
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. július 21-én megtartott 

soron kívüli  képviselőtestületi üléséről. 

 

Jelen vannak:Boldog István polgármester 

  Enyedi Ferencné képviselő 

  Lászlóné Kun Erzsébet képviselő 

  Keresztes Péter Pál képviselő 

  Kovács Péter József  képviselő 

 

                         Dr. Hajdú László  jegyző 

 

 

Boldog István polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy 5 fő képviselő 

jelen van,  Virágné Lukács Gabriella, Vágner Olivér és Nagy Sándor képviselők hiányoznak, 

a képviselőtestület határozatképes. 

 

A jegyzőkönyv hitelesítőinek Keresztes Péter Pál és Kovács Péter József képviselőket 

javasolja, melyet a képviselőtestület egyhangúlag elfogadott. 

 

Boldog István polgármester: meghívót nem küldtünk ki, telefonon történt a képviselőtestületi 

ülés összehívása, javaslom a következő napirendek megtárgyalását: 

 

Napirendek: 

 

1./ Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi költségvetés módosításáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

2./ Előterjesztés Vis maior pályázat beadásáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 
 

3./ Előterjesztés Vis maior pályázat beadásáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 
 

4./ Előterjesztés a  Remondis Kétpó Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés és a Remondis 

Szolnok Zrt-vel kötött együttműködési megállapodás közös megegyezéssel történő 

megszüntetésére 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

A képviselőtestület a napirendeket egyhangúlag elfogadta. 

 

1./  Napirend 

 

Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi költségvetés módosításáról 

 

Dr. Hajdú László jegyző: a költségvetési rendelet módosítására a vis maior pályázatok miatt 

van szükség. A sajáterőt és a forrásokat be kell tervezni.  

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 



A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét. 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 

11/2010. (VII. 21.) rendelete 

az Önkormányzat 2010. évi költségvetés módosításáról 

 

 Kétpó Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször 

módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a 68. § (2) bekezdése 

alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás működési rendjéről 

szóló – módosított – 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2010. 

évi költségvetéséről szóló rendeletet az alábbiak szerint módosítja 

 

1. § 

 

A rendelet 5. § (1.) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„5. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a 

következők szerint határozza meg: 

 Megnevezés e Ft 

- Működési kiadások előirányzata összesen:   83.149  

Ebből: 

- személyi jellegű kiadások:   40.592 

- munkaadókat terhelő járulékok:     9.634 

- dologi jellegű kiadások:                                      28.545 

- támogatásértékű működési kiadások:     4.378 

- speciális célú támogatások:            0” 

 

 

2. § 

 

A rendelet 6. § (3.) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„6. § (3) Az önkormányzat általános és céltartalék előirányzata 800 ezer forint” 

 

Záró rendelkezések 

 

3. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

 (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

                 Boldog István sk.     Dr. Hajdú László sk. 

 Polgármester                        Jegyző 

 

 

 

 

 

 



2./ Napirend 

 

Előterjesztés Vis maior pályázat beadásáról 

 

Dr. Hajdú László jegyző: a két vis maior pályázatra hiánypótlási felhívás érkezett, a 

képviselőtestület határozatait is módosítani szükséges a saját források biztosítását meg kell 

nevezni, valamint az útnál, ahogy azt a határozati javaslat is tartalmazza biztosítást kell kötni 

a pályázat elnyerése esetén. Reméljük, hogy az 5 munkanapos határidőn belül sikerül mindent 

pótolni, ami nem lesz könnyű, de igyekszünk határidőn belül elkészülni.  

 

Kovács Péter József képviselő: a biztosítás díja mennyi lesz? 

 

Dr. Hajdú László jegyző: ha megnyerjük a pályázatot a legjobb feltételekkel kötünk 

biztosítást. Arra viszont még nem volt példa, hogy a biztosítók 1 útra kötöttek volna 

biztosítást, de keressük a legjobb megoldást.  

 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.  

 

 Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

24/2010.(VII. 21.) határozata 

 

Vis maior pályázat beadásáról 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. Törvény 8 § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva Kétpó Község 

Önkormányzata a 8/2010. (I.28.) Korm. rendelet alapján a vis maior tartalék felhasználására a 

pályázatát benyújtja az Önkormányzati Minisztériumhoz. 

 

 

1./ Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete ezúton nyilatkozik, hogy az előre 

nem látható természeti veszély miatt szükségessé vált, indokolt védekezésre fordított kiadások 

teljes összege a 2010. évi költségvetési rendeletben nem szerepeltek, saját erőből történő 

finanszírozását nem tudja megoldani, ezért vis maior támogatás igénybevétele vált 

szükségessé. A védekezés összköltsége 318.629,- Ft. 

 

 

Adatok Ft- ban  

Megnevezés 2010. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 20.945,- 6,57 

Biztosító kártérítése 0,- 0 

Egyéb forrás 0,- 0 

Vis maior igény 297.684,- 93,43 

Források összesen 318.629,- 100 

 

 

 



2./ Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a védekezéssel 

érintett vagyonelemek (belterület 1, 105, 205, 263, és külterület 049, 0174 hrsz) a tulajdonát 

képezik. 

 

3./ Az önkormányzat más- a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el tudja látni. 

 

4./ Kétpó Községi Önkormányzat a saját forrás összegét a 2010. évi költségvetésről szóló 

többször módosított 1/2010.(I.29.) számú Költségvetési Rendeletben biztosítja. 

 

5./ Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felhívja Boldog István 

polgármestert, hogy pályázati dokumentációt nyújtsa be a Magyar Államkincstár Észak-

Alföldi Regionális Igazgatóság (5000 Szolnok, Magyar út 8.) és az Észak-Alföldi Regionális 

Államigazgatási Hivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltségénél (5000 Szolnok, 

Kossuth Lajos út 2.). 

 

 

6./  Ezen határozat jogerőre emelkedésével a Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének 18/2010. (VI. 17.) számú határozata hatályát veszti. 

 

Határidő: 2010. július 23. 

  Felelős: Boldog István Polgármester 

 

Erről értesülnek: 

 

1. Képviselőtestület tagjai helyben 

2. Boldog István polgármester helyben 

3. Dr. Hajdú László jegyző helyben 

4. Magyar Államkincstár Észak-Alföldi Regionális Igazgatóság (5000 

Szolnok, Magyar út 8.) 

5. Észak-Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Kirendeltsége (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.) 

 

 

3./ Napirend 

 

Előterjesztés Vis maior pályázat beadásáról 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.  

 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

25./2010.(VII. 21.) határozata 

 

Vis maior pályázat beadásáról 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. Törvény 8 § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva Kétpó Község 



Önkormányzata a 8/2010. (I.28.) Korm. rendelet alapján a vis maior tartalék felhasználására a 

pályázatát benyújtja az Önkormányzati Minisztériumhoz. 

 

1./ Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete ezúton nyilatkozik, hogy a pályázati 

dokumentációban megjelölt létesítmények vis maior helyzetének saját erőből történő 

helyreállítási munkálatainak elvégzése nem lehetséges. A károk helyreállításának 

(költségvetés alapján) tervezett összköltsége 6.727.145,- Ft, melynek fedezetét az 

önkormányzat nem tudja biztosítani. 

 

Adatok Ft- ban  

Megnevezés 2010. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 672.715,- 10 

Biztosító kártérítése 0,- 0 

Egyéb forrás 0,- 0 

Vis maior igény 6.054.430,- 90 

Források összesen 6.727.715,- 100 

 

 

2./ Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel 

érintett 105 és 263 hrsz számú önkormányzati út a tulajdonát képezi.  

 

3./ A 105 és 263 hrsz számon jegyzett önkormányzati út jellegéből adódóan funkcionálisan 

más vagyontárggyal nem pótolható, a készült szakértői jelentés eredményét is figyelembe 

véve jelenlegi állapotában a forgalom biztonságára veszélyes, - mely csak az eredeti 

állapotába való visszaállításával szüntethető meg. 

 

4./ Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete nyilatkozik továbbá arról, hogy a 

pályázatban szereplő közútra (105, 263 hrsz) vonatkozóan semmilyen biztosítással nem 

rendelkezik. Kétpó Községi Önkormányzat képviselő-testülete határoz arról, hogy a 

károsodott ingatlanra értékkövető határozatlan időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 

éven keresztüli fenntartását, valamint a helyreállítás befejezését követő 22 munkanapon belül 

igazolja a biztosítási szerződés megkötését az Igazgatóság felé. 

 

5./ Kétpó Községi Önkormányzat a saját forrás összegét a 2010. évi költségvetésről szóló 

többször módosított 1/2010.(I.29.) számú Költségvetési Rendeletben biztosítja. 

 

 

 

6./ Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felhívja Boldog István 

polgármestert, hogy pályázati dokumentációt nyújtsa be a Magyar Államkincstár Észak-

Alföldi Regionális Igazgatóság (5000 Szolnok, Magyar út 8.) és az Észak-Alföldi Regionális 

Államigazgatási Hivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltségénél (5000 Szolnok, 

Kossuth Lajos út 2.). 

 

7./  Ezen határozat jogerőre emelkedésével a Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-

testületének 17/2010. (VI. 17.) számú határozata hatályát veszti. 

 



Határidő: 2010. július 23. 

  Felelős: Boldog István Polgármester 

 

Erről értesülnek: 

 

1. Képviselőtestület tagjai helyben 

2. Boldog István polgármester helyben 

3. Dr. Hajdú László jegyző helyben 

4. Magyar Államkincstár Észak-Alföldi Regionális Igazgatóság (5000 

Szolnok, Magyar út 8.) 

5. Észak-Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Kirendeltsége (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.) 
 

 

4./ Napirend 

 

Előterjesztés a  Remondis Kétpó Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés és a Remondis Szolnok 

Zrt-vel kötött együttműködési megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetésére 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.  

 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 

26/2010.(VII.21.) határozata 

 

A Remondis Kétpó Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés és a Remondis Szolnok Zrt-vel 

kötött együttműködési megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetésére 

 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

többször módosított 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdése, valamint a 80. § (1) bekezdése 

alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyja a határozat 

mellékletét képező megállapodást és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.  

 

Felelős: Boldog István polgármester 

Határidő: 2010. július 30. 

 

2. a Képviselőtestület kinyilvánítja szándékát, hogy a Remondis Kétpó Kft-nek fizetendő 

összeget a leendő új üzemeltető fizesse meg üzemeltetési díjként. Ennek érdekébena 

szükséges intézkedések kezdeményezésére és megtételére felhatalmazza a 

polgármestert. 

 

Felelős: Boldog István polgármester 

Határidő: 2010. szeptember 30. 

 

 



Erről értesülnek: 1./ Képviselőtestület tagjai helyben 

                            2./ Boldog István polgármester helyben 

                            3./ Dr. Hajdú László jegyző helyben 

                            4./ A Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Beruházás konzorciumának  

           Tagönkormányzatai 
 

 

Dr. Hajdú László jegyző: tájékoztatni szeretném a Képviselőtestületet, hogy a Megyei 

Önkormányzat megküldte a Megyei Területrendezési Tervet véleményezésre, mivel ez 

jogszabályi kötelezettsége. A Tervet áttekintettem, megválaszolom, hogy a Tervvel 

egyetértünk, Kétpóra nézve nem tartalmaz semmilyen különösebb dolgot.  

 

Boldog István polgármester megköszönte a megjelentést és az ülést bezárta. 

 

 

 

 

 

/ Boldog István /   kmf.    / Dr. Hajdú László / 

  Polgármester        jegyző 

 

 

 

 

 

/ Keresztes Péter Pál /      / Kovács Péter József / 

    Képviselő        képviselő 

 

 

 
 

 

 

 
 


