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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-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 

     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: az ülés összehívása telefonon történt, javaslom a napirendi 

pontok elfogadását, mely a következő: 

 

Napirend:  

1./ Előterjesztés a települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 

5/2012.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

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

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 127/2014.(XII.18.) önkormányzati határozata 

 

Napirendek elfogadásáról 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. december 18. napján tartott 

képviselő-testületi ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

1./ Napirend 

Előterjesztés a települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 

5/2012.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét. 

 

 

A Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete 
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a  települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról  szóló 5/2012.(III.13.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Kétpó Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 88. § 

(4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 

valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § A Kétpó Község Önkormányzat a települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról 

szóló 5/2012.(III.13.) önkormányzati rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

/Értelmező rendelkezések/ 

 „3. § E rendelet alkalmazásában: 

 

(1)háztartási hulladék: a háztartásokban képződő vegyes, elkülönítetten gyűjtött, valamint 

lomhulladék, ideértve a lakásokban, lakóingatlanokban, a pihenés, üdülés céljára használt 

helyiségekben, valamint a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein képződő 

hulladékot; 

(2)települési hulladék: a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék; 

(3)veszélyes hulladék: az 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
 

szóló törvény 1. 

mellékletben meghatározott veszélyességi jellemzők legalább egyikével rendelkező hulladék; 

  (4)hulladék: bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy     

megválni köteles; 

(5)hulladékbirtokos: a hulladéktermelő, továbbá bármely jogalany, akinek vagy amelynek a 

hulladék a birtokában van; 

(6)hulladékfajta: az az anyagfajta - így különösen fa, fém, papír, üveg, kompozit, műanyag, 

biológiailag lebomló -, amelyből az adott hulladék képződik;” 

 

2. § A Kétpó Község Önkormányzat a települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról 

szóló 5/2012.(III.13.) önkormányzati rendelet 4.§(1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

"4.§ (l) A község területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi 

közszolgáltatás teljesítésére az NHSZ Szolnok Közszolgáltatási Nonprofit Kft. (továbbiakban 

Szolgáltató) jogosult.” 

 

3. § A Kétpó Község Önkormányzat a települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról 

szóló 5/2012.(III.13.) önkormányzati rendelet 11.§ helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„11.§ A hulladékkezelési közszolgáltatás az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató, és 

egyéb gazdasági tevékenység, a közintézmény és a gazdálkodó szervezet működése során 

keletkezett hulladékra nem terjed ki. 

A gazdálkodó szervezet köteles szolgáltatás igénybevételére, amelyről külön megállapodik a 

közszolgáltatóval.” 

 

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Keresztes Péter Pál       Dr. Szűcs Attila 

polgármester                jegyző 

 

Kihirdetési záradék:A rendelet kihirdetésre került a Község hirdetőtábláján 2014. december hó 19. 

napján. 

 

         Dr. Szűcs Attila 

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

 

 

 

 

 

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

   polgármester             jegyző 

 

 

 

/ Virgáné Lukács Gabriella  /                 / Veres Lajosné / 

           képviselő                 képviselő 
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