
 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 1-jén 

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 

    Vágner Olivér képviselő 

 

    Finta Adrienn kirendeltség-vezető 

    Dr. Szűcs Attila jegyző 

 

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 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 szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó igényről 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

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

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 95/2014.(X.01.) önkormányzati határozata 

 

Napirendek elfogadásáról 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. október 01. napján tartott 

képviselő-testületi ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

1./ Napirend 

 

Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó igényről 

 

 

 

 

 

 



A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 96/2014.(X.01.) önkormányzati határozata 
 

 

a szociális célú tűzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó igényről 

 

Kétpó község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzatok szociális célú 

tűzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 46/2014.(IX.25.) BM 

rendelet(továbbiakban: rendelet) alapján igényét benyújtja 504 mázsa barnakőszén mennyiségre.  

 

Kétpó Község vállalja, hogy a szociális célú szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 

 

Határidő: 2014. október 06. 

Felelős: Boldog István polgármester 

 

Erről: 

1. Boldog István polgármester, Helyben 

2. dr. Szűcs Attila jegyző, Helyben 

3. Magyar Államkincstár 5000 Szolnok ,Magyar út 8. 

4. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

é r t e s ü l n e k .  

 

 

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 

 

 


