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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 6-án megtartott
soron következő képviselő-testületi üléséről.
Helye: Kétpó Községi Önkormányzat hivatalos helyiségében (5411 Kétpó, Almásy tér 1.sz.)
Jelen vannak: Keresztes Péter Pál polgármester
Kecskés Mihályné képviselő
Virágné Lukács Gabriella képviselő
Veres Lajosné képviselő
Vágner Olivér képviselő
Dr. Enyedi Mihály jegyző
Meghívott vendég: Boldog István országgyűlési képviselő
Keresztes Péter Pál polgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy 5 fő képviselő
az ülésen jelen van, a képviselő-testület határozatképes.
A jegyzőkönyv hitelesítőinek Vágner Olivér és Kecskés Mihályné képviselőket javasolja,
melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.
Keresztes Péter Pál polgármester: megkérdezem a képviselőket, hogy van-e valakinek
kérdése, interpellációja?
Virágné Lukács Gabriella képviselő: a településen az idős emberek gyógyszer receptjeinek
kiváltásával kapcsolatban keresett meg a gyógyszertárban dolgozó hölgy, hogy meg lehetne-e
oldani, hogy az összeszedett recepteket leadja a dolgozó és a nyitva tartás végén megy a
gyógyszerekért és így nem tartaná fel a sort, mert nagyon sok recept szokott lenni.
Keresztes Péter Pál polgármester: természetesen megoldjuk, szólok a dolgozónak.
Virágné Lukács Gabriella képviselő: szeretném kikérni az önkormányzat kifizetéseit
januártól.
Dr. Enyedi Mihály jegyző: írásban kellene a kérelmet benyújtani jelölje meg mit szeretne
megtekinteni és amit az adatvédelmi törvény engedélyez természetesen kiadjuk.
Veres Lajosné képviselő: a Doktor Úr keresett meg azzal, hogy az irattári anyagaikat nem
tudják már hol tárolni, van-e erre valahol lehetőség?
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Dr. Enyedi Mihály jegyző: az önkormányzat irattárában semmiféleképpen nem lehet az orvosi
iratokat tárolni, hiszen az egy külön intézmény és az orvosi leletekbe senki nem tekinthet bele
csak az illetékes orvosi rendelőben dolgozók. Külön kell tárolni az iratokat.
Keresztes Péter Pál polgármester: meg fogjuk nézni esetleg úgy, mint a hivatalban, polcok
felhelyezésével tudjuk megoldani.
Veres Lajosné képviselő: a múltkori testületi ülésen az üzemanyag elszámolásáról kértem
volna egy tájékoztatást, de nem kaptam meg.
Keresztes Péter Pál polgármester: ezek az adatok rendelkezésre állnak, el vannak készítve.
Virágné Lukács Gabriella képviselő: Horváth Károly keresett meg azzal, hogy a Fesztiválon
vidámparkkal szeretne részt venni.
Boldog István országgyűlési képviselő: a Fesztiválon nincs vurstli, ingyenes játékok vannak.
Ezt azonban már többször elmondtuk neki, mivel már minket is megkeresett.
Több kérdés nem volt.
Keresztes Péter Pál polgármester: amennyiben több kérdés nincs, akkor zárt ülés keretében
pótnapirendre teszek javaslatot, mely a következő: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal JN/KTF/01110-02/2016. számú végzésének végrehajtásáról.
A pótnapirendi javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
elfogadta.
Javaslom a pótnapirenddel együtt a meghívóban kiküldött napirendek elfogadását, mely a
következő:
Interpelláció
Napirend:
1. A TOP-2.1.3-2015 „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” tárgyú
konstrukcióra történő támogatási kérelem benyújtásról, kapcsolódó beszerzési eljárás
megindításáról
Előadó: Keresztes Péter Pál polgármester
2. A két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Keresztes Péter Pál polgármester
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Zárt ülés:
3. Előterjesztés a települési támogatás ( lakásfenntartási támogatás)t kérelmezőkről
Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester
4. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal JN/KTF/01110-02/2016.
számú végzésének végrehajtásáról.
Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2016. (IV.06.) önkormányzati határozata
Napirendek elfogadásáról
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. április 06. napján tartott
képviselő-testületi ülés napirendi pontjait elfogadja.
Interpelláció nem volt.
1./ Napirend
A TOP-2.1.3-2015 „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” tárgyú
konstrukcióra történő támogatási kérelem benyújtásról, kapcsolódó beszerzési eljárás
megindításáról
Keresztes Péter Pál polgármester: ez a pályázat a meglévő belvízelvezető rendszer
fejlesztésére szolgál, árkok kitakarítására 200-250 MFt a pályázati összeg.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2016. (IV.06.) önkormányzati határozata
a TOP-2.1.3-15 „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” tárgyú
konstrukcióra történő támogatási kérelem benyújtásról, kapcsolódó beszerzési eljárás
megindításáról
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés b) pontja alapján – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § -ában foglaltakra - az alábbi határozatot hozza:
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1. Kétpó Község Képviselő-testülete jelen határozatában rögzíti, hogy támogatási
kérelmet nyújt be a TOP-2.1.3-15 „Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések” tárgyú konstrukcióra a település csapadékvíz-elvezető hálózatának
kiépítése/felújítása/fejlesztése céljából.
2. Kétpó Község Képviselő-testülete jelen határozatában rögzíti,hogy a TOP-2.1.3-15
„Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” tárgyú konstrukció
keretében megvalósítani kívánt projekt előkészítési, valamint műszaki ellenőri
feladatainak ellátása tárgyában Kbt. hatálya alóli kivételek sorába tartozó, négy
árajánlat kérésen alapuló feltételes beszerzési eljárást indít, és az alábbi ajánlattevőket
kéri fel ajánlattételre:
- Immobi-Rat Kft. 4400 Nyíregyháza, Báthory u. 8. 3/7.
E-mail: immobirat@immobirat.hu
- Sápi Forest Nonprofit Kft. 1122 Budapest, Ügyész u. 6.
E-mail:sapi.forest@gmail.com
- Nagykunságért TVN Kft. 5411 Kétpó, Almásy tér 1.
E-mail:nagykunsagerttvn@gmail.com
- Akviron Kft. 5000 Szolnok, Hunyadi János utca 24,
E-mail:akviron@akviron.hu
Felelős:
Határidő:

Keresztes Péter Pál polgármester
Dr. Enyedi Mihály jegyző
azonnal

A képviselő-testület határozatáról értesül:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben
Virágné Lukács Gabriella alpolgármester, Helyben
dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben
dr. Farkasinszki Fanni aljegyző, Helyben
Képviselő-testület tagjai, Helyben
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal,5000 Szolnok, Kossuth L. u.

2./ Napirend
A két ülés között történt fontosabb eseményekről
Keresztes Péter Pál polgármester: az alábbi fontosabb eseményekről szeretném tájékoztatni a
testületet:
- a közmunka-program keretein belül 8 hektáron kukorica került elvezésre,
- a szilvásban lemosó permetezést, metszéseket elvégeztük,
- hétfői nap folyamán a településen a lakosságtól a nyesedék-hulladékok összeszedésre
kerültek,
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- szórólapot küldtünk ki a településen, aki vetőmag-csomagot szeretne igényelni, az a
hivatalban feliratkozhat és későbbiekben kiosztásra kerül,
- Utazás Kiállításon vettünk részt, ahol az Alföldi Betyárétel Főző Fesztivált reklámoztuk, a
Pó-linkának nagy sikere volt,
- ebben a hónapban 16-án az iskola jótékonysági bált rendez, melyre ezúton várunk szeretettel
mindenkit,
- Te Szedd Akciót meghirdettük, remélem sokan tudnak rajta részt venni,
- április 24-én Nóta Est lesz Mezőtúron, és ezúton szeretném Kecskés Mihályné a Nyugdíjas
Klub vezetője részére a 15 db jegyet átadni, mely Önkormányzatunk felajánlása. Jó
szórakozást kívánunk.
Kecskés Mihályné képviselő, a Nyugdíjas Klub elnöke: köszönjük szépen.
Boldog István országgyűlési képviselő részletesen tájékoztatta a képviselő-testületet az
Alföldi Betyárétel Főző Fesztivál programjáról.
Keresztes Péter Pál polgármester megköszönte a megjelenést és zárt ülést rendelt el.
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