására, 

valamint biztosítottuk a palackos vizet az ott lakók számára, mindaddig amíg az eredmény 

megérkezik.  Az ÁNTSZ helyszíni ellenőrzést tartott, melyben megállapította, hogy a kút 

fedele rozsdás, lyukas ennek kijavítására intézkedni kell, valamint azt, hogy a kút mellett 5 

méterre van egy ásott kút, amely életveszélyes és a lefedéséről önkormányzatunknak 

gondoskodni kell. 

Fenti üggyel kapcsolatban az intézkedéseket megtettük. Várjuk az ivóvíz vizsgálatának 

eredményeit. 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

Boldog István polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta. 

 

 

 

 

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

   polgármester        jegyző 

 

 

 

 

/ Virágné Lukács Gabriella /      / Vágner Olivér / 

               képviselő              képviselő 

 

 

 

 

 

 

 

 


