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Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

124/2014. (XII.11.) önkormányzati határozata 

 

Szándéknyilatkozat a házi segítségnyújtás, valamint a szociális étkeztetés ellátásáról 
 

Kétpó Község Képviselő-testülete – kifejezi azon szándékát, hogy a házi segítségnyújtás, 

valamint szociális étkeztetést a Berettyó Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató 

Központtal ( 5420 Túrkeve, Széchenyi u. 27.) megállapodás útján kívánja ellátni. 
 

Kétpó Község Önkormányzata felhívja Kádár Anikó vezető-családgondozót és Keresztes Péter Pál 

polgármestert a feladat ellátáshoz szükséges tárgyalásokat kezdje meg, valamint a javaslatok 

kidolgozására.  

 

Erről:  

1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

2. dr. Szűcs Attila jegyző, Helyben 

3. Berettyó Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ( 5420 Túrkeve, 

Széchenyi u.27.) 

4. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

é r t e s ü l n e k .  

 

11./ Napirend 

 

Előterjesztés a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

 

Keresztes Péter Pál polgármester röviden az alábbi eseményekről tájékoztatta a képviselő-

testületet: 

- a betegszállításban segítséget nyújtott önkormányzatunk az elmúlt időszakban, de 

amennyiben lehetséges mindenkit kérek, hogy a betegszállító szolgálatot vegye 

igénybe, 

- a közmunka programban a homoktövis pótlás megtörtént, valamint a belvízelvezető 

árkok karbantartása folyamatos, szántási munkálatok megtörténtek, a szilváskertben a 

fák metszése a tavaszra fog korlátozódni, 

- a közmunkásoknál munkahelyi értekezletet tartottunk, ahol a problémás dolgok 

megbeszélésre kerültek, tájékoztattam őket, hogy a melegedő a volt presszóban kerül 

kialakításra, ami már folyamatban van, 

- az ivóvízminőség javító program jól halad, Kétpón fog először befejeződni, reméljük 

december 31-re, 

- a kazánok fűtéséhez pelletet rendeltünk, valamint majd ocsút szeretnénk, ami olcsóbb, 

de nagyon vigyázni kell az adagolással, 

- az önkormányzat szilvájából a pálinka főzés megtörtént, ehhez üvegeket rendeltünk, 

- a hivatalban leázások történtek a nagy esőzések miatt, amit a biztosítónak 

lejelentettünk, már voltak is kinn, 

- térfigyelő kamera pályázaton 5 MFt-ot nyertünk 6 db kamera lesz felszerelve a 

településen, ezek között rendszámleolvasó kamera is lesz, 

- az ÖNHIKI pályázaton 91 MFt-ot nyertünk, 

- tüzelő támogatást 96 fő kap, családonként 2,72 q szén kerül kiosztásra 

- a beruházások a településen jól haladnak, folyamatos a munkavégzés. 

 

Veres Lajosné képviselő: szeretném javasolni, hogy a polgármester és az alpolgármester a 

hivatalban történt mindennapi munkájáról a következő ülésre számoljon be.  
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Keresztes Péter Pál polgármester: azokról az eseményekről tudok beszámolni, amiről a két 

ülés közötti előterjesztésemben beszámoltam, még ezeken kívül egyéb értekezleteken vettem 

részt. 

 

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

 

 

 

 

 

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

   polgármester             jegyző 

 

 

 

/ Kecskés Mihályné  /                  / Veres Lajosné / 

           képviselő                 képviselő 

 

 


