Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2011. (VIII. 29.) önkormányzati határozata
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
1.

Kétpó Község Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja
alapján (a továbbiakban: 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.

2.

Kétpó Község Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő
nyilatkozatot teszi:
I.

A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő
alatti és körjegyzőséghez nem tartozik és a 6. számú melléklet 2.1.1.
pontja szerint felmentéssel rendelkezik.

II.

A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és a 2011.
évben ilyen jogcímen 25.200 ezer forint összegű bevételt tervez.

III. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét 23.245 ezer forint
összegű forráshiánnyal, ezen belül 22.653 ezer forint összegű
működési célú hiánnyal fogadta el.
IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem
haladja meg az Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves
kötelezettségvállalás felső határát.
V. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra
nem kötelezett.
Határidő: 2011. szeptember 10.
Felelős: Boldog István polgármester

9./ Napirend
Előterjesztés a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Boldog István polgármester: az alábbiakról szeretném tájékoztatni a képviselőtestületet.
A NIT Hungary céggel aláírtunk egy együttműködési megállapodást, aki egy nemzetközi
szállítmányozó egyesület. Arról szól, hogy az önkormányzat és a fuvarozók érdekeiben
közösen fogunk fellépni, kölcsönösen támogatjuk egymást. Az itteni telephellyel rendelkező
vállalkozók kedvezményesen kaphatnak például üzemanyagot.

A parlagfű irtást nagy erőkkel folytatjuk. Kérem a lakosságot, hogy aki parlagfüves területet
talál az önkormányzatunk felé jelezze.
Kétpó község delegációja Antal Zoltán kunkapitány vezetésével Noszlopon járt a
főzőversenyen, ahol nagyon szép eredményt értek el 2. helyezést, az asztaldíszben pedig 3.
helyezést.
Közmunka programban folyamatosan hívjuk be az embereket, azaz igazság, hogy az utolsó
behívásnál bajban leszünk, 5 fő férfit kellene behívnunk, de már csak 2 maradt aki még nem
volt be híva.
A polgármesteri hivatalban a szabadságolási időszak lassan véget ér a jövő héttől teljes
létszámban fog működni a hivatal. A szabadságolások a munkafolyamatában nem okoztak
gondot.
Az óvoda udvara még nincs kész ahhoz, hogy elinduljon az óvoda. Elég sok időt kaptak
ahhoz, hogy ezt tudják biztosítani. Engedélyt kértek rá, hogy hétfőn nyisson az óvoda, tehát
van idejük rendbe tenni az udvart. A játszóház egy pályázatnak köszönhetően nagyon szépen
felújításra került, a karbantartóink munkájának köszönhetően.
A Református Általános Iskolának lenne egy kérése, hogy hetente két alkalommal a
pedagógusokat Túrkevéről áthozná-e az önkormányzat kisbusza, természetesen kifizetnék a
költségeket. Azért nem értem, mert ezt a pénzt kifizethetnék a dolgozóknak.
Keresztes Péter Pál képviselő: a másik dolog pedig, hogy ez jogszerűtlen, mert nem lehet
bérbe adni a buszt.
Dr. Hajdú László jegyző: tanyagondnoki busz nem keletkeztethet bevételt.
Boldog István polgármester: természetesen ezt a dolgot le kell tisztázni.
Pályázatokkal kapcsolatban szeretném még elmondani, hogy a vis maior alapból 160 eFt
vissza nem térítendő támogatást kaptunk a belvíz védekezésre.
Keresztes Péter Pál képviselő: szeptember 5-ig egy előzetes projekt tervet kell benyújtani,
mert ha nem nyújtjuk be akkor a leaderben nem tudunk pályázni. Ez kis értékű tárgyi
eszközök beszerzéséről szól. A sport egyesület pályázhatna.
Boldog István polgármester: köszönöm, ez nagyon fontos, erről jut eszembe, hogy
rendezvényhelyszín kialakítására is lehet pályázni, ez 5 millió forint. A rendezvényhelyszín
jóval többe kerül, viszont rendezvénysátorra és egyéb eszközökre, ezen pályázaton belül, meg
kell nézni, van-e lehetőség pályázni.
Boldog István polgármester megköszönte a megjelenést és zárt ülést rendelt el.
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