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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 30-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 

     Vágner Olivér képviselő 

     Veres Lajosné képviselő 

                           Virágné Lukács Gabriella képviselő 

 

      Finta Adrienn kirendeltség-vezető 

      Dr. Szűcs Attila jegyző 

 

Meghívott vendégként: Boldog István országgyűlési képviselő 

                                        Unginé Gonda Mária  

 

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 kiküldött napirendek elfogadását, 

mely a következő: 

 

Interpelláció 

Napirendek: 

 

 

1./ Előterjesztés a Kétpó,051/1 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó Telenor Magyarorszag Zártkörűen 

Működő Részvénytársasággal kötött bérleti szerződésről.   

Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester 

 
2./ Előterjesztés a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által igénybe veendő, adósságot 

keletkeztető ügylethez szükséges kezességvállalás biztosításáról 

Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

3./ A két ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

 

ZÁRT ÜLÉS 

 

1./ Előterjesztés a települési támogatás ( lakásfenntartási támogatás)t kérelmezőkről 

Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.  

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 76/2015. (VII.30.) önkormányzati határozata 

 

Napirendek elfogadásáról 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. július 30. napján tartott 

képviselő-testületi ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

1./ Napirend 

 

Előterjesztés a Kétpó,051/1 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó Telenor Magyarorszag Zártkörűen 

Működő Részvénytársasággal kötött bérleti szerződésről.   

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 77/2015. (VII.30.) önkormányzati határozata 

 

a Kétpó,051/1 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó Telenor Magyarorszag Zártkörűen Működő 

Részvénytársasággal kötött bérleti szerződésről 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a Magyarorszag helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLVXXXIX. tv. 107. §-a alapján – a Kétpó,051/1 hrsz.-

ú ingatlanra vonatkozó Telenor Magyarorszag Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 

kötött bérleti szerződést elfogadja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Keresztes Péter Pál polgármestert, hogy a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Erről: 

1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

2. dr. Szűcs Attila jegyző, Helyben 

3. Telenor Magyarorszag Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

4. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

é r t e s ü l n e k .  

 

2./ Napirend 

 

Előterjesztés a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által igénybe veendő, 

adósságot keletkeztető ügylethez szükséges kezességvállalás biztosításáról 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

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

 

 



3 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 78/2015. (VII.30.) önkormányzati határozata 

 

a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által igénybe veendő, adósságot 

keletkeztető ügylethez szükséges kezességvállalás biztosításáról 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a következő határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület 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 Képviselő-testület tudomásul veszi a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 

(továbbiakban: Társulás) általi, naptári éven belül lejáró 750.000.000 Ft. összeg mértékű 

hitel, adósságot keletkeztető ügylet igénybevételét; valamint vállalja (mint a Társulás 

tagönkormányzata) a tagönkormányzatok egymásra tekintettel vállalt kezességére 

legalább az ehhez szükséges jelen határozat melléklete szerinti tagönkormányzatot terhelő 

összeg, de legfeljebb 750.000.000 Ft összeg erejéig a kezességvállalás biztosítását. 

 

3. A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 96.§ (2) 

bekezdés szerinti kezességvállalási díjat a hitel kamattal azonos mértékben határozza 

meg, mely a 2. pontban foglaltakra figyelemmel a határozat melléklete szerinti 

kockázatvállalás arányában illeti meg a tagönkormányzatot. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert jelen határozat végrehajtásához 

szükséges intézkedések megtételére, valamennyi dokumentum aláírására.  

 

 Határidő: 2015. július 31. 

 Felelős: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

5. A Képviselő-testület a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd 

hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása által igénybe veendő, 

adósságot keletkeztető ügylethez szükséges kezességvállalás biztosításáról szóló 17/2015. 

(III. 24.) számú közgyűlési határozatot hatályon kívül helyezi. 

 

Értesülnek: Keresztes Péter Pál polgármester  

  Dr. Szűcs Attila jegyző 

Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 

Képviselő-testület tagjai helyben 

 

3./ Napirend 

 

A két ülés között történt fontosabb eseményekről 

 

Keresztes Péter Pál polgármester az alábbiakról tájékoztatta a képviselő-testületet: 

- a külterületi óvodás gyermek beszállításáról még úgy gondolom, hogy tárgyalnunk kell, nem 

biztos, hogy ezt önkormányzatunk térítésmentesen meg tudja oldani. 
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Virágné Lukács Gabriella képviselő: amennyiben az önkormányzat nem tudja megoldani az 

óvodás beszállítását térítésmentesen, úgy szeretném látni, hogy üzemanyagra ebben az évben 

mennyi költsége merült fel az önkormányzatnak. 

 

 

 

 

 

Keresztes Péter Pál polgármester megköszönte a megjelenést és zárt ülést rendelt el. 

 

 

 

 

 

 

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

     polgármester        jegyző 

 

 

 

 

 

/ Veres Lajosné /                / Kecskés Mihályné / 

     képviselő              képviselő 

 


