
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én megtartott 

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 

   Kecskés Mihályné képviselő 

   Vágner Olivér képviselő 

   Virágné Lukács Gabriella képviselő 

 

                         Dr. Szűcs Attila jegyző 

    Finta Adrienn kirendeltség-vezető 

 

Meghívott vendég:  

Unginé Gonda Mária Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület munkatársa 

 Pappné Boross Boglárka pénzügyi előadó 

 

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

ülésen jelen van,   a képviselő-testület határozatképes.  

 

A jegyzőkönyv hitelesítőinek Virágné Lukács Gabriella és Kecskés Mihályné képviselőket 

javasolja, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott. 

 

Virágné Lukács Gabriella képviselő: a közmunkásokkal kapcsolatban lenne egy kérésem, 

látom, hogy külterületről nagyon sokan gyalog járnak a jeges út miatt, amennyiben lehetséges, 

amíg ilyen rossza az idő el lehet-e őket engedni egy negyedórával hamarabb. 

 

Boldog István polgármester: szerintem nincs akadálya. 

 

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

következő:  

 

Interpelláció 

Napirendek:  

 

1./Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének elfogadásáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

Véleményezi: Pénzügyi és ügyrendi bizottság 

 

 



2./ Előterjesztés a Berettyó-Körös Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 

módosításáról  

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

3./ Előterjesztés az Arany János Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának 

módosításáról  

Előterjesztő: Boldogné Tóth Magdolna ÁMK igazgató 

 

4./ Előterjesztés az Arany János Általános Művelődési Központ dokumentumainak 

aktualizálásáról  

Előterjesztő: Boldogné Tóth Magdolna ÁMK igazgató 

 

5./ Előterjesztés a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

ZÁRT ÜLÉS 

 

6./ Előterjesztés Kétpó 0227. hrsz-ú ingatlan 1/3 tulajdoni hányad megvásárlásáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester  

 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

7./ Előterjesztés tagi kölcsönszerződés jóváhagyásáról  

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.  

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 3/2014.(II.04.) önkormányzati határozata 

 

Napirendek elfogadásáról 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. február 4. napján tartott 

képviselő-testületi ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

1./ Napirend 

 

Előterjesztés Kétpó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének elfogadásáról 

 

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

rendelet-tervezetet megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé. 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, Boldog István polgármester röviden 

ismerteti a költségvetési táblázat számszaki adatait. 

 



Boldog István polgármester: javaslom a képviselő-testületnek, hogy most ne fogadjuk el a 

költségvetést, mivel, még további átdolgozásra adjuk vissza, de a főszámokban már nem lesz 

változás. Kötelességünknek viszont eleget tettünk, hogy elkezdtük tárgyalni a költségvetést. 

Átdolgozás után újból hoznánk a testület elé a költségvetést elfogadásra.  

 

Aki egyetért azzal, hogy Kétpó Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének 

megalkotását a képviselő-testület soron következő ülésére elhalassza, az kérem szavazzon. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta. 

2./ Napirend 

 

Előterjesztés a Berettyó-Körös Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát. 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2014. (II.04.)  önkormányzati határozata 

 

A Berettyó Körös Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 13. módosítása 

 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Berettyó-Körös Többcélú Társulás 

Társulási Megállapodásának 13. módosítását a határozat melléklete szerint elfogadja. A 

Társulási Megállapodás 13. módosítása, a Magyar Államkincstár által vezetett közhiteles 

törzskönyvi nyilvántartásban történő bejegyzés napján lép hatályba. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős:  Boldog István 

 

Erről értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

                            2./ Boldog István polgármester helyben 

                            3./ Dr. Szűcs Attila jegyző helyben 

     4./ Berettyó-Körös Többcélú Társulás Székhelyén 

 

3./ Napirend 

 

Előterjesztés az Arany János Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának 

módosításáról  

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát. 

 



Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2014. (II.04.) önkormányzati határozata 

 

az Arany János Általános Művelődési Központ Alapító Okirat módosításáról 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arany János Általános Művelődési 

Központ Alapító Okiratát a melléklet szerint elfogadja.  

 

 

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 

 

4./ Napirend 

 

Előterjesztés az Arany János Általános Művelődési Központ dokumentumainak 

aktualizálásáról  

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát. 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2014. (II.04.) önkormányzati határozata 

 

az Arany János Általános Művelődési Központ dokumentumainak aktualizálásáról  

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arany János Általános Művelődési 

Központ dokumentumait a melléklet szerint elfogadja.  

 

 

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 

 

5./ Napirend 

 

Előterjesztés a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről 

 

Boldog István polgármester az alábbiakról tájékoztatta a képviselő-testület tagjait: 



- településünkön a tűzifa osztás rendben megtörtént, még egy újabb körben határidővel 

adtunk lehetőséget azoknak, akik nem adták be kérelmüket, 

- EU-s élelmiszersegély osztás is volt ebben a hónapban, 

- faaprító gépet rendelt önkormányzatunk, mely meg is érkezett és remélem jó 

szolgálatot fog tenni, hogy minél több faaprítékot tudjunk termelni a kazánokba, 

- a következő feladata önkormányzatunknak, hogy az óvoda tetőszerkezetét felújítsuk, a 

cserepet lecseréljük, mert nagyon tönkre ment, beázik, mivel már nagyon régi, 

- az óvodában a sófal is átadásra került, reméljük a gyerekek egészségének 

megőrzéséhez ezzel is hozzátudunk járulni, 

- a helyi kábel tv kamera felszereltségéhez is nyertünk egy kis pénzt, reméljük hogy 

jobb minőségben tudjuk tájékoztatni a lakosságot a tévén keresztül, 

- folytatódik a mezőgazdasági közmunka, újabb 1 évre adtuk be pályázatunkat és még 

egyéb értékteremtő pályázatot kívánunk benyújtani. 

 

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

 

 

 

 

 

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

polgármester                         jegyző 

 

 

 

 

 

/ Virágné Lukács Gabriella /     / Kecskés Mihályné / 

        képviselő                képviselő 

 

 

 

 

 

 

 

 


