
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 12-én megtartott 

soron kívüli képviselő-testületi üléséről. 

 

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

 

Jelen vannak:  
   Keresztes Péter Pál alpolgármester 

   Kecskés Mihályné képviselő 

   Vágner Olivér képviselő 

 

  Finta Adrienn kirendeltség-vezető 

  Dr. Szűcs Attila jegyző 

 

Keresztes Péter Pál  alpolgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy 3 fő 

képviselő az ülésen jelen van,  Boldog István polgármester és Virágné Lukács Gabriella 

képviselő igazoltan vannak távol, a képviselő-testület határozatképes. Polgármester Úr egyéb 

hivatalos elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen távollétében én vezetem a testület 

ülését. 

 

A jegyzőkönyv hitelesítőinek Kecskés Mihályné és Vágner Olivér képviselőket javasolja, 

melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott. 

 

Keresztes Péter Pál alpolgármester: a képviselő-testületi ülés összehívása telefonon történt, 

kérem a következő napirendek elfogadását: 

 

Napirendek: 

 

1./Előterjesztés a Nagykunságért TVN Kft. az „Almásy tér park fejlesztése „ pályázatához  

szükséges hitelfelvételéről 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

2./ Előterjesztés az „Almásy tér park fejlesztése „ pályázatához támogatást megelőlegező hitel 

ingatlanfedezetéről 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

3./ Előterjesztés az NKA rendezvény(IX. Alföldi Betyárétel Főző Fesztivál) pályázatához 

szükséges önerő biztosítása 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.  

 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 49/2014.(V.12.) önkormányzati határozata 

 

Napirendek elfogadásáról 

 



Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. május 12. napján tartott 

képviselő-testületi ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

1./ Napirend 

 

Előterjesztés a Nagykunságért TVN Kft. az „Almásy tér park fejlesztése „ pályázatához  

szükséges hitelfelvételéről 

 

Keresztes Péter Pál alpolgármester: a rendkívüli ülés összehívására azért volt szükség, mivel a 

folyamatban lévő pályázatokhoz  a meghívóban szereplő témákhoz még mindig szükségesek 

az előterjesztésben  lévő határozati javaslatok, ezért kérem a testületet, hogy fogadja el. 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát. 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

    50/2014. (V.12.) sz. önkormányzati határozata 

 

Nagykunságért TVN Kft.  „az Almásy tér park fejlesztése”pályázatához szükséges 

hitelfelvételéről 

 

1./ A Nagykunságért TVN Kft. az általa benyújtott „Almásy tér park fejlesztése”pályázatához 

támogatást megelőlegező hitelt vesz igénybe,a Kunszentmárton és Vidéke 

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

 

2./Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nagykunságért TVN Kft. 

hitelfelvételéhez hozzájárul. 

 

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

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Boldog István polgármester 

 

2./ Napirend 

 

Előterjesztés az „Almásy tér park fejlesztése „ pályázatához támogatást megelőlegező hitel 

ingatlanfedezetéről 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát. 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

51/2014. (V.12.) sz. önkormányzati határozata 

 

„Almásy tér park fejlesztése”pályázatához támogatást megelőlegező hitel 

ingatlanfedezetéről 

 



1./A Nagykunságért TVN Kft. az általa benyújtott „Almásy tér park fejlesztése”pályázatához 

támogatást megelőlegező hitelt vesz igénybe,a Kunszentmárton és Vidéke 

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

 

2./A támogatást megelőlegező hitel fedezetéül a Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-

testülete az alábbi kizárólagos tulajdonát képező forgalomképes ingatlant kínálja lehetséges 

fedezetként: 

 

hrsz. 236/1 

 

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

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Boldog István polgármester 

 

3./ Napirend 

 

Előterjesztés az NKA rendezvény(IX. Alföldi Betyárétel Főző Fesztivál) pályázatához 

szükséges önerő biztosítása 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát. 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

    52/2014. (V.12.) sz. önkormányzati határozata 

 

NKA rendezvény (IX.Alföldi Betyárétel Főző Fesztivál) pályázatához 10 % önerő 

biztosításáról 

 

1./Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete NKA rendezvény (IX.Alföldi 

BetyárételFőző Fesztivál) pályázatához 10 % önerőt biztosít. 

 

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

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Boldog István 

 

Keresztes Péter Pál alpolgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta. 

 

 

 

/ Keresztes Péter Pál /    kmf.   / Dr. Szűcs Attila / 

     alpolgármester        jegyző 

 

 

 

/ Vágner Olivér /       / Kecskés Mihályné / 

    képviselő         képviselő 


