
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 15/2014.(II.27.) önkormányzati határozata 

 

 

a KEOP-1.1.1/C/13-0015 azonosító számú „A Szolnoki Térségi Hulladékgazdálkodási 

Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című projekt, pályázat indításához szükséges 

intézkedésekről 

 

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

CLXXXV. törvény 13.§ (1) bekezdése alapján, figyelemmel a KEOP-1.1.1/C/13-0015 

azonosító számú „A Szolnoki Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése 

eszközbeszerzésekkel” című projekt, pályázat indításához szükséges intézkedésekről szóló 

6/2014.(II. 18.) számú Társulási Tanács határozatára, valamint a Társulási Megállapodásban 

foglaltakra az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Kétpó Község Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a KEOP 1.1.1./C/13. 

kódszámú „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának 

fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című pályázati konstrukcióra benyújtott, a 

határozat 1. sz. mellékletét képező Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban és abban 

bemutatott üzemeltetési koncepcióban foglaltakat. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a 

megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott üzemeltetési koncepció, valamint az 

üzemeltetési koncepció alátámasztásához általa nyújtott és a megvalósíthatósági 

tanulmányban feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek. 

 

2. Kétpó Község Képviselő-testülete hozzájárul Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva 

települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása által történő 

a Támogatási Szerződés megkötéséhez, valamint a Részletes Megvalósíthatósági 

Tanulmány és a projekt megvalósításához. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, 

hogy a jelen határozat 2. sz. mellékletét képező Támogatási szerződés tervezetében 

rögzített kötelezettségeknek, valamint a hatályos jogszabályok előírásainak a vonatkozó 

Társulási Tanács határozatainak figyelembevételével eleget tesz. 

 

3. Kétpó Község Képviselő-testülete felhatalmazza Boldog István polgármestert jelen 

határozat végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére és az egyéb szükséges 

okiratok aláírására. 

 

Erről: 

1. Boldog István  polgármester, Helyben 

2. dr. Szűcs Attila jegyző, Helyben 

3. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltség   Pénzügyi 

Ügyintéző, Helyben 

4. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

5. Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói 

Rekultivációjának Önkormányzati Társulása 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. 

6.  ENVECON Kft. ügyvezetője, 1125 Budapest , Dániel út 54/C. fszt. 1. 

7. Remondis Kétpó Kft. ügyvezető igazgatói, 5411 Kétpó, Almásy tér 1. 

      értesülnek. 



5./ Napirend 

Előterjesztés a Harangzugi I. csatorna önkormányzati szakaszának üzemeltetésbe adásáról 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 


