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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 27-én megtartott 

soron kívüli képviselő-testületi üléséről. 

 

Helye: Kétpó Községi Önkormányzat hivatalos helyiségében (5411 Kétpó, Almásy tér 1.sz.) 

 

Jelen vannak:  Keresztes Péter Pál polgármester 

                          Kecskés Mihályné képviselő 

     Vágner Olivér képviselő 

     Veres Lajosné képviselő 

     Vírágné Lukács Gabriella képviselő 

 

      Dr. Enyedi Mihály jegyző 

      Finta Adrienn kirendeltség-vezető 

 

Meghívott: Unginé Gonda Mária Nagykunságért TVN Kft. ügyvezetője 

                   László Anikó Arany János ÁMK ügyintézője 

 

Keresztes Péter Pál polgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy 5 fő képviselő 

az ülésen jelen van, a képviselő-testület határozatképes.  

 

A jegyzőkönyv hitelesítőinek Veres Lajosné és Kecskés Mihályné képviselőket javasolja, 

melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott. 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: javaslom a meghívóban szereplő napirend elfogadását, 

mely a következő: 

 

Napirendek: 

 

1./ Előterjesztés a könyvtár szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése 

Előadó: Keresztes Péter Pál polgármester  

 

2./ Előterjesztés a TOP-1.1.3-15 „Helyi gazdaságfejlesztés” tárgyú konstrukcióra történő 

támogatási kérelem benyújtásról, kapcsolódó beszerzési eljárás megindításáról 

Előadó: Keresztes Péter Pál polgármester  

 

3./ Előterjesztés a VP6-7.2.1.2-16  „Egyedi szennyvízkezelés” tárgyú konstrukcióra történő 

támogatási kérelem benyújtásról, kapcsolódó beszerzési eljárás megindításáról 

Előadó: Keresztes Péter Pál polgármester  
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4./ Előterjesztés Kétpó település szennyvízkezelési programjáról 

Előadó: Keresztes Péter Pál polgármester  

 

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

 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 39/2016. (V.27.) önkormányzati határozata 

 

Napirendek elfogadásáról 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. május 27. napján tartott 

képviselő-testületi ülés napirendi pontjait elfogadja. 

1./ Napirend 

 

Előterjesztés a könyvtár szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése 

 

László Anikó: a Nemzeti Kulturális Alap pályázatot írt ki könyvtári célbútorok beszerzésére 

95 % támogatottsággal. 3,4 millió forintra lehet pályázni 350 eFt az önerő. Lehetőség nyílt 

egyedi bútorok megtervezésére, mivel nálunk a könyvtárban ez nagyon fontos volt, a terveket 

meg lehet tekinteni. 

 

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

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 40/2016. (V.27.) önkormányzati határozata 

 

könyvtár szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére kiírt pályázatban való részvétel 

elfogadásáról 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete - Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés b) pontja alapján – figyelemmel Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt 

204105/267 kódszám alatt nyilvántartott pályázatára – az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése és korszerűsítése tárgyában 

kiírt pályázatban Kétpó Község Önkormányzata részt kíván venni. 

2. A pályázat benyújtásához szükséges 350.000.- Ft összegű önrészt költségvetési 

általános tartaléka terhére biztosítja 

3. A pályázat elkészítésére és benyújtására felhatalmazza Kétpó Község polgármesterét. 

4. Kétpó Község Képviselő-testülete felhatalmazza továbbá a polgármestert sikeres 

pályázat esetén a támogatási szerződés aláírására.  
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A képviselő-testület határozatáról értesül: 

 

1.  Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

2.  Virágné Lukács Gabriella alpolgármester, Helyben 

3.  dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben 

4.  dr. Farkasinszki Fanni aljegyző, Helyben 

5. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltség pénzügyi ügyintéző, 

Helyben 

6. Közgyűjtemények Kollégiuma,NKA portálon keresztül 

7.  Képviselő-testület tagjai, Helyben 

2./ Napirend 

 

Előterjesztés a TOP-1.1.3-15 „Helyi gazdaságfejlesztés” tárgyú konstrukcióra történő 

támogatási kérelem benyújtásról, kapcsolódó beszerzési eljárás megindításáról 

 

Unginé Gonda Mária: a pályázat 100% támogatottságú, külterületen hűtőház és raktár 

építésére pályázunk, ez a homoktövis és egyéb megtermelt mezőgazdasági termékek hűtésére, 

tárolására fog szolgálni. Az idén nagy valószínűséggel termőre fog fordulni a homoktövis és 

120q termést jósolnak. A hűtőkamra 5x5 m-es helyiség, plusz kiszolgáló helyiségekből áll. 

Ezt külterületen a volt szennyvíztisztító-telep melletti területen valósítanánk meg, mivel itt az 

áramvételezési lehetőség is biztosított. A beruházás 50MFt. 

 

Vágner Olivér képviselő: miért nem belterületen? 

 

Unginé Gonda Mária: azért mert belterületen csak építési telke van az önkormányzatnak. 

 

Virágné Lukács Gabriella képviselő: akkor ez csak hűtőház, fagyasztásra nem alkalmas? 

 

Unginé Gonda Mária: igen, ez csak hűtőház. 

 

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

 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 41/2016. (V.27.) önkormányzati határozata 

 

a TOP-1.1.3-15 „Helyi gazdaságfejlesztés” 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: 

 

1. Kétpó Község Önkormányzata jelen határozatában rögzíti, hogy támogatási kérelmet 

nyújt be a TOP-1.1.3-15 „Helyi gazdaságfejlesztés” tárgyú konstrukcióra, a település 

helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztése céljából. 
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2. Kétpó Község Önkormányzata jelen határozatában rögzíti, hogy TOP-1.1.3-15 „Helyi 

gazdaságfejlesztés” 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:  Keresztes Péter Pál polgármester 

Dr. Enyedi Mihály jegyző 

Határidő: azonnal 

A határozat végrehajtásában közreműködik: 

___ 

A képviselő-testület határozatáról értesül: 

1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

2. Virágné Lukács Gabriella alpolgármester, Helyben 

3. dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben 

4. dr. Farkasinszki Fanni aljegyző, Helyben 

5. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

6. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal,5000 Szolnok, Kossuth L. u. 

2. 

 

3./ Napirend 

Előterjesztés a VP6-7.2.1.2-16  „Egyedi szennyvízkezelés” tárgyú konstrukcióra történő 

támogatási kérelem benyújtásról, kapcsolódó beszerzési eljárás megindításáról 

 

Unginé Gonda Mária: településünkön csak egyedi szennyvízkezelésre van lehetőség, ez a 

pályázat 155 MFt-os beruházás, ezzel 100 egyedi berendezést lehet építeni. 18 hónap áll 

rendelkezésre a megvalósításra, 85%-os a támogatottság, a BM-nél az önerőre is lehet 

pályázni, valamint az önerő a lakossági hozzájárulásból tevődik össze. A lakossági 

hozzájárulás mértékét majd akkor tudjuk meg, ha felmérjük a lakossági igényeket.  

 

A pályázat feltétele a szennyvízkezelési program elkészítése árajánlatot már kértünk 500 

eFt+Áfa. A pályázat során utólag elszámolható. 
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Virágné Lukács Gabriella képviselő: már az előző üléseken beszéltünk erről az egyedi 

megoldásról, Boldog István országgyűlési képviselő Úr már az előzőekben mondta, hogy ahol 

ez működik nem nagyon jó megoldás, a lakosságnak is sokba kerül. Előtte már a lakosokat 

erről tájékoztatni kellett volna. 

 

Unginé Gonda Mária: a lakossági fórumot 9-re tervezzük. Ez a szennyvízkezelés havi 2-3 eFt-

ba kerülne és 1-szer kell évente szippantani a lerakódott üledéket. 

 

Virágné Lukács Gabriella képviselő: a lakossági önerő mennyi lesz? 

 

Unginé Gonda Mária: ahány lakos kéri, ez attól függ. 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: ha nem lesz elég lakos, aki kéri, akkor ez a beruházás be 

fog dőlni. 

 

Dr. Enyedi Mihály jegyző: sajnos ennél az egyedi szennyvízkezelésnél nem lesz jobb 

megoldás, ha nem keressük a megoldásokat környezetvédelmi bírságot kell fizetni. 

 

Veres Lajosné képviselő: ha nem sikerül, akkor is kell büntetést fizetni? 

 

Dr. Enyedi Mihály jegyző: sajnos az felé megyünk, hogy itt most megvan a lehetőség rá, hogy 

megoldást találjunk erre a problémára, ha nem élünk vele, és aki nem vesz benne részt, annak 

meg kell fizetni majd a bírságot. Más településen is úgy van, hogy meg van a lehetőség a 

csatlakozásra, de aki nem csatlakozik a csatornahálózatra talajterhelési díjat kell fizetnie. Én a 

jelenlegi szabályozást tudom mondani, most ezt kell követnünk. 

 

Unginé Gonda Mária: a későbbiekben a lakosságot is kötelezni fogják a zárt akna 

elkészítésére. 

 

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

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 42/2016. (V.27.) önkormányzati határozata 

 

a VP6-7.2.1.2-16  „Egyedi szennyvízkezelés” 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: 

3. Kétpó Község Önkormányzata jelen határozatában rögzíti, hogy támogatási kérelmet 

nyújt be a VP6-7.2.1.2-16  - Egyedi szennyvízkezelés –pályázaton történő 

részvételéhez. 

4. Kétpó község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 

felkészüléshez szükséges, a pályázati felhívásban foglalt előkészítő dokumentáció 

elkészítésének megrendeléséről intézkedjen.  
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Felelős:  Keresztes Péter Pál polgármester 

Dr. Enyedi Mihály jegyző 

Határidő: azonnal 

A határozat végrehajtásában közreműködik: 

___ 

A képviselő-testület határozatáról értesül: 

5. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

6. Virágné Lukács Gabriella alpolgármester, Helyben 

7. dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben 

8. dr. Farkasinszki Fanni aljegyző, Helyben 

7. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

8. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal,5000 Szolnok, Kossuth L. u. 

2. 

 

4./ Napirend 

 

Előterjesztés Kétpó település szennyvízkezelési programjáról 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 43/2016. (V.27.) önkormányzati határozata 

 

Kétpó település szennyvízkezelési programjáról 

 

 

Kétpó Község Képviselő-testülete - Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) 

pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

 

1. Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kétpó Község 

település szennyvízkezelési programját elkészítteti. 

 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az elkészíttetés lebonyolításában.   

 

Felelős:  Keresztes Péter Pál polgármester 

dr. Enyedi Mihály jegyző 

Határidő: azonnal 
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A határozat végrehajtásában közreműködik: 

-____ 

 

A képviselő-testület határozatáról értesül: 

1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

2. Virágné Lukács Gabriella alpolgármester, Helyben 

3. dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben 

4. dr. Farkasinszki Fanni aljegyző, Helyben 

5. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltsége 

Pénzügyi Iroda, Helyben 

6. Képviselő-testület tagjai, Helyben 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

Keresztes Péter Pál     kmf.  Dr. Enyedi Mihály 

   polgármester                 jegyző 

 

 

 

 

 

 

Veres Lajosné                      Kecskés Mihályné 

   képviselő        képviselő 

 

 

 

 

 

 

 


