
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 15-én 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 

 

  Finta Adrienn kirendeltség-vezető 

 

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

ülésen jelen van,  Vágner Olivér képviselő és Dr. Szűcs Attila jegyző 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: a képviselő-testületi ülés összehívása telefonon történt, kérem a 

következő napirendek elfogadását: 

 

Napirendek: 

 

1./Előterjesztés vállalkozási szerződés elfogadásáról  a Tuti-Peso Kft-vel a „Kétpó Község 

megismertetése” című pályázathoz  

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

2./ Előterjesztés vállalkozási szerződés elfogadásáról Vincze Róbert egyéni vállalkozóval a 

„Játszóház” című pályázathoz 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

3./ Előterjesztés vállalkozási szerződés elfogadásáról  a Szalay Bau Kft-vel a „Pói piac 

kialakítása” című pályázathoz 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

4./ Előterjesztés megállapodás elfogadásáról a Kétpó Községi Sport-, és Művelődési 

Egyesülettel a „Műfüves sportpálya” című pályázat megvalósításával kapcsolatban 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

5./ Előterjesztés megállapodás elfogadásáról a Médiatár Közhasznú Alapítvánnyal a 

„Játszótér” című pályázat megvalósításával kapcsolatban 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

6./ Előterjesztés megállapodás elfogadásáról a Nagykunságért TVN ft-vel, az „Almásy tér 

park fejlesztése” című pályázat megvalósításával kapcsolatban 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 



7./ Előterjesztés a 28/2014. (IV.01.) önkormányzati határozat módosításáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

8./ Előterjesztés Támogatás megelőlegező hitel ingatlanfedezetéről  

/Pói Piac megvalósításához/ 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

9./Előterjesztés a Támogatás megelőlegező hitel ingatlanfedezetéről 

/Kétpó, műfüves sportpálya építése/ 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

10./ Előterjesztés Márki Károly r.alezredes, közlekedésrendészeti alosztályvezető jutalma 

Rendőrség Napja alkalmából 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

11./ Előterjesztés Bíró László rendőr főhadnagy, közrendvédelmi alosztályvezető jutalma 

Rendőrség Napja alkalmából 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

12./Előterjesztés  Varga Zoltán rendőr főhadnagy, közrendvédelmi alosztályvezető jutalma 

Tűzoltók Napja alkalmából 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

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

 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 31/2014.(IV.15.) önkormányzati határozata 

 

Napirendek elfogadásáról 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. április 15. napján tartott 

képviselő-testületi ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

1./ Napirend 

 

Előterjesztés vállalkozási szerződés elfogadásáról  a Tuti-Peso Kft-vel a „Kétpó Község 

megismertetése” című pályázathoz  

 

Boldog István polgármester: a rendkívüli ülés napirendi pontjai a pályázatokhoz tartozó 

szerződések és megállapodások megkötéséről szól. 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

 

 

 

 



Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 32/2014.(IV.15.) önkormányzati határozata 

 

vállalkozási szerződés elfogadásáról  a Tuti-Peso Kft-vel a „Kétpó Község 

megismertetése” című pályázathoz  
 

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

CLVXXXIX. tv. 107. §-a figyelemmel – szándékát fejezi ki arra, hogy vállalkozási 
szerződést kössön a Tuti-Peso Kft-vel. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Boldog István polgármestert arra, hogy az Tuti-Peso Kft.-
vel a vállalkozási szerződést kösse.  

   

Határidő: folyamatos 

Felelős: Boldog István polgármester 

 

 

2./ Napirend 

 

Előterjesztés vállalkozási szerződés elfogadásáról Vincze Róbert egyéni vállalkozóval a 

„Játszóház” című pályázathoz 

 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 33/2014.(IV.15.) önkormányzati határozata 

 

vállalkozási szerződés elfogadásáról Vincze Róbert egyéni vállalkozóval a „Játszóház” 

című pályázathoz 
 

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

CLVXXXIX. tv. 107. §-a figyelemmel – szándékát fejezi ki arra, hogy vállalkozási szerződést kössön 

a Vincze Róbert egyéni vállalkozóval. 
 

A képviselő-testület felhatalmazza Boldog István polgármestert arra, hogy a Vincze Róbert egyéni 

vállalkozóval a vállalkozási szerződést kösse meg.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Boldog István polgármester 

 

3./ Napirend 

 

Előterjesztés vállalkozási szerződés elfogadásáról  a Szalay Bau Kft-vel a „Pói piac 

kialakítása” című pályázathoz 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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



 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 34/2014.(IV.15.) önkormányzati határozata 

 

vállalkozási szerződés elfogadásáról  a Szalay Bau Kft-vel a „Pói piac kialakítása” című 

pályázathoz 
 

 

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

CLVXXXIX. tv. 107. §-a figyelemmel – szándékát fejezi ki arra, hogy vállalkozási szerződést kössön 

a Szalay Bau Kft-vel. 
 

A képviselő-testület felhatalmazza Boldog István polgármestert arra, hogy a a vállalkozási szerződést 

Szalay Bau Kft-vel kösse meg.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Boldog István polgármester 

 

4./ Napirend 

 

Előterjesztés megállapodás elfogadásáról a Kétpó Községi Sport-, és Művelődési Egyesülettel 

a „Műfüves sportpálya” című pályázat megvalósításával kapcsolatban 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 35/2014.(IV.15.) önkormányzati határozata 

 

Megállapodás elfogadásáról a Kétpó Községi Sport-, és Művelődési Egyesülettel a 

Műfüves sportpálya” című pályázat megvalósításával kapcsolatban 
 

 

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

CLVXXXIX. tv. 107. §-a figyelemmel – szándékát fejezi ki arra, hogy a beruházás áfa 

összegével való támogatásáról megállapodást kössön a Kétpó Községi Sport-, és Művelődési 

Egyesülettel (5411 Kétpó, Ond Vezér út 28.).   

 

A képviselő-testület felhatalmazza Keresztes Péter Pál alpolgármestert arra, hogy a Kétpó 

Községi Sport-, és Művelődési Egyesülettel a megállapodást megkösse.  

 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Keresztes Péter Pál alpolgármester 

 

5./ Napirend 

 

Előterjesztés megállapodás elfogadásáról a Médiatár Közhasznú Alapítvánnyal a „Játszótér” 

című pályázat megvalósításával kapcsolatban 

 



A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 36/2014.(IV.15.) önkormányzati határozata 

 

a megállapodás elfogadásáról a Médiatár Közhasznú Alapítvánnyal a „Játszótér” című 

pályázat megvalósításával kapcsolatban 

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

CLVXXXIX. tv. 107. §-a figyelemmel – szándékát fejezi ki arra, hogy megállapodást kössön a 

Médiatár Közhasznú Alapítvánnyal. 
 

A képviselő-testület felhatalmazza Boldog István polgármestert arra, hogy a megállapodást  

Médiatár Közhasznú Alapítvánnyal kösse meg.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Boldog István polgármester 

 

 

6./ Napirend 

 

Előterjesztés megállapodás elfogadásáról a Nagykunságért TVN ft-vel, az „Almásy tér park 

fejlesztése” című pályázat megvalósításával kapcsolatban 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 37/2014.(IV.15.) önkormányzati határozata 

 

megállapodás elfogadásáról a Nagykunságért TVN kft-vel, az „Almásy tér park 

fejlesztése” című pályázat megvalósításával kapcsolatban 

 

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

CLVXXXIX. tv. 107. §-a figyelemmel – szándékát fejezi ki arra, hogy megállapodást kössön a 

Nagykunságért TVN kft-vel. 
 

A képviselő-testület felhatalmazza Boldog István polgármestert arra, hogy a megállapodást  

Nagykunságért TVN kft-vel kösse meg.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Boldog István polgármester 

 

7./ Napirend 

 

Előterjesztés a 28/2014. (IV.01.) önkormányzati határozat módosításáról 

 



A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 38/2014.(IV.15.) önkormányzati határozata 

 

A 28/2014. (IV.01.) önkormányzati határozat módosításáról 

 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) 

megtárgyalta Boldog István előterjesztését a 28/2014. (IV.01.) önkormányzati határozat 

módosítására vonatkozóan, és az alábbi határozatot hozza: 

 

1) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az alábbiak szerint módosítja a 28/2014. 

(IV.01.) önkormányzati határozatát: 

    „ 2/ A hitel visszafizetésének határideje: 2014. december 31.” 

 

2) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a további intézkedések 

megtételével. 

 

 

Felelős: Boldog István 

Határidő: folyamatos 

 

8./ Napirend 

 

Előterjesztés Támogatás megelőlegező hitel ingatlanfedezetéről  

/Pói Piac megvalósításához/ 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

39/2014. (IV.15.) sz. önkormányzati határozata 

 

Támogatás megelőlegező hitel ingatlanfedezetéről 

/Pói Piac megvalósításához/ 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal pályázatán a 102/2012.(X.1.) VM rendelet alapján, 

falumegújításra és –fejlesztésre támogatást nyert Pói Piac megvalósításához 37.718.196 Ft 

,azaz harminchétmillió- hétszáztizennyolcezer-százkilencvenhat forint  megelőlegező hitelt 

vesz igénybe,a Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet Mezőtúri Fiókja(5400 

Mezőtúr, Dózsa György út 24.)pénzintézettől. 

 

1./A támogatást megelőlegező hitel fedezetéül a Képviselő-testület az alábbi kizárólagos 

tulajdonát képező forgalomképes ingatlant kínálja lehetséges fedezetként: 

Művelődési Ház, Ond Vezér út 28.(hrsz.170). 



 

2./A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a további intézkedések megtételével. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Boldog István 

 

9./ Napirend 

 

Előterjesztés a Támogatás megelőlegező hitel ingatlanfedezetéről 

/Kétpó, műfüves sportpálya építése/ 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

40/2014. (IV.15.) sz. önkormányzati határozata 

 

Támogatás megelőlegező hitel ingatlanfedezetéről 

/Kétpó, műfüves sportpálya építése/ 

 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Kétpó 

Község Sport-és Művelődési Egyesület által benyújtott  „ Kétpó, műfüves sportpálya építése” 

pályázatához támogatást megelőlegező hitelt vesz igénybe,a Kunszentmárton és Vidéke 

Takarékszövetkezet Mezőtúri Fiókja(5400 Mezőtúr, Dózsa György út 24.)pénzintézettől. 

 

1./A támogatást megelőlegező hitel fedezetéül a Képviselő-testület az alábbi kizárólagos 

tulajdonát képező forgalomképes ingatlant kínálja lehetséges fedezetként: 

Művelődési Ház, Ond Vezér út 28.(hrsz.170). 

 

2./A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a további intézkedések megtételével. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Boldog István 

 

 

 

 

10./ Napirend 

 

Előterjesztés Márki Károly r.alezredes, közlekedésrendészeti alosztályvezető jutalma 

Rendőrség Napja alkalmából 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

 



Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

41/2014. (IV.15.) sz. önkormányzati határozata 

 

Márki Károly r.alezredes, közlekedésrendészeti alosztályvezető jutalma 

Rendőrség Napja alkalmából 

 
1) Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kétpó Község közbiztonságának megszilárdítása 

érdekében huzamosabb ideig kifejtett,eredményes tevékenysége elismeréseként,Rendőrség Napja 

alkalmából Márki Károly r.alezredes, közlekedésrendészeti alosztályvezetőt bruttó 25.000 

Ft jutalomban részesíti. 

 2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Boldog István 

Határidő: azonnal 

 

Erről értesülnek:         1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

                            2./ Boldog István polgármester helyben 

                            3./ Dr. Szűcs Attila jegyző helyben 

                            4./ Márki Károly r.alezredes, közlekedésrendészeti alosztályvezető 

 

 

11./ Napirend 

 

Előterjesztés Bíró László rendőr főhadnagy, közrendvédelmi alosztályvezető jutalma 

Rendőrség Napja alkalmából 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

42/2014. (IV.15.) sz. önkormányzati határozata 

 

Bíró László rendőr főhadnagy, közrendvédelmi alosztályvezető jutalma 

Rendőrség Napja alkalmából 

 
1) Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kétpó Község közbiztonságának megszilárdítása 

érdekében huzamosabb ideig kifejtett,eredményes tevékenysége elismeréseként,Rendőrség Napja 

alkalmából Bíró László rendőr főhadnagy, közrendvédelmi alosztályvezető bruttó 25.000 Ft 

jutalomban részesíti. 

 2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Boldog István 

Határidő: azonnal 

 

Erről értesülnek:         1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

                            2./ Boldog István polgármester helyben 

                            3./ Dr. Szűcs Attila jegyző helyben 

                            4./ Bíró László rendőr főhadnagy, közrendvédelmi alosztályvezető 

 

 



12./ Napirend 

 

Előterjesztés  Varga Zoltán rendőr főhadnagy, közrendvédelmi alosztályvezető jutalma 

Tűzoltók Napja alkalmából 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

43/2014. (IV.15.) sz. önkormányzati határozata 

 

Varga Zoltán tűzoltó jutalma Tűzoltók Napja alkalmából 

 
1) Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kétpó Község közbiztonságának megszilárdítása 

érdekében huzamosabb ideig kifejtett,eredményes tevékenysége elismeréseként,Tűzoltók Napja 

alkalmából Varga Zoltán tűzoltó bruttó 25.000 Ft jutalomban részesíti. 

 2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Boldog István 

Határidő: azonnal 

 

Erről értesülnek:         1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

                            2./ Boldog István polgármester helyben 

                            3./ Dr. Szűcs Attila jegyző helyben 

                            4./ Varga Zoltán tűzoltó 

 

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 

 

 


