
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én 

megtartott közmeghallgatással egybekötött soron következő képviselő-testületi üléséről. 

 

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

 

Jelen vannak: Boldog István polgármester 

   Keresztes Péter Pál képviselő 

   Virágné Lukács Gabriella képviselő 

   Vágner Olivér képviselő 

 

                          Dr. Szűcs Attila jegyző 

    Finta Adrienn kirendeltség-vezető 

 

Meghívott vendégek: Dr. Boldog Szilvia járásvezető 

   Hajdú Gábor Tiszamenti Regionális Vízművel Zrt. vezérigazgatója 

                                   Szabó Péter Törökszentmiklós alpolgármestere és a TRV Zrt. területi 

                                   igazgatója 

 

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

ülésen jelen van,  Kecskés Mihályné   képviselő igazoltan van távol,  a képviselő-testület 

határozatképes.  

 

A jegyzőkönyv hitelesítőinek Virágné Lukács Gabriella és Vágner Olivér képviselőket 

javasolja, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott. 

 

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

a következő: 

 

Interpelláció 

Napirendek: 

 

1./Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének III. negyedévi 

végrehajtásáról. 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

2./ Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciójáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

Véleményezi: a pénzügyi és ügyrendi bizottság 

 

3./ Előterjesztés a filmforgatási célú közterület használatra vonatkozó szabályokról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

4./ Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 

és a szociális igazgatás helyi szabályozásáról szóló 22/2012. (VIII.10.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

 



5./ Beszámoló Tanyagondnoki Szolgálat 2012. évi munkájáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

6./ Előterjesztés Kétpó község területén működő vendéglátó helyekről közösségi használatú 

számítógépek kitiltásáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

7./ Előterjesztés utcanév megváltoztatásáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

8./ Előterjesztés Nagykunsági Fogászati Ügyeleti Önkormányzati Társulás működtetésére 

kötött megállapodás megszüntetés napjának módosításáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

9./ Előterjesztés az Arany János Általános Művelődési Központ alapvető dokumentumainak 

törvényi előírásoknak megfelelő aktualizálásáról 

Előterjesztő: Boldogné Tóth Magdolna ÁMK igazgató 

 

10./ Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel kötendő üzemeltetési szerződés 

elfogadásáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

11./ Előterjesztés a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

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

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 56/2013.(X.31.) önkormányzati határozata 

 

Napirendek elfogadásáról 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. október 31. napján tartott 

képviselő-testületi ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

1./ Napirend 

 

Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének III. negyedévi 

végrehajtásáról. 

 

Boldog István polgármester: a Horváth Rudolf cégével folynak az egyeztetések iparűzési 

adóval kapcsolatban, nem fizettek adót, valószínűleg változás következik be mivel ők az 

egyik legnagyobb adózónk. 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

 

 



Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 57/2013.(X.31.) önkormányzati határozata 

 

Kétpó Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének III. negyedévi 

végrehajtásáról. 

 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló 2011. CXCV. 

törvény 23.§-ban biztosított jogkörében eljárva az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 

III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

Erről értesülnek:  1./ Képviselőtestület tagjai helyben 

   2./ Boldog István polgármester helyben 

   3./ Finta Adrienn kirendeltség vezető helyben 

 

2./ Napirend 

 

Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciójáról 

 

Virágné Lukács Gabriella a pénzügyi és ügyrendi bizottság elnöke, képviselő: a bizottság a 

koncepciót megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 58/2013.(X.31.) önkormányzati határozata 

 

Kétpó Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójáról 

 

Kétpó Község Képviselő-testülete – a 2011. évi CLXXIX törvény 112.§ (1) bek., a 2011. évi 

CXCV törvény 24. §. (1) bek., a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet. 26. §-a alapján – 

megtárgyalta és elfogadta a 2014. évi költségvetési koncepcióját.  

A 2014. évi költségvetést a vonatkozó, Országgyűlés által elfogadott jogszabályok 

alapján kell elkészíteni a koncepcióban megfogalmazott célok figyelembevételével 

 

A 2014. évi költségvetésben működési hiány nem tervezhető. 

 

Az önkormányzati bevételeket maximalizálni szükséges. 

 

Határidő: 2014. február 15. 

Felelős:    Boldog István polgármester  

      dr. Szűcs Attila jegyző 

 

Erről:értesülnek:  

1. Boldog István polgármester, Helyben 

2. dr. Szűcs Attila jegyző, Helyben 

3. Képviselő-testület bizottságai, Helyben 

4. Képviselő-testület tagjai, Helyben 



3./ Napirend 

 

Előterjesztés a filmforgatási célú közterület használatra vonatkozó szabályokról 

 

Boldog István polgármester: a rendelet megalkotásával a törvényi előírásnak teszünk eleget. 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét. 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2013. (XI.04.) önkormányzati rendelete  

 

a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. 

törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi  

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva  a következőket rendeli el: 

  
1.§ 

Kétpó Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő 

közterületeknek a mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő 

igénybevételére (a továbbiakban: filmforgatás) a közterületek használatáról és rendjéről szóló 

17/2012.(VIII.10.) önkormányzati rendelet szabályait az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell 

alkalmazni. 
 

2. § 

(1) A hatósági szerződés abban az esetben hagyható jóvá, ha a kérelmező a következő feltételek 

teljesítését vállalja: 

a) az eredeti állapot helyreállítását, 

b) az igénybe vett közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak rendben- és tisztán tartását, 

c) a keletkezett hulladék elszállításáról való gondoskodást, 

d) a filmforgatással érintett lakosság és vállalkozás tájékoztatását a filmforgatással kapcsolatos 

lényeges információkról, 

e) az esetleges forgalomkorlátozásokról tájékoztató megjelentetését a helyi médiában, továbbá 

f) a filmforgatás miatti vagy azzal összefüggésbe hozható esetleges károk megtérítését, beleértve a 

harmadik személy által az önkormányzat felé érvényesített kárt is. 

 

(2) A filmforgatással érintett közterület jellegétől és elhelyezkedésétől függően az alábbi kezelői 

hozzájárulások beszerzése írható elő a hatósági szerződéshez a kérelmezőnek: 

a) helyi közút esetén közútkezelői hozzájárulás a közút kezelője részéről, valamint 

b) zöldterület esetén kezelői hozzájárulás a zöldterület kezelője részéről. 

 

3. § 

A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti 

események esetén az akadály elhárulása után az esetleges kárelhárítást vagy helyreállítást követő 10 

munkanapon belül az Önkormányzat biztosítja újra a közterületet olyan időtartamban, ameddig a 

filmforgatás akadályozva volt.  

 

4. § 

(1) A közterület használat díja megegyezik a mozgóképről szóló törvény 3. mellékletében foglalt 

legmagasabb díjtételek mindenkori mértékével.  



(2) A kérelmező a közterület-használati díj megfizetése alól abban az esetben mentesíthető, ha a 

filmalkotás közérdekű célt szolgál. Közérdekű célnak minősül különösen az önkormányzat, az 

önkormányzat intézményei, továbbá oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztési célok érdekében 

végzett filmforgatás.  

 

5. § 

 

Ez a rendelet  a kihirdetését követő napon lép hatályba . 

 

 

Boldog István                                                                        dr. Szűcs Attila 

polgármester                                                                          jegyző 

 

Kihirdetve: 2013. november 04. 

 

 

dr. Szűcs Attila 

jegyző 

 

 

4./ Napirend 

 

Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és a 

szociális igazgatás helyi szabályozásáról szóló 22/2012. (VIII.10.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Boldog István polgármester: a rendelet módosításával a 90 év feletti nyugdíjasainkat 

szeretnénk támogatni minden évben nyugdíjas napon. 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét. 

 

A Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2013. (XI.04.) önkormányzati rendelete 

 

a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és a 

szociális igazgatás helyi szabályairól szóló 22/2012.(VIII.10.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Kétpó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993.évi  III. törvény 25.§(3) bekezdés bc) pontjában,32.§(3) 

bekezdésében,,Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 

13.§ ( 1) bekezdés 8.pontában,az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 

eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ A pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és a 

szociális igazgatás helyi szabályairól szóló 22/2012.(VIII.10.) önkormányzati 

rendelet(továbbiakban: rendelet) 12.§-a (7) bekezdéssel egészül ki : 

 



“ 12.§ (7)A polgármester időskorúakra tekintettel 10.000 Ft egyszeri támogatást állapít 

meg azoknak a Kétpón állandó lakóhellyel rendelkezőknek , akik betöltötték a 90 

életévüket.” 

22..  §§  EEzz  aa  rreennddeelleett  aa  kkiihhiirrddeettéésséétt  kköövveettőő  nnaappoonn  lléépp  hhaattáállyybbaa..  

  

  

BBoollddoogg  IIssttvváánn                DDrr..  SSzzűűccss  AAttttiillaa  

ppoollggáárrmmeesstteerr                  jjeeggyyzzőő  

 

KKiihhiirrddeettééssii  zzáárraaddéékk::  

AA  rreennddeelleett  kkiihhiirrddeettééssrree  kkeerrüülltt  aa  KKöözzsséégg  hhiirrddeettőőttáábblláájjáánn  22001133..  nnoovveemmbbeerr  0044..  

  

  

                  DDrr..  SSzzűűccss  AAttttiillaa  
                                                jjeeggyyzzőő  

 

 

5./ Napirend 

 

Beszámoló Tanyagondnoki Szolgálat 2012. évi munkájáról 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 59/2013.(X.31.) önkormányzati határozata 

 

Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat 2012.évi munkájáról 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tanyagondnoki szolgáltatás 2012. évi 

működéséről szóló beszámolót áttekintette és a melléklet szerint elfogadja.  

 

Határidő: 2013. december 31. 

Felelős: Boldog István polgármester 

 

Erről értesülnek: 

 

1. Képviselőtestület tagjai helyben 

2. Boldog István polgármester helyben 

3. Dr. Szűcs Attila jegyző helyben 

 

6./ Napirend 

 

Előterjesztés Kétpó község területén működő vendéglátó helyekről közösségi használatú 

számítógépek kitiltásáról 

 

Boldog István polgármester: az egyik vendéglátó helyen olyan probléma volt, hogy közösségi 

használatú számítógépen működtettek nyerő automatákhoz hasonló játékokat, ez a probléma 

megoldódott, mivel az illetékes hatóságok ellenőrzést tartottak, de javaslom, hogy a 



törvényesség betartása érdekében annak megelőzésére, hogy ilyen gépeket használjanak mi is 

hozzunk egy határozatot. 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 60/2013.(X.31.) önkormányzati határozata 

 

Kétpó községben működő vendéglátó helyekről közösségi használatú számítógépek 

kitiltásáról 

 

Kétpó Község Képviselő-testülete – a kiskorúak védelme érdekében -Kétpó településen 

működő vendéglátó helyekről a közösségi használatú számítógépeket kitiltja. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Boldog István polgármester 

 

Erről: 

 

1. Boldog István polgármester, Helyben 

2. dr. Szűcs Attila jegyző, Helyben 

3. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

é r t e s ü l n e k. 

 

 

7./ Napirend 

 

Előterjesztés utcanév megváltoztatásáról 

 

Boldog István polgármester: a Felszabadulás út átnevezéséről van szó, melyre én szeretnék 

egy javaslatot tenni Ond Vezér nevére, aki településünk alapító törzsének vezére volt. 

 

Keresztes Péter Pál képviselő: én javaslom, hogy a lakosságtól is kérjünk véleményeket. 

 

Boldog István polgármester: rendben van, akkor kérjünk lakossági véleményt és várjuk a 

javaslatotokat és utána döntünk. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta és 

meghozta következő határozatát.  

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 61/2013.(X.31.) önkormányzati határozata 

 
Felszabadulás út nevének megváltoztatásáról 

 

Kétpó Község Képviselő-testülete - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontja, tovább 14. §-a alapján – úgy döntött, hogy a 

Felszabadulás út nevének megváltoztatására Kétpó község lakosainak a véleményét kikéri. 

A utca átnevezéséről a lakossági vélemények figyelembevételével dönt. 

 



Határidő: folyamatos 

Felelős: Boldog István polgármester 

 

1. Boldog István polgármester, Helyben 

2. dr. Szűcs Attila jegyző, Helyben 

3. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

é r t e s ü l n e k. 

 

8./ Napirend 

 

Előterjesztés Nagykunsági Fogászati Ügyeleti Önkormányzati Társulás működtetésére kötött 

megállapodás megszüntetés napjának módosításáról 
 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

62/2013.(X.31.) önkormányzati határozata 
 

a Nagykunsági Fogászati Ügyeleti Önkormányzati Társulás működtetésre kötött 

megállapodás megszüntetés napjának módosításáról 
 

Kétpó Község Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. tv. 87. §-a alapján - az eredetileg 2013. március 31. napjával 

megszüntetett Nagykunsági Fogászati Ügyeleti Önkormányzati Társulás 

működtetésére kötött megállapodást 2013. december 31. napjára módosítja. Így a 

szerződés megszűnésének napja 2013. december 31. napja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nagykunsági Fogászati 

Ügyeleti Önkormányzati Társulás működtetésére kötött megállapodást megszüntesse. 
 

Határidő: 2013. december 31. 

Felelős: Boldog István polgármester 

Erről: 

1. Boldog István polgármester, Helyben 

2. dr. Szűcs Attila jegyző, Helyben 

3. Dr. Szabó Zoltán Túrkevéért Alapítvány 5420 Túrkeve, Széchenyi u. 9. 

4. Dr. Ambrózy Péter Ambro-Dental Bt. Mezőtúr, Vásár u. 7/a.  

5. Ecsegfalva Község Önkormányzata, Ecsegfalván 

6. Mezőtúr Város Önkormányzata, Mezőtúron 

7. Kuncsorba Község Önkormányzata, Kuncsorbán 

8. Mesterszállás Község Önkormányzata, Mesterszálláson 

9. Mezőhék Község Önkormányzata, Mezőhéken 

10. Túrkeve Város Önkormányzata, Túrkevén  

11. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

é r t e s ü l n e k. 

 

9./ Napirend 

 

Előterjesztés az Arany János Általános Művelődési Központ alapvető dokumentumainak 

törvényi előírásoknak megfelelő aktualizálásáról 

 



A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

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

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

63/2013.(X.31.) önkormányzati határozata 

 

az Arany János Általános Művelődési Központ alapvető dokumentumainak törvényi 

előírásoknak megfelelő aktualizálásáról 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arany János Általános Művelődési 

Központ alapvető dokumentumait a melléklet szerint elfogadja.  

 

Határidő:  

Felelős: Boldog István polgármester 

Erről értesülnek:1. Képviselőtestület tagjai helyben 

1. Boldog István polgármester helyben 

2. Dr. Szűcs Attila jegyző helyben 

3. Arany János Általános Művelődési Központ székhelyén 

 

10./ Napirend 

Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel kötendő üzemeltetési szerződés 

elfogadásáról 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

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

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

64/2013.(X.31.) önkormányzati határozata 

 

a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel kötendő üzemeltetési szerződés elfogadásáról 

 

1. Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező, 

Kétpó Község Önkormányzata ( székhely: 5411 Kétpó, Almásy tér 1.), mint 

ellátásért felelős, Mezőtúr és Környéke Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű 

Társaság (székhely: 5400 Mezőtúr, Gorkij utca 25.) ,mint korábbi víziközmű-

szolgáltató, egyben munkáltató és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság (székhely: Szolnok, Kossuth Lajos út 5.), mint 

víziközmű-szolgáltató –  között megkötendő bérleti-üzemeltetési szerződést 

jóváhagyja. 

 

2. Felhatalmazza Boldog István polgármestert az 1. pont szerinti szerződés aláírására. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: dr. Szűcs Attila jegyző 

Határozatról értesül: 1. Boldog István polgármester Helyben 

          2.   dr. Szűcs Attila jegyző Helyben 

                                              3. Mezőtúr és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. 

       5400 Mezőtúr, Gorkij út 25. 

            4.Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 

                                                 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.  



11./ Napirend 

 

Előterjesztés a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Keresztes Péter Pál képviselő, alpolgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a 

Berettyó-Körös Többcélú Társulás ülésén részt vett. A kistérség sikeresen pályázott 

rendezvények szervezésére, mely összeg a települések között egyenlő arányban kerül 

szétosztásra, így Kétpó település is 400 eFt támogatásban részesül.  

Tájékoztatta még a testületet, hogy vízmű ülésen is részt vett. 

 

Boldog István polgármester: a viziközmű váltás során 5 hónapig nem volt a településnek 

szolgáltatója és a lakosok nem fizettek vízdíjat, javaslom -  a lakosság terheinek csökkentése 

érdekében, -  hogy Kétpó Község Önkormányzata  erre az időszakra vonatkozó vízdíj 

kifizetését vállalja át.  

 

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

 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

65/2013.(X.31.) önkormányzati határozata 

 

A lakossági vízdíj átvállalásáról 

 

1. Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kétpó lakosainak vízdíját 

átvállalja. 

 

2. Az átvállalt időszak 2013. június 01. – 2013. október 31. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Boldog István polgármester 

 

Erről értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai helyben 

      2./ Boldog István polgármester helyben 

                           3./ Dr. Szűcs Attila jegyző helyben 

 

 

Boldog István polgármester a napirend keretében az alábbiakról tájékoztatta a képviselő-

testületet: 

 

- a temetőnél és a diákotthonnál a járdaépítése nagyon szépen halad és hamarosan 

befejeződik, 

- salakpálya az iskola udvarán elkészült, 

- nyílászárócsere az iskolában hamarosan befejeződik, 

- tároló felújítása elkészült és a futball pályán is a javítások, 

 

 

 

 



- kemencén javításokat kell végrehajtani folyamatban van, 

- a pályázatok beadása megtörtént, jól haladnak reméljük, hogy nyertes pályázatok 

lesznek: közösségi ház, falusi vendégfogadó, ifjúsági szálláshely, Petőfi úton a 

járdaépítés. 

 

Boldog István polgármester megköszönte a megjelenést és a képviselő-testület ülését bezárta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

     polgármester                jegyző 

 

 

 

 

 

/ Virágné Lukács Gabriella /           / Vágner Olivér / 

              képviselő                 képviselő 

  


