
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24-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 

     Veres Lajosné képviselő 

                          Virágné Lukács Gabriella képviselő 

 

      Finta Adrienn kirendeltség-vezető 

      Dr. Szűcs Attila jegyző 

 

Keresztes Péter Pál polgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy 4 fő képviselő 

az ülésen jelen van, Vágner Olivér képviselő igazoltan van távol, a képviselő-testület 

határozatképes.  

 

A jegyzőkönyv hitelesítőinek Virágné Lukács Gabriella és Veres Lajosné képviselőket 

javasolja, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott. 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: javaslom a meghívóban kiküldött napirendek elfogadását, 

mely a következő: 

 

Napirendek: 

 

1./ Előterjesztés  pályázat benyújtására „Együtt a parlagfű ellen” 

Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

2./ Előterjesztés a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói 

rekultivációjának Önkormányzati Társulása által igénybe veendő, adósságot keletkeztető ügylethez 

szükséges kezességvállalás biztosításáról 

Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.  

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 15/2015. (III.24.) önkormányzati határozata 

 

Napirendek elfogadásáról 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. március 24. napján tartott 

képviselő-testületi ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

1./ Napirend 

 

Előterjesztés  pályázat benyújtására „Együtt a parlagfű ellen” 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 



 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.  

 
Kétpó Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

16/2015. (III. 24.) határozata 

 

Pályázat benyújtása „Együtt a parlagfű ellen”. 

 

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

CLXXXIX. törvény  alapján –  az alábbi határozatot hozza: 

 

1./ A képviselőtestület a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés „2015. évi Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Parlagfű-mentesítésre” kiírt pályázati programjára pályázatát benyújtja. 

 

2./ A képviselőtestület a pályázat megvalósításához  23.000,- Ft saját erő biztosításáról gondoskodik. 

 

3./ A megvalósítás kezdete: 2015. májusa, befejezésének végső határideje 2015. augusztus hónap. 

 

4./ A képviselőtestület felhívja Keresztes Péter Pál polgármestert, hogy nyújtsa be az „Együtt a 

parlagfű ellen” elnevezésű pályázati anyagot a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés – hez.  

 

  Határidő: 2015. március 25. 

  Felelős: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

Erről értesülnek: 

 

1. Képviselőtestület tagjai helyben 

2. Keresztes Péter Pál polgármester helyben 

3. Dr. Szűcs Attila  jegyző helyben 

 

 

2./ Napirend 

 

Előterjesztés a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói 

rekultivációjának Önkormányzati Társulása által igénybe veendő, adósságot keletkeztető ügylethez 

szükséges kezességvállalás biztosításáról 

 
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.  

 
Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2015. (III.24.) számú határozata 

 

a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának 

Önkormányzati Társulása által igénybe veendő, adósságot keletkeztető ügylethez szükséges 

kezességvállalás biztosításáról 

 

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

CLXXXIX. törvény alapján a következő határozatot hozza: 

 

1. A Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a „Szolnoki térségi 

regionális hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című KEOP-

1.1.1/C/13-2013-0015 azonosítószámú pályázat jelenlegi állásáról szóló tájékoztatást. 



 

2. A Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Szolnok-Abony-Szajol-

Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása 

(továbbiakban: Társulás) általi, naptári éven belül lejáró 250.000.000 Ft. összeg mértékű hitel, 

adósságot keletkeztető ügylet igénybevételét; valamint vállalja (mint a Társulás 

tagönkormányzata) a tagönkormányzatok egymásra tekintettel vállalt kezességére az ehhez 

szükséges jelen határozat melléklete szerinti összeg erejéig a tagönkormányzatot terhelő 

kezességvállalás biztosítását. 

 

3. A Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 96.§ (2) bekezdés szerinti kezességvállalási díjat a hitel kamattal azonos 

mértékben határozza meg, mely a határozat melléklete szerinti kockázatvállalás arányában illeti 

meg a tagönkormányzatot. 

 

4. A Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert jelen 

határozat végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére, valamennyi dokumentum 

aláírására.  

 

Határidő: 2015. március 31. 

Felelős: Keresztes Péter Pál polgármester 

 
Értesülnek: 1./ Keresztes Péter Pál polgármester 

  2./ Dr. Szűcs Attila jegyző 

  3./ Képviselő-testület tagjai, helyben 

 4./Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd 

hulladéklerakóirekultivációjának Önkormányzati Társulása 

 

 

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

 

 

 

 

 

/ Keresztes Péter Pál /    kmf.    / Dr. Szűcs Attila / 

   polgármester             jegyző 

 

 

 

/ Virágné Lukács Gabriella   /               / Veres Lajosné / 

       képviselő                     képviselő 

 


