
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-án 

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 

                         Virágné Lukács Gabriella képviselő 

 

    Finta Adrienn kirendeltség-vezető 

    Dr. Szűcs Attila jegyző 

 

Boldog István polgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy 3 fő képviselő az 

ülésen jelen van,  Kecskés Mihályné és Vágner Olivér képviselő igazoltan vannak 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: az ülés összehívása telefonon történt, egy napirendi pontot 

tárgyalnánk, mely a következő: 

 

 

Napirend:  

 

1./ Előterjesztés a megyei önkormányzat tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli 

önkormányzati támogatásokra vonatkozó igény benyújtásáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

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

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 93/2014.(IX.26.) önkormányzati határozata 

 

Napirendek elfogadásáról 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. szeptember 26. napján tartott 

képviselő-testületi ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

1./ Napirend 

 

Előterjesztés a megyei önkormányzat tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli 

önkormányzati támogatásokra vonatkozó igény benyújtásáról 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 



Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 94/2014.(IX.26.) önkormányzati határozata 

 

a megyei önkormányzat tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli 

önkormányzati támogatásokra vonatkozó igény benyújtásáról 

 

 

Kétpó Község Képviselő-testülete a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 

2013. évi CCXXX. törvény 4. melléklet 1. pont IV. alpontja, valamint a megyei 

önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati 

támogatásokról szóló 7/2014. (I.31.) BM rendelet alapján támogatási igényt nyújt be a megyei 

önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati 

támogatásokra. 

 

A képviselő-testület felhívja Boldog István polgármestert, hogy a támogatási igényt a Magyar 

Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok megyei Területi Igazgatóságán keresztül nyújtsa be. 

 

Határidő: 2014. szeptember 30. 

Felelős: Boldog István polgármester 

 

Erről értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai helyben 

                            2. Boldog István polgármester helyben 

                            3. Dr. Szűcs Attila jegyző helyben 

                            4. MÁK 5000 Szolnok, Magyar u. 8. 

 

Boldog István polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta. 

 

 

 

 

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

  polgármester         jegyző 

 

 

 

 

/ Keresztes Péter Pál  /              / Virágné Lukács Gabriella / 

   képviselő           képviselő 

 


