JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-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
Dr. Szűcs Attila jegyző
Finta Adrienn kirendeltség-vezető
Meghívott vendégek: Dr. Boldog Szilvia Mezőtúri Járási Hivatal vezetője
Kádár Anikó intézményvezető-helyettes, vezető családgondozó
Boldog István polgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy 4 fő képviselő az
ülésen jelen van, Virágné Lukács Gabriella képviselő igazoltan van távol, a képviselőtestület határozatképes.
A jegyzőkönyv hitelesítőinek Vágner Olivér és Keresztes Péter Pál képviselőket javasolja,
melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.

Boldog István polgármester: javaslom a meghívóban kiküldött napirendek elfogadását, mely a
következő:
Interpelláció
Napirendek:
1./ Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának helyzetéről szóló
beszámolóról
Előterjesztő: Finta Adrienn kirendeltség-vezető
Kádár Anikó intézményvezető-helyettes, vezető családgondozó
2./ Előterjesztés a kétpó 051/2 helyrajzi szám alatt lévő (sportpálya) ingatlan Kétpó Község
Sport- és Művelődési Egyesület részére történő bérbeadásáról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
3./ Előterjesztés a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Boldog István polgármester

ZÁRT ÜLÉS
4./ Előterjesztés Szűcs András földterület megvásárlásával kapcsolatos kérelméről
Előterjesztő: Boldog István polgármester
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
53/2014.(V.29.) önkormányzati határozata
Napirendek elfogadásáról
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. május 29. napján tartott
képviselő-testületi ülés napirendi pontjait elfogadja.
Interpelláció nem volt.
1./ Napirend
Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának helyzetéről szóló
beszámolóról
Kádár Anikó intézményvezető-helyettes, vezető családgondozó nem kívánta kiegészíteni
szóban a beszámolót, köszönetet mondott a képviselő-testületnek és a lakosság
együttműködésének.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
54/2014.(V.29.) önkormányzati határozata
Kétpó Község gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Kétpó Község Képviselő-testülete – az 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bek. és a
149/1997.(X.10.) Kormányrendelet alapján – a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.
Erről:
1. Boldog István polgármester, Helyben
2. dr. Szűcs Attila jegyző Helyben
3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala
Szolnok, Ady E. u. 35-37.

4. Országos Család- és Gyermekvédelmi Intézet Budapest, Tüzér út 33-35.
5. Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Túrkeve,Széchenyi u.
6. Egészségügyi és Szociális Bizottság, Helyben
7. Képviselő-testület tagjai, Helyben
é r t e s ü l n e k.
2./ Napirend
Előterjesztés a kétpó 051/2 helyrajzi szám alatt lévő (sportpálya) ingatlan Kétpó Község
Sport- és Művelődési Egyesület részére történő bérbeadásáról
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
55/2014.(V.29.) önkormányzati határozata
A kétpó 051/2 helyrajzi szám alatt lévő
(sportpálya) ingatlan Kétpó Község Sport- és Művelődési Egyesület részére történő
bérbeadásáról
A Képviselő-testület:
1) Térítésmentesen bérbe adja Kétpó Község Önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadú kétpó
051/2 helyrajzi szám alatt lévő sportpálya megnevezésű, természetben Kétpó
településen található sportpályát Kétpó Község Sport- és Művelődési Egyesület
részére, sportpálya és kiszolgáló létesítményei kialakítása és működtetése céljából, 30
éves időtartamra.
2) Az ingatlan térítésmentes bérbeadásának feltételei:
 a terület karbantartását, gondozását, állagmegóvását az
Egyesület előzetes egyeztetés alapján, közösen az
Önkormányzattal köteles megoldani,
 a bérleti időszak lejártával, a létesítményeket mindennemű
követelés nélkül visszaadja a tulajdonosnak.
3) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előterjesztéshez (1-1 oldal terjedelemmel és
tartalommal) csatolt bérleti szerződést írja alá.
Erről értesülnek:

1./ Képviselő-testület tagjai helyben
2./ Boldog István polgármester helyben
3./ Dr. Szűcs Attila jegyző helyben
4./ Kétpó Község Sport- és Művelődési Egyesület alelnöke

3./ Napirend
Előterjesztés a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Boldog István polgármester a két ülés között történt fontosabb események közül az
alábbiakról számolt be a képviselő-testületnek:
- az óvoda előtetője elkészült és a bejáró is, elmondhatjuk, hogy sikerült teljesen
felújítni és rendbe tenni az óvodánkat, megfelelő környezetben lehetnek a gyerekek,
- a postához bevezető járda is elkészült, így nem balesetveszélyes,
- az emlékparknál és a piacnál is megkezdődtek a munkálatok, nagyon jól haladnak,
- az utcanév-táblák a héten leszállításra kerülnek és elkezdődhet a kihelyezésük,
- a közmunka nagyon jól halad, sokat kell dolgozniuk, mivel a csapadékos időjárás
miatt rengeteg a gyomlálni, illetve kapálni való, újabb 18 fő közmunkás áll munkába
hétfőn,
- a Fesztivál programja már összeállt, a plakát is elkészült, rengeteg munka vár még
ránk a szervezéssel kapcsolatban is, reméljük minden jól fog sikerülni, a parkolási
helyet kell még megoldanunk, de ki fogjuk találni, hol lesz a parkoló.

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