
 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2010. (IV. 20.) határozata 
 

 

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 2010. 

évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 

 

I. Kétpó Község Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2010. évi 

költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX törvény 45. § (1) bekezdése és 6. számú 

melléklet 1. pontja (továbbiakban: 6. számú melléklet) alapján támogatási igényt 

nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési 

önkormányzatok támogatására. 

 

II. Kétpó Község. Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben 

lévő települési önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény 

alapján a következő nyilatkozatot teszi: 

 

 1.  Az önkormányzat lakosságszáma 2009. január 1-jén 1 000 fő alatti és 

körjegyzőséghez nem tartozik, de a 6. számú melléklet 1.1.1. pontja 

szerint felmentéssel rendelkezik. 

 

 2. 

 

3. 

 Az önkormányzat a polgármesteri hivatalon túl intézményt tart fenn. 

 

Az önkormányzat tagja a Berettyó-Körös Többcélú Kistérségi 

Társulásnak. 

III. 1.  Az önkormányzat lakosságszáma 2009. január 1-jén 747 fő  és 

  1.1 2009. szeptember 1. után a többcélú kistérségi társulások támogatása 

keretében ösztönzött közoktatási feladatait társulásban (többcélú 

kistérségi társulás keretében) látja el. 

   - szociális intézményi feladat: 

 időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona;  

- szociális alapszolgáltatási feladat: 

 családsegítést- önállóan 

- gyermekjóléti alapellátási feladat: 

 gyermekjóléti szolgáltatás;  

- belső ellenőrzési feladat. 

 

  1.2 Az 1.1. pontban felsorolt feladatok, fenntartott intézmények közül a 

    családsegítés 



   Feladatot 2005. június 2. óta önállóan látja el, önállóan tartja fenn. 

IV. 1.  Az önkormányzat 

   a 2009/2010. nevelési-, illetve tanévben 

  1.1 részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási 

feladatellátásában, és a többcélú kistérségi társulások támogatása 

jogcím igénybevételéhez vállalt – 2009. évi költségvetési törvény 8. 

melléklet IV. pont Kiegészítő szabályok 2.1.-2.3. pontjában 

meghatározott – kapacitás-kihasználtsági feltételeknek  

   a) megfelel. 

 2.  a 2010/2011. nevelési-, illetve tanévben  

  2.1  részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási 

feladatellátásában, és a többcélú kistérségi társulások támogatása 

jogcím igénybevételéhez vállalt – a költségvetési törvény 8. melléklet 

III. pont Kiegészítő szabályok 2.1.-2.2. pontjában (a Kiegészítő 

szabályok 2.3. pontja figyelembevételével) meghatározott – 

kapacitás-kihasználtsági feltételeknek 

   a) megfelel. 

V.   Az önkormányzat a magánszemélyek kommunális adója, az építmény 

adó, a helyi iparűzési adó, az idegenforgalmi adó bevezetéséről 

döntött, és a költségvetésben ilyen bevételt tervez és a gazdálkodása 

során realizál. 

VI.   Az önkormányzat a 2009. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 

92/A. §-a alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett, 

VII.   Az önkormányzat 3 hónapra vagy ennél hosszabb időre lekötött tartós 

bankbetéttel- intézményét is beleértve- nem rendelkezik. 

VIII.   A Képviselő- testület felhívja Boldog István polgármestert, hogy a 

támogatási igényt a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok 

megyei Területi Igazgatóságán keresztül nyújtsa be. 

    

   Határidő: 2010. április 26. 

Felelős: Boldog István polgármester 

    

   Erről értesülnek: 

1. A képviselő-testület tagjai helyben, 

2. Boldog István polgármester helyben, 

3. Dr. Hajdú László jegyző helyben, 

4. MÁK, 5000 Szolnok, Magyar út 8. 

 

 


