
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 20-án megtartott 

soron kívüli képviselő-testületi üléséről. 

 

Helye: Kétpó Községi Önkormányzat hivatalos helyiségében (5411 Kétpó, Almásy tér 1.sz.) 

 

Jelen vannak: Boldog István polgármester 

   Keresztes Péter Pál képviselő 

   Kecskés Mihályné képviselő 

                         Virágné Lukács Gabriella képviselő 

 

                        Dr. Szűcs Attila jegyző 

  Finta Adrienn kirendeltség-vezető 

 

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

ülésen jelen van,  Vágner Olivér képviselő igazoltan van távol,  a képviselő-testület 

határozatképes.  

 

A jegyzőkönyv hitelesítőinek Virágné Lukács Gabriella és Keresztes Péter Pál képviselőket 

javasolja, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott. 

 

Boldog István polgármester: telefonon történt a képviselő-testületi ülés összehívása a 

napirendek a következőek: 

 

Napirendek: 

 

1./ Előterjesztés nonprofit szervezetek eszközfejlesztésének támogatása benyújtása 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

2./ Előterjesztés település marketing támogatása benyújtása 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

3./ Előterjesztés nonprofit szervezetek rendezvények támogatása benyújtása 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

 

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

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

30/2013.(VI.20.) önkormányzati határozata 

 

Napirendek elfogadásáról 

 



Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. június 20. napján tartott 

képviselő-testületi ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

 

1./ Napirend 

 

Előterjesztés nonprofit szervezetek eszközfejlesztésének támogatása benyújtása 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

31/2013. (VI. 20.) önkormányzati határozata 

 

Nonprofit szervezetek eszközfejlesztésének támogatása benyújtása 

 

EMVA-ból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-

ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló a 35/2013. (V. 22.) VM rendelet 

alapján meghirdetett intézkedésekre pályázatot nyújt be. 

 

 

1.)A pályázat keretében kamera vásárlást szeretné megvalósítani.  

 

2.)A projekt megvalósulásához igényelt támogatás 500.000 Ft. 

 

3.)A pályázatban az önkormányzat 100% támogatási igényt nyújt be, melynek alapján 

önkormányzati önrész biztosítása nem válik szükségessé. 

 

4./ A megvalósítás kezdete: 2013. július, befejezésének végső határideje 2013. december 

hónap. 

 

5./ A képviselőtestület felhívja Boldog István polgármestert, hogy nyújtsa be a 

Nonprofitszervezetek eszközfejlesztésének támogatása (kamera vásárlás)benyújtása 

elnevezésű pályázati anyagot a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz.  

 

Határidő: 2013. augusztus 31. 

Felelős: Boldog István polgármester 

 

 

 

 

 

 



Erről értesülnek: 

 

1. Képviselőtestület tagjai helyben 

2. Boldog István polgármester helyben 

3. Dr. Szűcs Attila jegyző helyben 

 

 

2./ Napirend 

 

Előterjesztés település marketing támogatása benyújtása 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

32/2013. (VI. 20.) számú önkormányzati határozata 

 

Település marketing támogatása benyújtása 

 

EMVA-ból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-

ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló a 35/2013. (V. 22.) VM rendelet 

alapján meghirdetett intézkedésekre pályázatot nyújt be. 

 

1.)A pályázat keretében Kétpó Község települések népszerűsítése,városi arculatkép 

fejlesztését szeretné megvalósítani.  

 

2.)A projekt megvalósulásához igényelt támogatás 3000.000 Ft. 

 

3.)A pályázatban az önkormányzat 100% támogatási igényt nyújt be, melynek alapján 

önkormányzati önrész biztosítása nem válik szükségessé. 

 

4./ A megvalósítás kezdete: 2013. július, befejezésének végső határideje 2013. december 

hónap. 

 

5./ A képviselőtestület felhívja Boldog István polgármestert, hogy nyújtsa be a Település 

marketing támogatása támogatása benyújtása elnevezésű pályázati anyagot a Mezőgazdasági 

és Vidékfejlesztési Hivatalhoz.  

 

Határidő: 2013. augusztus 31. 

Felelős: Boldog István polgármester 

 

 

 



Erről értesülnek: 

 

1. Képviselőtestület tagjai helyben 

2. Boldog István polgármester helyben 

3. Dr. Szűcs Attila jegyző helyben 

 

 

3./ Napirend 

 

Előterjesztés nonprofit szervezetek rendezvények támogatása benyújtása 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

33/2013. (VI. 20.) számú önkormányzati határozata 

 

Nonprofit szervezetek rendezvények támogatása benyújtása 

 

EMVA-ból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-

ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló a 35/2013. (V. 22.) VM rendelet 

alapján meghirdetett intézkedésekre pályázatot nyújt be. 

 

 

1.)A pályázat keretében szeretné megvalósítani az ingyenes játszóházat az VIII. Alföldi 

Betyárétel Főző Fesztiválon.  

 

2.)A projekt megvalósulásához igényelt támogatás 300.000 Ft. 

 

3.)A pályázatban az önkormányzat 100% támogatási igényt nyújt be, melynek alapján 

önkormányzati önrész biztosítása nem válik szükségessé. 

 

4./ A megvalósítás időpontja: 2013. június 21-23.,az Alföldi Betyárétel Főző Fesztiválon. 

 

5./ A képviselőtestület felhívja Boldog István polgármestert, hogy nyújtsa be a 

Nonprofitszervezetek rendezvények támogatása benyújtása elnevezésű pályázati anyagot a 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz.  

 

Határidő: 2013. augusztus 31. 

Felelős: Boldog István polgármester 

 

 



Erről értesülnek: 

 

1. Képviselőtestület tagjai helyben 

2. Boldog István polgármester helyben 

3. Dr. Szűcs Attila jegyző helyben 

 

 

Boldog István polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta. 

 

 

 

 

 

/ Boldog István /   kmf.   / Dr. Szűcs Attila / 

  polgármester            jegyző 

 

 

 

 

 

/ Virágné Lukács Gabriella /     / Keresztes Péter Pál / 

           képviselő                                                                              képviselő 

 

 

 

 

 


