Kétpó Község Polgármestere
Előkészítette: Finta Adrienn kirendeltség-vezető
Előterjesztés
a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról az alábbi beszámolót terjesztem elő.
I.

Lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok:

1. 3/2015.(I.27) képviselő-testületi határozat
Kétpó Község Képviselő-testülete - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény alapján - a következő határozatot hozza:
1. Kétpó Község Képviselő-testülete dönt a Társulás nevének Szolnok Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulásra történő módosításáról.
2. Kétpó Község Képviselő-testülete tudomásul veszi a Társulás 23/2014. (XII.15.) sz.
határozatában foglaltakat, mely szerint
2.1. a Társulás megerősítette Szalay Ferencet, Szolnok Megyei Jogú Város
Polgármesterét a Társulási Tanács elnökeként, valamint megválasztotta a
Társulási Tanács alelnökeinek Rákóczifalva Város Önkormányzat és Túrkeve
Város Önkormányzat mindenkori polgármesterét;
2.2. a Társulási Tanács a Társulás döntéshozatalában közreműködő Ügyvivő Tanács
működését és tagjaiként Abony Város, Tószeg Község, Kétpó Község, Mezőtúr
Város, Szolnok Megyei Jogú Város, Törökszentmiklós Város és Túrkeve Város
képviselőit ebbéli tisztségükben megerősítették és tagjaiként megválasztották,
valamint felkérték az Ügyvivő Tanácsot a Társulási Tanács munkájának
előkészítésében való további közreműködésre;
2.3. Kétpó Község Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy
közreműködik a társulás tagönkormányzatainak I. ütemben rekultivált
hulladéklerakói tekintetében a 2012-2022. évekre vonatkozó vízvizsgálati
eredmények, valamint az éves jelentések megküldésére a Társulás döntés
előkészítő és végrehajtó szerve, Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala számára a 2012-2014. évek esetén 2015. május 15. napjáig, az követő
évek tekintetében tárgyévet követő május 15. napjáig.
3. Kétpó Község Képviselő-testülete a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési
Szilárd hulladéklerakói Rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási
Megállapodásának módosítását jelen határozat 1. számú mellékletében a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást jelen határozat
2. számú mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

4. Kétpó Község Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert jelen határozat
végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére, valamennyi dokumentum
aláírására.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Keresztes Péter Pál polgármester
Jelentés: A kiértesítés megtörtént.
2. 10/2015.(II.27) képviselő-testületi határozat
Kétpó Község Képviselő-testülete elfogadja a melléklet szerinti az Arany János Általános
Művelődési Központ 2014.évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Keresztes Péter Pál polgármester
Jelentés: A kiértesítés megtörtént.
3. 13/2015.(III.09) képviselő-testületi határozat
Kétpó Község Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLVXXXIX. tv. 107. §-a figyelemmel – támogatását fejezi ki arra, hogy anyagi hozzájárulást
nyújtson Kétpó Község Művelődési Házának tetőszerkezetének megerősítéséhez.
Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 31.-ig bruttó 4.037.428 Ft
anyagi fedezetet biztosít a Kétpó Község Művelődési Házának tetőszerkezetének
megerősítéséhez.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Keresztes Péter Pál polgármester
Jelentés: Kétpó Község Művelődési Házának tetőszerkezetének megerősítése megtörtént.
4. 16/2015.(III.24) képviselő-testületi határozat
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

Jelentés: A pályázat benyújtásra került, elszámolása megtörtént.
5. 17/2015.(III.24) képviselő-testületi határozat
Kétpó Község Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény alapján a következő határozatot hozza:
5. 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.
6. A Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Szolnok-AbonySzajol-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.
7.

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.

8. 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

Jelentés: A kiértesítés megtörtént.
6. 34/2015.(IV.22) képviselő-testületi határozat
1) Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kétpó Község közbiztonságának megszilárdítása
érdekében huzamosabb ideig kifejtett, eredményes tevékenysége elismeréseként, Rendőrség Napja
alkalmából Tóthné Szonda Brigitta r.zászlós, a Mezőtúri Rendőrkapitányság Rendészeti

Osztály, Közrendvédelmi Alosztály Szabálysértési Előkészítő Csoport csoportvezetőt
nettó 20.000 Ft jutalomban részesíti.
2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Keresztes Péter Pál
Határidő: azonnal

Jelentés: A jutalom kiutalásra került.
7. 35/2015.(IV.22) képviselő-testületi határozat
1) Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kétpó Község közbiztonságának megszilárdítása
érdekében huzamosabb ideig kifejtett, eredményes tevékenysége elismeréseként, Rendőrség Napja
alkalmából Tóth Bence r.törzsőrmester, a Mezőtúri Rendőrkapitányság Rendészeti
Osztály, Közrendvédelmi Alosztály járőrét nettó 20.000 Ft jutalomban részesíti.
2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Keresztes Péter Pál
Határidő: azonnal

Jelentés: A jutalom kiutalásra került.
8. 37/2015.(IV.29) képviselő-testületi határozat
1) Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kétpó Község közbiztonságának megszilárdítása
érdekében huzamosabb ideig kifejtett, eredményes tevékenysége elismeréseként, Tűzoltók Napja
alkalmából, Dorka István tűzoltó törzsőrmester, a Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság szolgálatparancsnoka jutalma Tűzoltók Napja alkalmából nettó 20.000 Ft
jutalomban részesíti.
2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Keresztes Péter Pál
Határidő: azonnal

Jelentés: A jutalom kiutalásra került.
9. 40/2015.(IV.29) képviselő-testületi határozat
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Arany János Általános Művelődési
Központ alapító okiratával kapcsolatban úgy dönt, hogy
az alapító okiratában az „Óvodai intézményi étkeztetés 096010” rendelkezés
helyébe “096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben”, 096025
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben” rendelkezés lép,
2. elfogadja Arany János Általános Művelődési Központ alapító okiratot módosító
okiratát, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát
jelen határozat 1. és 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.
1.

Felelős: Keresztes Péter Pál polgármester
Határidő: azonnal
Jelentés: A kiértesítés megtörtént.
10. 48/2015.(V.06) képviselő-testületi határozat
Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a nyári gyermekétkeztetés
biztosításához szükséges pályázat benyújtására vonatkozó előterjesztést és az alábbi
határozatot hozta:

1 A Képviselő-testület fontosnak ítéli, hogy a gyermekszegénység elleni program keretében a
rászoruló gyermek részére a nyári szünetben is biztosított legyen az egyszeri meleg étkezés.
Ennek érdekében támogatja a nyári gyermekétkeztetés biztosításához szükséges pályázat
benyújtását.
Felelős: Keresztes Péter Pál polgármester
Határidő: pályázat benyújtásának határideje
Jelentés: A pályázat benyújtásra került. Kétpó Község Önkormányzata a nyári szünetben
átlagban 40 gyermek étkeztetsését biztosította.
11. 57/2015.(V.28) képviselő-testületi határozat

Kétpó Község Képviselő-testülete a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről
szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I.7. pont és a III. 4. pontja alapján támogatási
igényt nyújt be a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására.
A Képviselő- testület felhívja Keresztes Péter Pál polgármestert, hogy a támogatási
igényt a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok megyei Területi Igazgatóságán
keresztül nyújtsa be.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: Keresztes Péter Pál polgármester
Jelentés: A pályázat benyújtásra került. Kétpó Község Önkormányzata 65.000.000 Ft
rendkívüli támogatásban részesült.
12. 59/2015.(V.28) képviselő-testületi határozat
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Arany János Általános Művelődési
Központ alapító okiratával kapcsolatban úgy dönt, hogy
1. visszavonja a 40/2015.(IV.29.)sz önkormányzati határozatával elfogadott Arany János
Általános Művelődési Központ módosító alapító okiratát ,valamint az egységes
szerkezetbe foglalását.
2.

elfogadja az Arany János Általános Művelődési Központ alapító okiratot módosító
okiratát, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát
jelen határozat 1. és 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: Keresztes Péter Pál polgármester
Határidő: azonnal
Jelentés:A kiértesítés megtörtént.

13. 67/2015.(VI.29) képviselő-testületi határozat
Kétpó Község Képviselő-testülete –a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján – a Tiszamenti Regionális Vízművek
Zrt. 2014. évi üzemeltetési tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.
Határidő: 2015. június 29.
Felelős: Keresztes Péter Pál polgármester
Jelentés: A kiértesítés megtörtént.
14. 70/2015.(VI.29) képviselő-testületi határozat
Arany János Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról
1.) Az Arany János Általános Művelődési Központ Alapító okiratát – a törzskönyvi bejegyzés
napjával - módosítja az előterjesztés 1. melléklete szerinti módosító okirattal.
2.) Egyidejűleg jóváhagyja a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az
előterjesztés 2. melléklete szerint.
3.) Az előterjesztés mellékletét képező módosító okirat és egységes szerkezetű alapító okirat a
határozat elválaszthatatlan részét képezi, azzal együtt kezelendő.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Keresztes Péter Pál polgármester
Jelentés: A kiértesítés megtörtént. Az Arany János Általános Művelődési Központ alapító
okirata módosításra került.
15. 78/2015.(VII.30) képviselő-testületi határozat
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
Jelentés:A kiértesítés megtörtént.
16. 92/2015.(IX.23) képviselő-testületi határozat
Kétpó község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok
támogatásai fejezet 13. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím szerinti települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása alapján igényét benyújtja 492
mázsa barnakőszén mennyiségre.
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatásáról szóló pályázati felhívásban megfogalmazott feltételeket vállalja.
A Képviselő-testület az önrész 312.420 Ft-os összegét, valamint a kezelési, raktározási,
őrzési, szétosztási, kiszállítási költségeket a 2015. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja.
Felhatalmazza Keresztes Péter Pál polgármestert az igénylés aláírására és benyújtására.
Kétpó Község vállalja, hogy a szociális célú szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
Határidő: 2015. október 01.
Felelős: Keresztes Péter Pál polgármester
Jelentés: Kétpó Község Önkormányzata 304 mázsa szociális célú szénre kapott támogatást.
17. 93/2015.(IX.23) képviselő-testületi határozat
1. Kétpó Község Képviselő-testülete – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. tv. 10. § (1) bekezdése, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.
évi CCIV. tv., valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az
általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007.(III.26.) Kormányrendelet 18. §-a
alapján – 2016. évben is csatlakozik a hátrányos helyzetű, felsőoktatásban résztvevő
hallgatók, illetve a tanulmányaikat 2016-ban kezdő fiatalok támogatására létrehozott
Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz és ennek érdekében használja
a rendelkezésre álló elektronikus adatbázist.
A csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról szóló nyilatkozatot
meg kell küldeni az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő részére.
Határidő: 2015. október 01.
Felelős: Keresztes Péter Pál polgármester

2. A képviselő-testület átruházza a pályázat kiírását a polgármesterre, amelyet az
51/2007.(III. 26.) Kormányrendelet és a 2016. évi Általános Szerződési Feltételek
alapján kell kiírni és közzétenni.
Határidő: 2015. október 05.
Felelős: Keresztes Péter Pál polgármester
3. A támogatás előző és jelen fordulójához szükséges önkormányzati részt a 2016. évi
költségvetésben tervezni kell.
4. A 2015. november 09-éig benyújtott pályázatokat a képviselő-testület elbírálja.
Határidő: 2015. december 07.
Felelős: Keresztes Péter Pál polgármester
5. Az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell
hozni a pályázat keretében nyújtott támogatások összesített adatait, írásban értesíteni
kell a pályázókat a döntésről, valamint a döntések indokolásáról. Lehetővé kell tenni
számukra, hogy a személyükre vonatkozó döntést az önkormányzat épületében
megtekinthessék.
A támogatott és nem támogatott, valamint a döntésből kizárt pályázók bírálati anyagát
meg kell küldeni a Támogatáskezelő részére.
Határidő: 2015. december 11.
Felelős: dr. Szűcs Attila jegyző
Jelentés: A csatlakozás megtörtént.
18. 119/2015.(XI.26) képviselő-testületi határozat
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I. 7.
pont és a III. 4. pont szerinti a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a
települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására történő
igénylés benyújtására ad lehetőséget az önkormányzatoknak előre nem látható esemény
bekövetkezése esetén 2015. szeptember 30-át követően is, azzal a feltétellel, hogy a pályázat
benyújtásának határideje 2015. november 30.
Ennek alapján Kétpó Község Képviselő-testülete a pályázati kiírás alapján az
önkormányzatok rendkívüli támogatására igényt nyújt be a Magyar Államkincstárnak az
önkormányzat székhelye szerint illetékes területi igazgatóságához.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény beadására.
Határidő: 2015.november 30.
Felelős: Keresztes Péter Pál polgármester
Jelentés: A pályázat benyújtásra került az illetékes államkincstárhoz.

19. 120/2015.(XI.26) képviselő-testületi határozat
Kétpó Község Képviselő-testülete –a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontja, valamint a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 136. § (8) bek.,
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény. 174. § (4) bek alapján az alábbi határozatot hozza:
1. A képviselő-testület a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok
ellátására, szervezeti kereteinek a felülvizsgálatára vonatkozóan úgy határoz, hogy
a gyermekjóléti szolgáltatásokat, mint önkormányzati kötelező feladatot továbbra
is Berettyó-Körös Többcélú Társulás keretében kívánja ellátni.
Felelős: Keresztes Péter Pál polgármester
Határidő: 2015. november 30.
Jelentés: A kiértesítés megtörtént.
Kérem a T. Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására:
_____/2015.(XII…...) képviselő-testületi h a t á r o z a t
a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Kétpó Község Képviselő-testülete – Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelet alapján – a beszámolót
elfogadja.
Erről:
1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben
2. dr. Szűcs Attila jegyző, Helyben
3. Képviselő-testület tagjai, Helyben
értesülnek.
Kétpó, 2015. december 01.
Keresztes Péter Pál
Törvényességi szempontból ellenőriztem, kifogást nem emelek.
dr. Szűcs Attila
jegyző

