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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. július 26-án megtartott
soron kívüli képviselő-testületi üléséről.
Helye: Kétpó Községi Önkormányzat hivatalos helyiségében (5411 Kétpó, Almásy tér 1.sz.)
Jelen vannak: Keresztes Péter Pál polgármester
Vágner Olivér képviselő
Virágné Lukács Gabriella képviselő
Dr. Enyedi Mihály jegyző
Finta Adrienn kirendeltség-vezető
Meghívott vendég: Dr. Sebestyén Katalin jegyzői referens
Keresztes Péter Pál polgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy 3 fő képviselő
az ülésen jelen van, Veres Lajosné képviselő igazoltan van távol, a képviselő-testület
határozatképes.
A jegyzőkönyv hitelesítőinek Virágné Lukács Gabriella és Vágner Olivér képviselőket
javasolja, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.
Keresztes Péter Pál polgármester: tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy 2016. július 21-én
Kecskés Mihályné képviselői mandátumáról lemondott. A továbbiakban kérem Jegyző Úr
intézkedését.
Dr. Enyedi Mihály jegyző: a Helyi Választási Bizottságot össze kell hívni, a bizottság dönt a
lemondásról, majd intézkedik a helyébe lépő képviselő beiktatásáról.
Keresztes Péter Pál polgármester: javaslom a meghívóban szereplő napirendek elfogadását,
mely a következő:
Napirendek:
1. A települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 5/2012.(III.13.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Keresztes Péter Pál polgármester
2. TOP-3.2.1-15 kódszámú Pályázati Felhívás keretében tervezett, Általános iskola,
Diákotthon energetikai korszerűsítésére vonatkozó pályázat benyújtásáról
Előadó: Keresztes Péter Pál polgármester
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3. A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételről
Előadó: Keresztes Péter Pál polgármester
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
59/2016. (VII.26.) önkormányzati határozata
Napirendek elfogadásáról
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. július 26. napján tartott
képviselő-testületi ülés napirendi pontjait elfogadja.
1./ Napirend
A települési hulladékokkal kapcsolatos
önkormányzati rendelet módosítása

közszolgáltatásokról

szóló

5/2012.(III.13.)

Keresztes Péter Pál polgármester: a rendelet módosítására formai okokból kerül sor.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét.
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2016. (VII.27.) önkormányzati rendelete
Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési hulladékokkal
kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 5/2012. (III.13.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
Kétpó Önkormányzatának Képviselő-testülete az Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés
pontjaiban és a 88. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 19. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a települési hulladékokkal kapcsolatos
közszolgáltatásokról szóló 5/2012.(III.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.)az
alábbiak szerint módosul:
1.§Az Ör. 4. § címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása,igénybevétele”
2.§ Az Ör. 4. § (1) bekezdésében a „közszolgáltatás” szövegrész helyébe „az önkormányzati
hulladékgazdálkodási közfeladat” szöveg lép.
3.§ Az Ör. 5. § címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok”
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4.§ Az Ör. 5. § (1) bekezdésében a „helyi közszolgáltatás” szövegrész helyébe a „az
önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat” szöveg lép.
5.§ Az Ör. 5. § (2) bekezdésében a „közszolgáltatás” szövegrész helyébe a „az önkormányzati
hulladékgazdálkodási közfeladat” szöveg lép.
6.§ Az Ör. 6. § címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására feljogosított szolgáltató
kötelezettségei”.
7.§ Az Ör. 6. § (5) bekezdése törlésre kerül.
8.§ Az Ör. 8. § címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„ Önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat teljesítésére vonatkozó szerződés tartalmi
elemei”
9.§ Az Ör. 8. § (1) bekezdésében a „hulladékkezelési helyi közszolgáltatás” szövegrész
helyébe a „az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat” szöveg lép.
10.§ Az Ör. 8. § (2) bekezdés a) pontjában a „közszolgáltatás” szövegrész helyébe a „az
önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat” szöveg lép.
11.§ Az Ör. 8. § (3) bekezdés a) pontjában a „közszolgáltatás” szövegrész helyébe a „az
önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat” szöveg lép.
12.§ Az Ör. 8. § (4) bekezdésében a „közszolgáltatás” szövegrész helyébe a „az
önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat” szöveg lép.
13. § Az Ör. 9. § címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„Önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat díja”
14.§ Az Ör. 9. § (1) bekezdésében a „hulladékkezelési közszolgáltatási díj” szövegrész
helyébe a „az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat díj” szövegrész lép.
15.§ Az Ör. 9. § (3) bekezdésében a „Szolgáltató” szövegrész helyébe a „Koordináló Szerv”
szövegrész lép.
16. § Az Ör. 11.§ címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„Önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat alá nem tartozó települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátásának rendjére vonatkozó előírások”
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17.§ Az Ör. 11. §-ában a „hulladékkezelési közszolgáltatás” szövegrész helyébe a „az
önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat” szöveg lép.
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2016. július 1.
napjától kell alkalmazni.
Keresztes Péter Pál
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016.07.27.
dr. Enyedi Mihály
jegyző
2./ Napirend
TOP-3.2.1-15 kódszámú Pályázati Felhívás keretében tervezett, Általános iskola, Diákotthon
energetikai korszerűsítésére vonatkozó pályázat benyújtásáról
Keresztes Péter Pál polgármester: 145 millió forintos pályázatról van szó, 100 %-os
támogatottsággal, a felújítás az iskola és a diákotthon épületére szól, melyet részleteiben az
előterjesztés tartalmaz.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
60/2016. (VII.26.) önkormányzati határozata
TOP-3.2.1-15 kódszámú Pályázati Felhívás keretében tervezett, Általános iskola,
Diákotthon energetikai korszerűsítésére vonatkozó pályázat benyújtásáról
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1. Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a TOP-3.2.1-15
kódszámú Pályázati Felhívás keretében tervezett, Általános iskola, Diákotthon
energetikai korszerűsítésére vonatkozó bruttó 145.000.000,- Ft összegű támogatási
kérelem benyújtását.
2. Kétpó Község Önkormányzata jelen határozatában rögzíti, hogy a TOP-3.2.1-15
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” 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:
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- Sansavino Informatikai Kft. 2615 Csővár, Madách u. 1.
E-mail: office@sansavino.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
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához
szükséges dokumentumokat aláírja.
Felelős:
Határidő:

Keresztes Péter Pál polgármester
2016. július 28.

A határozat végrehajtásában közreműködik:
________
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
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltség Pénzügyi Iroda,
Helyben

3./ Napirend
A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételről
Keresztes Péter Pál polgármester: a sportpálya mellett létesítenénk 150 m2 területű
úgynevezett „felnőtt játszóteret” sport parkot, mely a felnőttek számára különböző
sporteszközöket tartalmaz. A pályázat 100 %-os támogatottságú.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
61/2016. (VII.26.) önkormányzati határozata
a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételről
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
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1. Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Nemzeti Szabadidős –
Egészség Sportpark Program” keretében 1 db D típusú kültéri sportpark
kialakítására pályázatot nyújt be.
A beruházást az alábbi ingatlanon kívánja megvalósítani:
Sportpark:
5411 Kétpó, Sporttelep (051/1 hrsz.),
2. Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja a pályázat
keretében létrehozott létesítmény funkció szerinti fenntartását, karbantartását,
üzemeltetését – biztosítva a sportpark ingyenesen, bárki általi, korlátozás nélküli
használatát, ideértve az eszközök őrzését, karbantartását is – azok átadásától
számított minimum 5 éves időtartamig.
3. Kétpó Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a pályázati dokumentáció, valamint a támogatási okirat
megkötéséhez szükséges dokumentumok elkészíttetésére, aláírására és
benyújtására.
Felelős:
Határidő:

Keresztes Péter Pál polgármester
2016. augusztus 15.

A határozat végrehajtásában közreműködik:
A képviselő-testület határozatáról értesül:
Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben
Virágné Lukács Gabriella alpolgármester, Helyben
dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben
dr. Farkasinszki Fanni aljegyző, Helyben
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltség pénzügyi
iroda, Helyben
6. Képviselő-testület tagjai, Helyben
1.
2.
3.
4.
5.

Keresztes Péter Pál polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.

Keresztes Péter Pál
polgármester

Virágné Lukács Gabriella
képviselő

kmf.

Dr. Enyedi Mihály
jegyző

Vágner Olivér
képviselő

