
Kétpó Község Polgármestere 

 

Előkészítette: Finta Adrienn kirendeltség-vezető 

 

 

E l ő t e r j e s z t é s  

 

a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról az alábbi beszámolót terjesztem elő: 

 

I. Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok: 

 

1. 4/2014.(II.04.) képviselő-testületi határozat 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Berettyó-Körös Többcélú Társulás Társulási 

Megállapodásának 13. módosítását a határozat melléklete szerint elfogadja. A Társulási Megállapodás 13. 

módosítása, a Magyar Államkincstár által vezetett közhiteles törzskönyvi nyilvántartásban történő bejegyzés 

napján lép hatályba. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős:  Boldog István 

 

Jelentés: a kiértesítés megtörtént. 

 

2. 12/2014.(II.26.) képviselő-testületi határozat 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

Kétpó Község Önkormányzata hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást kezdemé-

nyezett a „Kétpói piac kialakítása” tárgyában. 

 

Az eljárást kezdeményező ajánlati felhívást és ajánlati dokumentációt az Ajánlatkérő nevében eljáró szerve-

zet 2014. január 17-én küldte meg az Ajánlatkérő által kijelölt 3 Ajánlattevő részére. 

Az ajánlati szakaszban kiegészítő tájékoztatásra nem került sor.  

Az ajánlattételi határidő 2014. február 18-án, 14.00 órakor lejárt. Az ajánlattételi határidő lejártáig 2 ajánlat-

tevő nyújtotta be ajánlatát. 

 

A hiánypótlásra rendelkezésre bocsátott határidő lejártáig a VISZ-FUVAR Kft. nem tett eleget hiánypótlási 

kötelezettségének, nem csatolta be pótlólagosan sem a 310/2011. (XII.23.) sz. Kormányrendelet 16. § (3) be-

kezdésében foglaltak szerinti referenciaigazolást. Az eljárás során tehát nem igazolta műszaki-szakmai al-

kalmasságát megfelelően, ezért ajánlata a Kbt 74. § (1) d) pontja alapján érvénytelen. 

A Szalay – BAU Kft. ajánlata így formailag és tartalmilag is megfelel a kiírás dokumentumaiban támasztott 

követelményeknek, ezért ajánlatuk érvényesnek tekinthető. 

Tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő az eljárást kezdeményező ajánlattételi felhívásban az eljárás eredmé-

nyének megállapítására egyetlen szempontot, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást határozta meg, a 

nyertes ajánlattevők sorrendje a következő: 

1. Ajánlattevő neve: Szalay – BAU Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 9012 Győr, Garam János út 2/1. 

Ajánlati ár: 49 038 045.-Ft  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Boldog István polgármester 
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Jelentés: A kiértesítés megtörtént, a Kétpói piac átadásra került. 

 

3. 14/2014.(II.27.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Kétpó Község Képviselő-testülete elfogadja az Arany János Általános Művelődési Központ 2013.évi tevé-

kenységéről szóló beszámolót. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Boldog István polgármester 

 

Jelentés: A kiértesítés megtörtént. 

 

4. 16/2014.(II.27.) képviselő-testületi határozat 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kétpó Község Önkormányzata tulajdonában lévő 

külterületi Harangzugi I. csatorna üzemeltetésbe adja a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság(5000 Szol-

nok Boldog Sándor István krt.4.) részére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Boldog István polgármester 

 

Jelentés: A kiértesítés megtörtént. 

 

5. 17/2014.(II.27.) képviselő-testületi határozat 

 

a Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020. közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfej-

lesztési feladataiban való részvételről szóló csatlakozási szándéknyilatkozat aláírásáról 

 

1. Kétpó Község Képviselő-testülete – 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján – kinyilvánítja azon 

szándékát, hogy részt kíván venni a Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020. kö-

zötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési 

Stratégia  elkészítésében, továbbá tervezési területének előzetes elismerésében.  

Ezzel egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozási szándéknyilatkozatot alá-

írja. 

 

Határidő: 2014. február 28. 

Felelős:  Boldog István polgármester 

 

2. A polgármester a Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020. közötti programozási 

időszakra vonatkozó tervezési, előkészítési feladatairól nyújtson rendszeres tájékoztatást a kép-

viselő-testületnek. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Boldog István polgármester 

 

Jelentés: A csatlakozási szándéknyilatkozat aláírása megtörtént. 

 

6. 20/2014.(II.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

Kétpó Község Önkormányzata hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást kezdemé-

nyezett a „Kétpó, műfüves sportpálya építése” tárgyában. 
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Az eljárást kezdeményező ajánlati felhívást és ajánlati dokumentációt az Ajánlatkérő nevében eljáró szerve-

zet 2014. január 17-én küldte meg az Ajánlatkérő által kijelölt 3 Ajánlattevő részére. 

Az ajánlati szakaszban kiegészítő tájékoztatásra nem került sor.  

Az ajánlattételi határidő 2014. február 18-án, 16.00 órakor lejárt. Az ajánlattételi határidő lejártáig 2 ajánlat-

tevő nyújtotta be ajánlatát. 

 

A hiánypótlásra rendelkezésre bocsátott határidő lejártáig a VISZ-FUVAR Kft. nem tett eleget hiánypótlási 

kötelezettségének, nem csatolta be pótlólagosan sem a 310/2011. (XII.23.) sz. Kormányrendelet 16. § (3) be-

kezdésében foglaltak szerinti referenciaigazolást. Az eljárás során tehát nem igazolta műszaki-szakmai al-

kalmasságát megfelelően, ezért ajánlata a Kbt 74. § (1) d) pontja alapján érvénytelen. 

A Szalay – BAU Kft. ajánlata így formailag és tartalmilag is megfelel a kiírás dokumentumaiban támasztott 

követelményeknek, ezért ajánlatuk érvényesnek tekinthető. 

Tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő az eljárást kezdeményező ajánlattételi felhívásban az eljárás eredmé-

nyének megállapítására egyetlen szempontot, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást határozta meg, a 

nyertes ajánlattevők sorrendje a következő: 

2. Ajánlattevő neve: Szalay – BAU Kft. 

 Ajánlattevő székhelye: 9012 Győr, Garam János út 2/1. 

Ajánlati ár: 24 925 316.-Ft  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Boldog István polgármester 

 

Jelentés:A kiértesítés megtörtént, a Kétpó, műfüves sportpálya átadásra került. 

 

7. 21/2014.(II.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

Kétpó Község Önkormányzata hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást kezdemé-

nyezett a „Kétpó, Almásy tér park fejlesztése” tárgyában. 

 

Az eljárást kezdeményező ajánlati felhívást és ajánlati dokumentációt az Ajánlatkérő nevében eljáró szerve-

zet 2014. január 17-én küldte meg az Ajánlatkérő által kijelölt 3 Ajánlattevő részére. 

Az ajánlati szakaszban kiegészítő tájékoztatásra nem került sor.  

Az ajánlattételi határidő 2014. február 18-án, 15.00 órakor lejárt. Az ajánlattételi határidő lejártáig 2 ajánlat-

tevő nyújtotta be ajánlatát. 

 

A hiánypótlásra rendelkezésre bocsátott határidő lejártáig a VISZ-FUVAR Kft. nem tett eleget hiánypótlási 

kötelezettségének, nem csatolta be pótlólagosan sem a 310/2011. (XII.23.) sz. Kormányrendelet 16. § (3) be-

kezdésében foglaltak szerinti referenciaigazolást. Az eljárás során tehát nem igazolta műszaki-szakmai al-

kalmasságát megfelelően, ezért ajánlata a Kbt 74. § (1) d) pontja alapján érvénytelen. 

A Szalay – BAU Kft. ajánlata így formailag és tartalmilag is megfelel a kiírás dokumentumaiban támasztott 

követelményeknek, ezért ajánlatuk érvényesnek tekinthető. 

Tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő az eljárást kezdeményező ajánlattételi felhívásban az eljárás eredmé-

nyének megállapítására egyetlen szempontot, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást határozta meg, a 

nyertes ajánlattevők sorrendje a következő: 

3. Ajánlattevő neve: Szalay – BAU Kft. 

 Ajánlattevő székhelye: 9012 Győr, Garam János út 2/1. 

Ajánlati ár: 49 891 220.-Ft  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Boldog István polgármester 

 

Jelentés:A kiértesítés megtörtént, a Kétpó, műfüves sportpálya átadásra került. 
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8. 28/2014.(IV.01) képviselő-testületi határozat 

 

1./ Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal pá-

lyázatán a 102/2012. (X.1.) VM rendelet alapján, falumegújításra és –fejlesztésre támogatást nyert a Pói Piac 

megvalósításához. A pályázatban 37 718 196 Ft támogatásáról döntöttek. A pályázat utófinanszírozott, így a 

támogatási határozatot felajánlva fedezetként támogatás megelőlegező hitel felvételére kerül sor. 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete ezen határozatával 37.718.196 forint, azaz harminchétmil-

lió-hétszáztizennyolcezer-egyszázkilencvenhat forint támogatás megelőlegező hitel felvételét határozta el. 

2./ A hitel visszafizetésének határideje: 2015. március 31. 

 

3./ A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a hitelt és a 

járulékait a fejlesztési kiadásokat megelőzően a költségvetés összeállításakor betervezi és jóváhagyja. 

 

4./ A Képviselő-testület felhívja Boldog István polgármestert, hogy a hiteligényléshez szükséges dokumen-

tumokat juttassa el Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet Mezőtúri fiókja (5400 Mezőtúr, Dózsa 

György út 24.) részére illetve kösse meg a hitelszerződést. 

 

 Határidő: 2014. április 30. 

 Felelős: Boldog István polgármester 

 

 Jelentés: A kiértesítés megtörtént. 

 

9. 29/2014.(IV.01) képviselő-testületi határozat 
 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 

(XII.30.) kormányrendelet 103. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva  2014. április 30. naptári 

nappal felbontja a Sberbank Zrt. Szolnoki fiókjával kötött szerződést és dönt arról, hogy a Kunszentmárton 

és Vidéke Takarékszövetkezettel köt számlavezetésre vonatkozó szerződést. 

 

A Képviselő-testület felhívja Boldog István polgármestert, hogy a szerződéskötéshez szükséges dokumentu-

mokat juttassa el a Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet Mezőtúri fiókja (5400 Mezőtúr, Dózsa 

György út 24.) részére illetve kösse meg a folyószámla szerződést. 

 

Határidő: 2014. május 1. 

Felelős: Boldog István polgármester 

 

 Jelentés: A kiértesítés megtörtént. 

 

10. 30/2014.(IV.01) képviselő-testületi határozat 
 

Kitekintő határozat 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. 

évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól 

szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a költségvetési évet követő három évre várható ösz-

szegéről szóló pénzügyi kitekintő táblázatot a következő tartalommal fogadja el: 

 

Kétpó Község Önkormányzat 

Költségvetési kitekintő határozat 

 

ezer Ft 

Bevételek 2014 2015 2016 2017 

Helyi adóból származó bevételek 

 

104.750 106.000 108.000 110.000 

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot 1.710 2.000 2.000 2.000 
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megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből, 

hasznosításából származó bevétel 

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel 0 0 0 0 

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, rész-

vény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy 

privatizációból származó bevétel 

0 0 0 0 

Bírság, pótlék és díjbevétel 150 200 300 400 

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 0 0 0 

Összesen 106.610 108.200 110.300 112.400 

Adott évi saját bevétel 50%-a 53.305 54.100 55.150 56.200 

Adósságot keletkeztető ügylet és értéke     

Hitel felvétele- támogatás megelőlegező 37.718 0 0 0 

- kötvény kibocsátása 0 0 0 0 

Adósságot keletkeztető ügylet és értéke 37.718 0 0 0 

Tárgyévi fizetési kötelezettség: 37.718 0 0 0 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Boldog István polgármester 

 

Jelentés: A kiértesítés megtörtént. 

 

11. 32/2014.(IV.15) képviselő-testületi határozat 
 

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 vállalko-

zási szerződést kösse.  

   

Határidő: folyamatos 

Felelős: Boldog István polgármester 

 

Jelentés: A kiértesítés megtörtént. 

 

12. 33/2014.(IV.15) képviselő-testületi határozat 
 

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 vállalkၯzóvál. 

 

Á képviselő-testület felhatalmazza Boldog István polgármestert azóta, hogy a Vincze Róbert egyéni vállal-

kozóval a vállalkozási szerződést kösse meg.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Boldog István polgármester 

 

Jelentés: A kiértesítés megtörtént. 

 

13. 34/2014.(IV.15) képviselő-testületi határozat 
 

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 vállalkozási szerződést Szalay 

Bau Kft-vel kösse meg.  
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Határidő: folyamatos 

Felelős: Boldog István polgármester 

 

Jelentés: A kiértesítés megtörtént, a vállalkozási szerződés aláírásra került. 

 

14. 35/2014.(IV.15) képviselő-testületi határozat 
 

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 

 

Jelentés: A megállapodás megkötésre került. 

 

15. 36/2014.(IV.15) képviselő-testületi határozat 
 

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 Ala-

pítvánnyal. 

 

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

hasznú Alapítvánnyal kösse meg.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Boldog István polgármester 

 

Jelentés: A megállapodás aláírásra került. 

 

16. 37/2014.(IV.15) képviselő-testületi határozat 
  

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 

 

Jelentés: Megállapodás aláírásra került. 

 

17. 38/2014.(IV.15) képviselő-testületi határozat 
 

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: 
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1) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az alábbiak szerint módosítja a 28/2014. (IV.01.) önkor-

mányzati 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 

 

Jelentés: A kiértesítés megtörtént 

 

18. 39/2014.(IV.15) képviselő-testületi határozat 
 

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 

 

Jelentés: A kiértesítés és az intézkedések megtétele megtörtént. 

 

19. 40/2014.(IV.15) képviselő-testületi határozat 
 

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 meg-

előlegező hitelt vesz igénybe,a Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet Mezőtúri Fiókja(5400 Mező-

túr, 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 

 

Jelentés: A kiértesítés és az intézkedések megtétele megtörtént. 
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20. 41/2014.(IV.15) képviselő-testületi határozat 

 

Márki Károly r.alezredes, közlekedésrendészeti alosztályvezető jutalma Rendőrség Napja al-

kalmából 

 

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

kében 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 

 

Jelentés: A kiértesítés megtörtént, a jutalom átadásra került. 

 

21. 42/2014.(IV.15) képviselő-testületi határozat 
 

Bíró László rendőr főhadnagy, közrendvédelmi alosztályvezető jutalma Rendőrség 

Napja alkalmából 

 

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

kében 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 

 

Jelentés: A kiértesítés és az intézkedések megtétele megtörtént. 

 

22. 43/2014.(IV.15) képviselő-testületi határozat 
 

Varga Zoltán tűzoltó jutalma Tűzoltók Napja alkalmából 

 

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

kében huzamosabb ideig kifejtett,eredményes tevékenysége elismeréseként,Tűzoltók Napja alkalmából Var-

ga Zoltán tűzoltó bruttó 25.000 Ft jutalomban részesíti. 

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

 

Felelős: Boldog István 

Határidő: azonnal 

 

Jelentés: A kiértesítés és az intézkedések megtétele megtörtént. 

 

23. 46/2014.(IV.30) képviselő-testületi határozat 
  

A 314 hrsz.-ú ingatlan (Kétpó, Petőfi u. 11.sz. alatti ingatlan) megvásárlásáról 

 

1)Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kétpó belterület 314 hrsz. alatt felvett 888 m2 alap-

területű kivett lakóház,udvart– az értékbecslés figyelembevételével- 4.000.000 Ft, azaz négymillió forint-

ért megvásárolja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy az adás-vétel megkötéséről gondoskodjon. 

 

Felelős: Boldog István 

Határidő: azonnal 

 



9 

 
Jelentés: Az adás-vételi szerződés megkötése megtörtént, a földhivatal nyilvántartásában átvezetésre ke-

rült. 

 

 

24. 50/2014.(V.12) képviselő-testületi határozat 
 

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 

 

Jelentés: A kiértesítés megtörtént, a szükséges intézkedések megtételre kerültek. 

 

25. 51/2014.(V.12) képviselő-testületi határozat 
 

„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 

 

Jelentés: A kiértesítés megtörtént, a Földhivatalnál átvezetésre került a fenti ingatlan fedezetként.  

 

26. 57/2014.(V.29) képviselő-testületi határozat 
 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgybani előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak 

szerint döntött: 

 

1)A Kétpó Község Képviselő-testülete a 0272/2 hrsz.-ú ingatlan mellé eső 0272/15 hrsz.-ú területből ott 

kimérhető 4048 m2 részt értékesíti Szűcs András és Szűcs Andrásné 5411 Kétpó, III. ker. 47. szám alatti 

lakosok számára. 

 

2) Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti területet 30.000 Ft,azaz harmincezer forint ösz-

szegben értékesíti. 

 

3) Felhatalmazza a polgármestert, hogy az értékesítéshez szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Boldog István 

Határidő: 2014. május 31. 
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Jelentés: Az adás-vételi szerződés megkötésre került, a földhivatal nyilvántartásában átvezetésre került. 

 

27. 59/2014.(VI.06) képviselő-testületi határozat 
 

A 46/2014. (IV.30.) önkormányzati határozat módosításáról 

 

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

István előterjesztését a 46/2014. (IV.30.) önkormányzati határozat módosítására vonatkozóan, és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az alábbiak szerint módosítja a 46/2014. (IV.30.) önkormányzati 

határozatát: 

 

A határozat 1) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„ 1) )Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kétpó belterület 314 hrsz. alatt felvett 888 m2 

alapterületű kivett lakóház, udvart, valamint a hozzá tartozó 313 hrsz.ú beépítetlen területet– az értékbecs-

lés figyelembevételével- 4.000.000 Ft, azaz négymillió forint-ért megvásárolja. 

 

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

 

 

Felelős: Boldog István 

Határidő: folyamatos 

 

Jelentés: Az intézkedés megtörtént, nyilvántartásban átvezetve. 

 

28. 61/2014.(VI.13) képviselő-testületi határozat 
 

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

tv. 107. §-a alapján – elfogadja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  rendelkezései-

nek megfelelően, a Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság válto-

zatlan társasági formában működjön tovább, és a Ptk. hatálya alá helyezze magát a tovább működéssel kap-

csolatban. 

 

Határidő: 2014. június 30. 

Felelős:   Boldog István polgármester 

 

Jelentés: A kiértesítés megtörtént. 

 

29. 62/2014.(VI.13) képviselő-testületi határozat 
 

a Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetéséről 

 

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

tv. 107. §-a, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján –  Borsi Imre lemondá-

sát a Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetéséről elfo-

gadja,ezzel egyidejűleg 2014. június 13. -2019. június 12. napjáig 

 Unginé Gonda Máriát kinevezi Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság ügyvezetőjévé. 

 

Határidő: 2014. június 30. 

Felelős:   Boldog István polgármester 

 

Jelentés: A kiértesítés megtörtént. 
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30. 63/2014.(VI.13) képviselő-testületi határozat 

 

a Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratá-

nak módosításáról 

 

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

tv. 107. §-a, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján – a Nagykunságért Tér-

ségi Vidékfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratát a határozat melléklete sze-

rint elfogadja azzal ,hogy a törzsbetét emelését 2016. március 14-ig 1050 ezer forintot készpénzben befizeti 

az alapító a kft számlájára. 

 

A cégbírósági bejegyzésről gondoskodni kell.  

 

Határidő: 2014. június 30. 

Felelős:   Boldog István polgármester 

 

Jelentés: A kiértesítés megtörtént. 

 

31. 64/2014.(VI.13) képviselő-testületi határozat 
 

a Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizott-

ság tagjainak, könyvvizsgáló megválasztásáról 

 

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

tv. 107. §-a, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján –   a Nagykunságért 

Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottság tagjainak: Vi-

rágné Lukács Gabriellát(5411 Kétpó, Petőfi u.10.), Vágner Olivért(5411 Kétpó, Széchenyi u. 8.), László 

Ágnest(5411 Kétpó, Béke u. 30.),  könyvvizsgálónak KONTROLLPONT Számviteli és Könyvvizsgáló 

Kft.-t (Cg.:16-09-007128,5100 Jászberény, Zirzen Janka u. 4.Kamarai nyilvántartási szám: 002108) választ-

ja. 

 

Határidő: 2014. június 30. 

Felelős:   Boldog István polgármester 

 

Jelentés: A kiértesítés megtörtént. 

 

32. 67/2014.(VI.25) képviselő-testületi határozat 
 

Dr. Thodory Zsolt József háziorvos vegyes körzetben történő háziorvosi feladatok ellátásáról 

 

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

CLXXXIX. tv. 13.§ (1) 4. pontja Dr. Thodory Zsolt József háziorvos vegyes körzetben történő há-

ziorvosi feladatok ellátására megbízási szerződést köt.  

 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vegyes körzet háziorvosi alapellátási 

feladataira működési engedély iránti kérelmet nyújtson be a Mezőtúri Járási Hivatal Járási Nép-

egészségügyi Intézetéhez. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Boldog István polgármester 

 

3. A megbízás részletes szabályait a melléklet tartalmazza.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:Boldog István polgármester 
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4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az egészségbiztosítási pénztárral történő finan-

szírozási szerződés megkötésére. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Boldog István polgármester 

 

Jelentés: A megbízási szerződés aláírásra került, a hatóságok részsére a kiértesítés megtörtént. 

 

33. 70/2014.(VII.15) képviselő-testületi határozat 
 

a Jász - Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztály 

JNB/06/00879/2014. számú törvényességi felhívása szerint a Kétpó település hivatalos honlapja nem felel 

meg az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 1. számú 

mellékletének meghatározott tartalomnak.  

 

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

értelmében - a Jász - Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztály 

JNB/06/00879/2014. számú törvényességi felhívását elfogadja, és az (1.sz. melléklet) szerint jár el.  

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jövőben tartózkodik a hasonló jellegű jogszabálysértések 

elkövetésétől. 

 

Határidő: 2014. július 18. 

Felelős:  Dr. Szűcs Attila Jegyző 

 

Jelentés: Az értesítés a Kormányhivatal részére megtörtént. 

 

34. 71/2014.(VII.15) képviselő-testületi határozat 
 

A 62/2014. (VI.13.) önkormányzati határozat módosításáról 

 

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

István előterjesztését a 62/2014. (VI.13.) önkormányzati határozat módosítására vonatkozóan, és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az alábbiak szerint módosítja a 62/2014. (VI.13.) önkormányzati 

határozatát: 

 

A határozat a következő rendelkezéssel egészül ki:  

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Unginé Gonda Mária a Nagykunságért Térségi Vidékfej-

lesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője munkabérét bruttó 280.000.-Ft-ban állapítom 

meg. 

 

Felelős: Boldog István 

Határidő: folyamatos 

 

Jelentés: A kiértesítés megtörtént. 

 

 

35. 80/2014.(XI.12.) képviselő-testület határozat 

 

Kétpó Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról 

 



13 

 
Kétpó Község Képviselő-testülete - 2011.évi CXCV. tv. 87. § (1) bek. alapján - a költségvetés I. féléves 

teljesítéséről szóló tájékoztatást elfogadja. 

  

Határidő: 2014. szeptember 15. 

Felelős: Boldog István polgármester 

dr. Szűcs Attila jegyző 

 

Jelentés: A kiértesítés megtörtént. 

 

36. 84/2014.(IX.12) képviselő-testületi határozat 

 

a Berettyó-Körös Többcélú Társulás BMÖNAL-151-1152568-16 azonosító számon nyilvántartott Tá-

mogatási Szerződés 1. számú módosításáról 

 

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

törvény 10. § (1) bekezdése alapján – 

 

a Berettyó-Körös Többcélú Társulás BMÖNAL-151-1152568-16 azonosító számon nyilvántartott Támoga-

tási Szerződés 1. számú módosítását elfogadja a Berettyó-Körös Többcélú Társulás 29/2011.(VII. 28.) számú 

határozatának kiegészítése alapján. 

 

Határidő: 2014. augusztus 22. 

Felelős: Boldog István polgármester 

 

Jelentés: A kiértesítés megtörtént. 

 

 

37. 85/2014.(IX.12.) képviselő-testületi határozat 

 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához történő 

csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról 

 

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

CLXXXIX. tv. 10. § (1) bekezdése, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv., valamint a 

felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 

51/2007.(III.26.) Kormányrendelet 18. §-a alapján – 2015. évben is csatlakozik a hátrányos helyzetű, 

felsőoktatásban résztvevő hallgatók, illetve a tanulmányaikat 2015-ben kezdő fiatalok támogatására 

létrehozott Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz és ennek érdekében használja a 

rendelkezésre álló elektronikus adatbázist. 

A csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról szóló nyilatkozatot meg kell kül-

deni az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére. 

 

Határidő: 2014. október 01. 

Felelős: Boldog István polgármester 

 

2. A képviselő-testület átruházza a pályázat kiírását a polgármesterre, amelyet az 51/2007.(III. 26.) 

Kormányrendelet és a 2014. évi Általános Szerződési Feltételek alapján kell kiírni és közzétenni. 

 

Határidő: 2014. október 03. 

Felelős: Boldog István polgármester 

 

3. A támogatás előző és jelen fordulójához szükséges önkormányzati részt a 2015. évi költségvetésben 

tervezni kell. 

 

4. A 2014. november 07-éig benyújtott pályázatokat a képviselő-testület elbírálja.  

 

Határidő: 2014. december 08. 
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Felelős: Boldog István polgármester 

 

5. Az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni a pályázat 

keretében nyújtott támogatások összesített adatait, írásban értesíteni kell a pályázókat a döntésről, 

valamint a döntések indokolásáról. Lehetővé kell tenni számukra, hogy a személyükre vonatkozó 

döntést az önkormányzat épületében megtekinthessék.  

A támogatott és nem támogatott, valamint a döntésből kizárt pályázók bírálati anyagát meg kell kül-

deni a Támogatáskezelő részére. 

 

Határidő: 2014. december 19. 

Felelős: dr. Szűcs Attila jegyző 

 

Jelentés: A csatlakozási nyilatkozat aláírásra került. Kétpó Község Önkormányzatához pályázat nem érke-

zett. 

 

38. 92/2014.(IX.19) képviselő-testületi határozat 
 

„Kétpó község orvosi ellátó és ügyeleti helyiségének és diákotthonának épületenergetikai fejlesztése 

megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva” KEOP-2014-4.10.0/F című pályázat megvalósítá-

sáról 

 

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

tv. 107. §-a figyelemmel – „Kétpó község orvosi ellátó és ügyeleti helyiségének és diákotthoná-

nak épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva” KEOP-2014-4.10.0/F 

című pályázat megvalósítása érdekében a következő határozatot hozza: 

 

1.)A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: 

5411 Kétpó, Ond Vezér úr 16. (199 hrsz.) 

5411 Kétpó, Almásy tér 5. (165 hrsz.) 

 

2.) A projekt megnevezése: Kétpó község orvosi ellátó és ügyeleti helyiségének és diákotthoná-

nak épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva”KEOP-2014-4.10.0/F 

című pályázat 

 

A pályázat keretein belül a következő beruházások kerülnek megvalósításra: 

 

Napelemes rendszer(ek)  

Fűtési / HMV / Hűtési rendszer(ek) korszerűsítése  

Egyéb gépészeti korszerűsítés(ek)  

Utólagos külső oldali hőszigetelés  

Műanyag nyílászáró csere / korszerűsítés  

Fa/Fém nyílászáró csere / korszerűsítés  

Világításkorszerűsítés  

 

3.) A pályázati konstrukció száma: KEOP-2014-4.10.0/F  

 

4.) A tervezett beruházás teljes beruházási költsége:105.029.078.- forint bruttó. 

 

5.)A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége (elszámolható költ-

sége): 105.029.078 .- forint bruttó. 

6.) Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrásai (saját forrás, hitel, egyéb): 0.- forint bruttó, 

saját forrás, vagy hitel formájában. 

 

7.) A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 105.029.078  .- forint bruttó. 

 

8.) Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-tetsülete kötelezettséget vállal arra, hogy a  

KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén Kétpó Község Önkormányzata 
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saját forrás összegét a költségvetésében elkülöníti. 

 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Boldog István polgármester 

 

Jelentés: A kiértesítés megtörtént. 

 

 

39. 94/2014.(IX.26) képviselő-testületi határozat 
 

a megyei önkormányzat tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatá-

sokra 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 ön-

kormányzati 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 

 

Jelentés: A pályázat benyújtása megtörtént,támogatásban részesültünk. 

 

 

40. 96/2014.(X.01) képviselő-testületi határozat 

 

a szociális célú tüzelőanyag 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 

 

Jelentés: Az igény benyújtása megtörtént, Önkormányzatunk 282 mázsa barnakőszénre kapott támogatást. 

 

41. 117/2014.(XII.11) képviselő-testületi határozat 
 

Kétpó Község Képviselő-testülete 2015. évi munkatervéről 

 

Kétpó Község Képviselő-testülete – Kétpó Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 7/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelet 13. §-a alapján – a 2015. évi munkatervét a melléklet szerint 

hagyja jóvá. 

 

1. A jegyző a község honlapján való közzététellel gondoskodjon arról, hogy az elfogadott munka-

terv a község polgárai számára megismerhető legyen. 

 

Határidő: 2014. december 15. 

file:///D:/Dokumentumok/MUNKATERV/02-pont-m.doc
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Felelős:  dr. Szűcs Attila jegyző 

 

Jelentés: A kiértesítés megtörtént. 

 

 

42. 119/2014.(XII.11) képviselő-testületi határozat 
 

a közös önkormányzati hivatalról szóló megállapodásról 

 

Kétpó község Képviselő- bekezdése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdése alapján a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal alakításá-

ról szóló Megállapodást a határozat melléklete alapján elfogadja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Keresztes Péter Pál polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Határidő:  2014. december 31. 

Felelős:  Keresztes Péter Pál polgármester 

 

Jelentés: A megállapodás aláírásra került. 

 

43. 121/2014.(XII.11) képviselő-testületi határozat 
 

a Nagykun Hagyományőrző Társulás működtetésére kötött megállapodás módosításáról 

 

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

törvény 87. §-ában biztosított hatáskörében eljárva – a Nagykun Hagyományőrző Társulás működtetésére 

kötött megállapodás módosítását a határozat szerint fogadja el. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Ezzel egyidejűleg a 28/2013.(V.30.) képviselő-testület határozat hatályát veszti. 

Határidő: 2014. december 31. 

Felelős: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

Jelentés: A megállapodás aláírásra került. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására: 

 

_____/2015.(XII.01.) képviselő-testületi h a t á r o z a t  

 

a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról  

 

Kétpó Község Képviselő-testülete – Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelet alapján – a beszámolót elfogadja. 

Erről: 

 

1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

2. dr. Szűcs Attila jegyző, Helyben 

3. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

é r t e s ü l n e k .  

 

Kétpó, 2015. december 01. 

Keresztes Péter Pál 

 

 

Törvényességi szempontból ellenőriztem, kifogást nem emelek. 
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dr. Szűcs Attila 

jegyző 

 

 

 


