
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én 

megtartott közmeghallgatással egybekötött soron következő képviselő-testületi üléséről. 

 

Jelen vannak: Boldog István polgármester 

   Kecskés Mihályné képviselő 

   Keresztes Péter Pál képviselő 

   Vágner Olivér képviselő 

 

                        Finta Adrienn jegyző 

 

Meghívott vendégként:  

Fekete Miklós rendőr ezredes Mezőtúri Rendőrkapitányság 

Pappné Boross Boglárka pénzügyi ügyintéző 

 

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

ülésen jelen van, Virágné Lukács Gabriella képviselő igazoltan van távol, a képviselő-testület 

határozatképes.  

 

A jegyzőkönyv hitelesítőinek Vágner Olivér és Kecskés Mihályné képviselőket javasolja, 

melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott. 

 

Boldog István polgármester: javaslom, hogy a 2. napirendi pontot tárgyaljuk először a 

vendégünk miatt. 

 

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

 

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

következő:  

 

Interpelláció 

Napirendek: 

 

1./ Állásfoglalás a Mezőtúri Rendőrkapitányság Vezetőjének kinevezéséről 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

2./ Előterjesztés Kétpó Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

Előterjesztés véleményezi: a pénzügyi és ügyrendi bizottság 

 

3./ Előterjesztés 0273. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan területéből állami tulajdonba 

adásáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 



4./   Polgármesteri beszámoló a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

ZÁRT ÜLÉS 

 

5./ Előterjesztés Bio- és megújuló energiafelhasználási(kazán 2.0) startmunka mintaprogram 

támogatására készült pályázat jóváhagyásáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

6./ Előterjesztés rendőrségi körzeti megbízotti tevékenység önkormányzati támogatásáról 

(üzemanyag támogatás) 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

7./ Előterjesztés Vágner Olivér a Kétpó, Széchenyi út 8.szám alatti ingatlan bérlőjének 

kérelme 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

8./ a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal és a Kétpó Önkormányzata közötti, a Mezőtúri 

Járási Hivatal kialakításához kapcsolódó megállapodás mellékleteinek elfogadásáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester,Finta Adrienn jegyző 

 

9./ Előterjesztés „Kétpó Községért 2012. évben„ című pályázat elbírálásáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

10./Előterjesztés Ádám Ottó Mihály főiskolai hallgató 2013. évi Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásának megállapításáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

11./Előterjesztés Hegedűs Renáta főiskolai hallgató 2013. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíj támogatásának megállapításáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

12./Előterjesztés Varga Veronika Hajnalka főiskolai hallgató 2013. évi Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásának megállapításáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

A képviselő-testület a napirendeket egyhangúlag elfogadta.  

 

Kérdés, interpelláció nem volt. 

 

1./ Napirend 

 

Állásfoglalás a Mezőtúri Rendőrkapitányság Vezetőjének kinevezéséről 

 



Fekete Miklós r. ezredes röviden ismerteti a szakmai életútját. 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.  

 

 

Kétpó Községi  Önkormányzat Képviselő-testületének 

66/2012.(XI.29.) önkormányzati határozata 

 

Állásfoglalás a Mezőtúri Rendőrkapitányság Vezetőjének kinevezéséről 

 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendőrségről szóló 1994. évi 

XXXIV. törvény 8.§ (2) bekezdése alapján egyetért – Farkas József r. ezredes rendőrségi 

főtanácsos megyei rendőrfőkapitány felterjesztésével – miszerint a Mezőtúri 

Rendőrkapitányság Vezetőjének 2013. január 01. hatállyal Fekete Miklós r. ezredest nevezi 

ki. 

 

Határidő: 2012. december 14. 

Felelős: Boldog István polgármester 

 

Erről értesülnek:          1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

                               2./ Boldog István polgármester helyben 

                               3./ Finta Adrienn jegyző helyben 

                               4./ JNK.SZM-i Rendőr-Főkapitányság Vezetője Szolnok, Baross út 39. 

 

2./ Napirend 

 

Előterjesztés Kétpó Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójáról 

 

Vágner Olivér képviselő, a pénzügyi és ügyrendi bizottság elnökhelyettese: a bizottság az 

előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 

 

Pappné Boross Boglárka pénzügyi ügyintéző röviden összefoglalja az előterjesztést. 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdést tett fel Kecskés Mihályné és Keresztes Péter Pál 

képviselő, melyre Boldog István polgármester megválaszolt. 

 

 A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.  

 

 

 

 



Kétpó Községi  Önkormányzat Képviselő-testületének 

67/2012.(XI.29.) önkormányzati határozata 

 

Kétpó Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójáról 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2013. évi költségvetési 

koncepciót elfogadja. 

 

A 2013. évi költségvetést a vonatkozó, Országgyűlés által elfogadott jogszabályok 

alapján kell elkészíteni a koncepcióban megfogalmazott célok figyelembevételével. 

 

1. A 2013. évi költségvetésben működési hiány nem tervezhető. 

 

2. Az önkormányzati bevételeket maximalizálni szükséges. 

 

Határidő: azonnal, ill. a 2013. évi költségvetés előterjesztése      

Felelős:  Boldog István polgármester 

              Finta Adrienn jegyző 

 

Erről értesülnek:          1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

                               2./ Boldog István polgármester helyben 

                               3./ Finta Adrienn jegyző helyben 

 

3./ Napirend 

 

Előterjesztés 0273. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan területéből állami tulajdonba 

adásáról 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.  

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

68/2012.(XI.29.) önkormányzati határozata 

 

A 0273 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan területéből állami tulajdonba adásáról 

 

1) Kétpó község Önkormányzata a beruházás átall érintett Kétpó külterület 0273 hrsz-ú 

ingatlan területéből a változási vázrajzon körülhatárolt-előzetesen 223 m2 re becsült-

területet a Magyar Állam tulajdonába térítésmentesen átadja és a NIF Zrt. 

vagyonkezelésébe kerüljön. 

 

2) A tulajdonba adás érdekében a szükséges intézkedések megtételére a NIF Zrt. jogosult. 

 



3) A fenti terület tulajdonba adással járó költség a NIF Zrt.-t terheli. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Boldog István polgármester 

 

Erről értesülnek: 

 

1. Képviselőtestület tagjai helyben 

2. Boldog István polgármester helyben 

3. Finta Adrienn jegyző helyben 

 

 

4./ Napirend 

 

Polgármesteri beszámoló a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről 

 

Boldog István az alábbiakról tájékoztatta a képviselő-testületet: 

 

- az uniós élelmiszersegély csomag osztás megtörtént, jól sikerült, januárban újabb 

csomag osztás lesz, 

- elindult a belterületi útfelújítás keretében a 3 projekt, az idén a temető parkolóját, a 

művelődési ház dísz burkolatát szeretnénk megvalósítani, jövőre pedig a Jókai Mór út 

felújítását, 

- kistérségi értekezleten vettem részt, a kistérség megmarad, tovább fog működni a 

személyi ügyeket kell megoldani, 

- a Leader Egyesület bejegyzésre került nálunk a hivatalban lesz az irodájuk, a 

működésükhöz kapcsolódóan több elképzelés van, remélem kölcsönösen tudjuk 

segíteni egymás munkáját, 

- elbírálás alatt van a jövőre induló 4 start munkaprogramunk, a legjelentősebb a 

homoktövis ültetvény, a növény termőre fordulása után jelentős hasznot remélünk és 

továbbfejlesztve reményeink szerint jó pár embernek ad munkát, 

- az NFA-tól  3 ha földterületet kapott önkormányzatunk használatra, melyen sütőtököt 

fogunk termeszteni éves szinten 1 millió forint hasznot remélünk. 

 

Boldog István polgármester megköszönte a megjelenést és zárt ülést rendelt el. 

 

 

/ Boldog István /    kmf.     / Finta Adrienn / 

   polgármester                jegyző 

 

 

 

 

/Kecskés Mihályné /                  /Vágner Olkivér / 

     képviselő             képviselő 


