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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én
megtartott soron következő 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
Vágner Olivér képviselő
Finta Adrienn kirendeltség-vezető
Dr. Szűcs Attila jegyző
Meghívott vendég: Boldog István országgyűlési képviselő
Dr. Sebestyén Katalin a Mezőtúri Járási Hivatal vezetője
Unginé Gonda Mária ügyvezetője
Keresztes Péter Pál polgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy 5 fő képviselő
az ülésen jelen van, a képviselő-testület határozatképes.
A jegyzőkönyv hitelesítőinek Kecskés Mihályné és Veres Lajosné képviselőket javasolja,
melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.
Keresztes Péter Pál polgármester: megkérdezem van-e valakinek kérdése, interpellációja?
Virágné Lukács Gabriella képviselő: szeretném megkérdezni, hogy az előző ülésen részemről
javasolt pénzintézet váltással kapcsolatban történt-e előrelépés.
Keresztes Péter Pál polgármester: egyenlőre pénzintézetet nem szeretnénk váltani, mivel a
pályázatok pénzügyi lebonyolítását ez nagyban befolyásolná.
Keresztes Péter Pál polgármester: javaslom a meghívóban kiküldött napirendek elfogadását,
mely a következő:
Interpelláció
Napirendek:
1./ Előterjesztés a 2015. évi költségvetési rendelet elfogadásáról
Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester
2./ Előterjesztés a települési támogatásról szóló rendeletről
Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester
3./Előterjesztés az Arany János Általános Művelődési Központ 2014. évi beszámolója
Előterjesztő: Boldogné Tóth Magdolna ÁMK igazgató
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4./ Előterjesztés a polgármester 2015. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
Előterjesztő: Dr. Szűcs Attila jegyző
5./Előterjesztés a természetben nyújtott mezőgazdasági terménysegély jogosultsági feltételeiről
szóló rendelet elfogadásáról
Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester
6./ Előterjesztés a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2015. (II.27.) önkormányzati határozata
Napirendek elfogadásáról
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. február 27. napján tartott
képviselő-testületi ülés napirendi pontjait elfogadja.
1./ Napirend
Előterjesztés a 2015. évi költségvetési rendelet benyújtásáról
Keresztes Péter Pál polgármester: a Pénzügyi, Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat kezelői
Bizottság tegnapi napon tárgyalta a költségvetési rendelet-tervezetet. Többek között felmerült
az a kérdés is, hogy a Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft-nek az
önkormányzat felé mennyi tartozása van, ezért is hívtam meg Unginé Gonda Mária
ügyvezetőt, hogy erre a kérdésre válaszoljon.
Unginé Gonda Mária: a Kft. az önkormányzattól tagi kölcsönt kapott 7 MFt-ot, melyet amint
megkapjuk az állapi támogatást visszafizetünk. A többi beruházási támogatás, amit az
önkormányzat az MVH-tól vissza fog kapni. A Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület
még tartozik, de azt nem tudom megmondani, hogy mennyivel.
Keresztes Péter Pál képviselő: köszönöm a tájékoztatást.
Boldog István országgyűlési képviselő: szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy az
Alföldi Betyárétel Főző Fesztivál az én szellemi termékem, amennyiben a képviselő-testület
nem járul hozzá a megrendezéséhez, akkor elviszem a településről, és máshol fogom
megrendezni, sok helyen lenne rá lehetőség. Úgy gondolom, hogy ez a rendezvény nagyon jó
hatással van a településre, rengeteg látogatót vonz és nagyon jó a lakosságnak is. Úgy
hallottam, hogy a bizottsági ülés nagyon borúlátó hangulatban zajlott, a hivatal köztisztviselői
nem állnak a helyzet magaslatán, a köztisztviselőnek köszönhető az adótartozás. Az
önkormányzat helyi adókból származó kintlévősége nagy, amiből fedezni tudjuk a fesztivál
megrendezését. Az államnak valószínűleg vissza kell fizetnünk, a tavaly megpályázott
pénzből, amit viszont újra meg lehet majd pályázni. Tehát a fesztivál megrendezésére van az
önkormányzatnak pénze. A borúlátás nem jó. Átnéztem a béreket is a költségvetésben,
amivel nem értek egyet.
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Keresztes Péter Pál polgármester: javaslom, hogy a költségvetési rendeletbe kerüljön bele a
fesztivál megrendezésére kerülő költség is, aki ezt a módosító indítványt elfogadja, kérem
jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a módosító indítványát elfogadta.
Keresztes Péter Pál polgármester: megkérdezem a bizottságot, hogy ezzel a módosítással
javasolja-e elfogadásra a rendelet- tervezetet.
Vágner Olivér képviselő, a bizottság elnöke: a bizottság a rendeletet megtárgyalta és a
módosítással javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét.
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2015. (III.02.) önkormányzati rendelete
Kétpó Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről1 szóló 2014.
évi C. törvény alapján – Kétpó Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről a következőket
rendeli el.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében
szereplő költségvetési szervekre.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve:
- részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv:
Arany János Általános Művelődési Központ
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmény külön címet
alkot.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetése
3. § A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szervét - 2015. évi
költségvetésének
a) kiadási főösszegét 87.466 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 87.466 ezer forintban állapítja meg.

I. A költségvetési bevételek
4. § Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, részletezését az 1. számú
melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott cím 2015. évi működési
és felhalmozási bevételeit, kiadásait mérlegszerűen a 3. számú melléklet tartalmazza.
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II. A költségvetési kiadások
6. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a
következők szerint határozza meg:
Megnevezés
e Ft
- Működési kiadások előirányzata összesen:
87.366
Ebből:
- személyi jellegű kiadások:
33.342
- munkaadókat terhelő járulékok:
8.306
- dologi jellegű kiadások:
36.113
- ellátottak pénzbeli juttatásai:
3.394
- speciális célú támogatások:
6.211
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek
működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat költségvetési intézményei tervezett előirányzatait a 4-5. számú melléklet
tartalmazza.
7. § Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásokat 2015. évre nem tervez.

III. A költségvetési kiadások és bevételek
8. § Az Önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 6. számú melléklet
tartalmazza.
9. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 7. számú
melléklet mutatja be.
10. § (1) A címek költségvetését feladatonként a 4-5. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az általános és céltartalék előirányzatok:
- az önkormányzat tartaléka: 100 ezer forint, melyből:
- általános tartalék: 100 ezer forint,
- céltartalék
0 ezer forint.
(3) Az általános tartalék év közben az előre nem tervezett, felmerülő kiadások fedezetére, a Képviselőtestület határozata alapján használható fel.

IV. A költségvetési létszámkeret
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:
- 7 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és
- 7 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban
állapítja meg.
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(2) A képviselő-testület az önkormányzat létszámából az óvodai intézmény közalkalmazotti létszámát
4 főben határozza meg. Az intézmény a működéséhez közfoglalkoztatottat vehet igénybe. Az
intézményvezető az intézmény működéséről gondoskodjon.
(3) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 4-5. számú
mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

I. Általános szabályok
12. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben
megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített
állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatni köteles.
A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A
képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön
jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti
módosításáról.
(4) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 500 ezer forintig saját
hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a
képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.
13. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti
pénzlekötés vagy értékpapír vásárlás útján hasznosítja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos költségvetési többlet felhasználásáról a
képviselő-testület határozatban dönt.
14. § „Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C törvény 59.§ (1) bekezdése, továbbá
a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXIX. Törvény 132. § (1) bekezdése alapján a
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt
szerint az illetményalap 2015. évben 38.650 forint.”
II. Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézményekre vonatkozó szabályok
15. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzatmódosítást a Képviselő-testület jóváhagyásával hajthat végre. Az előirányzat-módosítási javaslatot a
jegyző előkészítésében a polgármester terjeszti a képviselő-testületet elé. A képviselő-testület az
önállóan gazdálkodó intézmény előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább
félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban
meghatározott határidőig) - módosítja.
(2) Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzatmódosítást a Képviselő-testület jóváhagyásával hajthatnak végre. Az előirányzat-módosítási javaslatot
az intézményvezető kérelme alapján a polgármester terjeszti a képviselő-testületet elé. A képviselőtestület a részben önállóan gazdálkodó intézmény előirányzat-változásai miatt a költségvetési
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rendeletet legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön
jogszabályban meghatározott határidőig) - módosítja.
16. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli
többletbevételüket a Képviselő-testület jóváhagyásával használhatják fel.
(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg
történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.
Záró rendelkezések
17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1.
napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Keresztes Péter Pál
polgármester

Dr. Szűcs Attila
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2015. március 02.
Dr. Szűcs Attila

jegyző
2./ Napirend
Előterjesztés a települési támogatásról szóló rendeletről
Keresztes Péter Pál polgármester: átadnám a szót a Mezőtúri Járási Hivatal vezetőjének Dr.
Sebestyén Katalinnak, aki tájékoztatást szeretne adni a március 1-jétől történő változásokról.
Dr. Sebestyén Katalin járásvezető röviden ismertette a változásokat a foglalkoztatást
helyettesítő támogatásokról.
Keresztes Péter Pál polgármester: köszönöm a tájékoztatót és remélem, hogy zavartalan lesz
az átadás-átvétel.
Térjünk rá a napirend tárgyalására, javaslom, hogy kivételes méltánylást érdemlő esetben az
ellátást természetbeni ellátásként is ki lehessen fizetni.
Vágner Olivér képviselő: javaslom, hogy a támogatás feltétele legyen, hogy a kérelmező
nevére szóló legalább kétfajta közüzemi számlát csatoljon a kérelemhez.
Keresztes Péter Pál polgármester: javaslom elfogadásra a következő módosító indítványt:
„kivételes méltánylást érdemlő esetben az ellátást természetbeni ellátásként is ki lehet
fizetni”, aki a módosító indítvánnyal egyetért, kérem jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a módosító indítványát elfogadta.
Aki egyetért azzal, a módosító indítvánnyal, hogy „a kérelmező nevére szóló legalább kétfajta
közüzemi számlát csatoljon a lakásfenntartási támogatás kérelméhez”, az kérem jelezze.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a módosító indítványát elfogadta.
Keresztes Péter Pál polgármester: megkérdezem a bizottságot, hogy ezzel a módosítással
javasolja-e elfogadásra a rendelet- tervezetet.
Vágner Olivér képviselő, a bizottság elnöke: a bizottság a rendeletet megtárgyalta és a
módosítással javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét.
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásról
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szt.) 132.§ (4) bekezdése, továbbá a helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. §(1) bekezdés alapján – a következő önkormányzati rendeletet alkotja:
1. §
Eljárási rendelkezések
(1) Az e rendeletben meghatározott ellátások illetve támogatások iránti kérelmeket a
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltségén (a továbbiakban: Hivatal)
kell személyesen ügyfélfogadási időben, vagy postai úton benyújtani.
(2) A jogosultság megállapításához az ellátási formától függően az igénylő köteles feltüntetni
az Szt.-ben, továbbá a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és
megállapításának, vagy folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.)
Kormányrendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) meghatározott adatokat.
(3) A jogosultság megállapításához az ellátási formától függően a kérelemhez mellékelni kell
az Szt. által szabályozott ellátások esetében a Kormányrendeletben meghatározott
igazolásokat.
(4) A kérelem elbírálásához szükséges egyes adatokat és tényeket, a kérelmező és a vele
közös háztartásban élő hozzátartozóik jövedelmi helyzetét – jogszabály eltérő
rendelkezése hiányában – az alábbiak szerint kell igazolni:
a) a munkaviszonyból származó jövedelmet munkáltatói igazolással,
b) nyugdíjat, nyugdíjszerű ellátásokat a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben
kiállított nyugdíjközlő lappal és nyugdíjszelvénnyel, illetve jogosultságot igazoló
határozattal,
c) megváltozott munkaképességű személyek ellátását a rehabilitációs hatóság által a
tárgyévben kiállított folyósítási lappal és szelvénnyel,

8
d) az önkormányzati, járási és munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátást az
arról szóló határozattal,
e) az egyéb jövedelmet névre szóló kifizetői igazolással,
f) a bérbe adásból illetve egyéb jellegű hasznosításból származó jövedelmet bérleti
illetve az egyéb jellegű hasznosításra irányuló szerződéssel,
g) az egyéb jogviszonyból származó jövedelmet a jogviszonyt keletkeztető
megállapodással,
h) a munkanélküli státuszt az illetékes munkaügyi központ határozatával,
i) a 16. életévét betöltött gyermek tanulói illetve hallgatói jogviszonyát
iskolalátogatási vagy hallgatói igazolással,
j) egyéb jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolással.
(5) Az igazolható jövedelemmel nem rendelkezőknek és a nem rendszeres jövedelemmel
rendelkező kérelmezőknek büntetőjogi felelősségük tudatában kell nyilatkozniuk
jövedelmi helyzetükről.

(6) E rendelet alkalmazásában a vagyon meghatározásánál az Szt. 4§ (1) bekezdés b) pontját
kell alkalmazni.
2.§
Az önkormányzati pénzellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint
ellenőrzésének szabályai
(1)

A készpénzben megállapított támogatások, segélyek kifizetése, folyósítása során
előtérbe kell helyezni a folyószámlára történő utalást. Amennyiben a folyószámlára
utalásra nincs lehetőség, vagy természetbeni szociális ellátás kerül megállapításra, a
folyósítás a következők szerint történik:
a) házi pénztárból települési támogatást a határozat átvételét követő naptól lehet
kifizetni, de legfeljebb 15 napon belül, a határozatban meg kell jelölni a kifizetés
napját
b) A havi rendszerességgel folyósított támogatásokat a Kormányrendeletben
meghatározottak szerint utólag, minden hónap 5-ig kell kifizetni.
c) A vásárlási utalványban megállapított települési támogatást a határozat átvételét
követő naptól lehet, de legfeljebb 15 napon belül kell folyósítani.
d) Ha a segély térítési díj vagy egyéb kötelezettség fedezeteként szolgál, azt
közvetlenül az arra jogosult intézmény vagy szerv számlájára utólag kell átutalni.

(2)

A segélykeret felhasználását a képviselő-testület a költségvetésről szóló féléves, három
negyedéves tájékoztató, valamint az éves költségvetésről szóló beszámoló elfogadásával
egyidejűleg, annak részeként ellenőrzi.
3. §
Települési támogatás

(1) A települési támogatást a családi segélyezés elvének érvényesítésével kell biztosítani. A
családban életvitelszerűen együtt élő személyek életmódját, szociális helyzetét, a
rászorultságot egységben kell vizsgálni. A nyújtandó támogatást úgy kell megállapítani,
hogy elősegítsék a család létfenntartási és lakhatási lehetőségeit.
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(2)A települési támogatást az éves költségvetésben elkülönített anyagi keret terhére kell
megállapítani.
(3)Települési támogatás formái:
a) létfenntartási gondok enyhítése, egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások
költségeihez való részbeni hozzájárulás (gyógyszertámogatás)
b) lakásfenntartási támogatása;
c) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás;
Gyógyszertámogatás
4. §
(1) Települési támogatásként az egészség megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez való
hozzájárulás állapítható meg annak a személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi
nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét nem
haladja meg, az egyedül élő személy esetében a két és félszeresét.
(2) A támogatás akkor állapítható meg, ha az orvos által igazolt, rendszeresen szedett
gyógyszerköltsége vagy gyógyászati segédeszköz beszerzésének költsége, illetve az
esetenként felírt gyógyszer kiadása vagy gyógyászati segédeszköz beszerzésének
költségét önerőből biztosítani nem tudja és a költség eléri az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 25%-át.
(3) A gyógyszertámogatás összege 500 forinttól 5000 forintig állapítható meg.
(4) A gyógyszertámogatást eseti jelleggel, vagy rendszeresen, legfeljebb egy évre lehet
megállapítani.
5.§
Lakásfenntartási támogatás
(1)A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások (villanyáram, víz-, gázfogyasztás,
tüzelőanyag költsége) viseléséhez havi lakásfenntartási támogatás nyújtható.
(2)Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
250 %-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
A lakásfenntartási támogatás összege:
a)akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át a lakásfenntartási támogatás havi
összege 5.000,- Ft
b) akinek az a)pontban meghatározott összeget meghaladja a háztartásában az egy főre jutó
jövedelme, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250
%-át a lakásfenntartási támogatás havi összege 3.000,- Ft.
(3)A lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani.
(4)A kérelmezőt a lakásfenntartási támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától
illeti meg.
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(5) A támogatás feltétele, hogy a kérelmező mellékelje a kérelmező nevére szóló előző
hónapról szóló közüzemi számlát (legalább kétfajta, amennyiben közüzemi számlával
rendelkezik).
(6)A lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(7)A (6) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és
a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
(8)A lakásfenntartási támogatásban részesülő, illetve azt igénylő személy köteles a
lakókörnyezete rendezettségét biztosítani,valamint az Önkormányzat által biztosított
terményt(vetőmagot) udvarán elvetni és gondozni.
Amennyiben a Családsegítő (továbbiakban: bejelentő) jelzi,
a) hogy az ellátott által életvitelszerűen lakott lakás, vagy ház és annak udvara, kertje,
valamint a kerítéssel határos közterület, rendezetlen, elhanyagolt,
b) vagy az ellátott által életvitelszerűen lakott lakást, házat nem rendeltetésszerűen
lakják, vagy annak higiénikus állapotáról nem megfelelően gondoskodnak,
c) vagy az ellátott az Önkormányzat által kapott terményt nem vetette el és nem
gondozza,
d) a megfelelő határidő - legalább öt napos - kiszabása mellett, a bejelentő értesítésével,
fel kell szólítni az ellátottat a jelzett hiányosság megszüntetésére.
(9) A bejelentő jogosult ellenőrizni, a felszólítás eredményességét, és amennyiben az nem
vezetett eredményre, köteles az eredménytelenséget ismét jelezni.
(10) Amennyiben a felszólítás nem vezet eredményre, úgy a kérelmet el kell utasítani, vagy az
ellátásra való jogosultságot a felszólításban szereplő határidő letelte hónapjának utolsó
napjával meg kell szüntetni,
(11) Rendezetlennek minősül az ingatlan és környezete, amennyiben:
a) feltűnően gazos
b) azon egészségre ártalmas háztartási hulladék található
c) azon környezetre káros hulladék
d) azon rágcsálók nagy arányú elszaporodása
e) és az ingatlan állaga a lakókörnyezetben elvárható követelményeknek nem felel meg.
(12)A Hivatal (Családsegítő Szolgálattal együtt)a képviselő-testület kérésére a kérelmező
körülményeinek alapos vizsgálata céljából környezettanulmányt végez.
6.§
Temetési támogatás
(1) Azon személy részére, aki az elhunyt személy temetéséről gondoskodott, de arra nem volt
köteles, illetve tartásra köteles hozzátartozó esetén akkor, ha a temetési költségek viselése
a saját, illetve a családja létfenntartását veszélyezteti, az elhunyt személy eltemettetésének
költségeihez való hozzájárulásként lehet az éves költségvetési rendeletben elkülönített
anyagi keret terhére temetési támogatást megállapítani.
(2) Temetési támogatásban részesíthető az a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi
nettó átlagjövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és
félszeresét, egyedül élő kérelmező esetén háromszorosát nem haladja meg.
(3) A támogatás feltétele, hogy a temettetést számlával igazoló kérelmező és az elhunyt a
haláleset időpontjában települési állandó lakos volt.
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(4) A temetési költségekhez való hozzájárulás iránti kérelmet a halálesetet követő 3 hónapon
belül lehet benyújtani.
(5) A temetési támogatás összege 15.000.- forint.
7.§
Köztemetés
(1)Az Szt. 48. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól
részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén (pl. ha
egyedülálló, rokkant, kórházi ápolásra szorul az eltemettetésre köteles személy, vagy nincs
más eltemettetésre köteles személy) mentesíthető az eltemettetésre köteles személy, ha a
visszafizetésre kötelezett személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, és a hagyaték
kizárólag hagyatéki teherből áll.
(2)A Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köztemetéssel kapcsolatos
hatáskörét a Polgármesterre ruházza át.

8.§
Rendkívüli települési támogatás
(1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a létfenntartási gondokkal küzdő
személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét, egyedülálló
személy esetén kétszeresét, továbbá önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon
gondoskodni nem tud.
(2) A jogosultság megállapításánál figyelembe vehető létfenntartási gondok:
a) elemi kárt szenvedett,
b) diagnosztizált súlyos megbetegedésben szenved,
c) családjában halálozás történt és a temetés költségeit más módon nem tudja kifizetni,
d) egyéb váratlan kiadás miatt létfenntartási gondokkal küzdő
e) az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermekek családjával való kapcsolattartása
céljából,
f) a gyermek családba történő visszahelyezésének céljából,
g) nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó
intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét
ellátó társadalmi szervezet kezdeményezése esetén
(3) A támogatás összege a (2) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott okok esetében nem
haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.
(4) Minden egyéb esetben a rendkívüli települési támogatás összege 3.000.- Ft, az éves
szinten kifizetett támogatás összege nem haladhatja meg a 21.000.- Ft-ot.
(5)A
rendkívüli
települési
támogatást
természetbeni
juttatásként
is
adható(utalvány,gyógyszerkiváltás..stb.).
(6)A rendkívüli települési támogatásban részesülő, illetve azt igénylő személy köteles a
lakókörnyezete rendezettségét biztosítani.
Amennyiben a Családsegítő (továbbiakban: bejelentő) jelzi,
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e) hogy az ellátott által életvitelszerűen lakott lakás, vagy ház és annak udvara, kertje,
valamint a kerítéssel határos közterület, rendezetlen, elhanyagolt,
f) vagy az ellátott által életvitel szerűen lakott lakást, házat nem rendeltetés szerűen
lakják, vagy annak higiénikus állapotáról nem megfelelően gondoskodnak,
g) a megfelelő határidő - legalább öt napos - kiszabása mellett, a bejelentő értesítésével,
fel kell szólítni az ellátottat a jelzett hiányosság megszüntetésére.
(7) A bejelentő jogosult ellenőrizni, a felszólítás eredményességét, és amennyiben az nem
vezetett eredményre, köteles az eredménytelenséget ismét jelezni.
(8) Amennyiben a felszólítás nem vezet eredményre, úgy a kérelmet el kell utasítani, vagy az
ellátásra való jogosultságot a felszólításban szereplő határidő letelte hónapjának utolsó
napjával meg kell szüntetni,
(9) Rendezetlennek minősül az ingatlan és környezete, amennyiben:
f) feltűnően gazos
g) azon egészségre ártalmas háztartási hulladék található
h) azon környezetre káros hulladék
i) azon rágcsálók nagy arányú elszaporodása
j) és az ingatlan állaga a lakókörnyezetben elvárható követelményeknek nem felel meg.
9.§
Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.
(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2012. (VIII.10.) önkormányzati rendelete.

Keresztes Péter Pál
polgármester

dr. Szűcs Attila
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2015. március 01.
Dr. Szűcs Attila
jegyző
3./ Napirend
Előterjesztés az Arany János Általános Művelődési Központ 2014. évi beszámolójáról
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
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Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2015. (II.27.) önkormányzati határozata
Az Arany János Általános Művelődési Központ 2014.évi beszámolója
Kétpó Község Képviselő-testülete elfogadja a mellkélet szerinti az Arany János Általános
Művelődési Központ 2014.évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Keresztes Péter Pál polgármester
Erről:
1.
2.
3.
4.

Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben
dr. Szűcs Attila jegyző, Helyben
Boldogné Tóth Magdolna ,Arany János Általános Művelődési Központ
igazgató
Képviselő-testület tagjai, Helyben
értesülnek.

4./ Napirend
Előterjesztés a polgármester 2015. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2015. (II.27.) önkormányzati határozata
a polgármester 2015. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete - A közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdése alapján – Keresztes Péter Pál
polgármester 2015. évi szabadságolási ütemtervét – a polgármester előzetes meghallgatása
után – az alábbiak szerint hagyja jóvá:
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A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Erről:
1.
Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben
2.
dr. Szűcs Attila jegyző, Helyben
3.
Képviselő-testület tagjai, Helyben
értesülnek.

5./ Napirend
Előterjesztés a természetben nyújtott mezőgazdasági terménysegély jogosultsági feltételeiről
szóló rendelet elfogadásáról
Keresztes Péter Pál polgármester: a rendelet megalkotására azért van szükség, mivel
rászorultak részére történő segélyezést rendeletileg szabályozni szükséges.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét.
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2015. (III.02.) önkormányzati rendelete
a természetben nyújtott mezőgazdasági terménysegély jogosultsági feltételeiről
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §(1) bekezdés alapján – a
következő önkormányzati rendeletet alkotja:
2. §
(1) Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociálisan rászorulók részére,
hivatalból természetbeni ellátás formájában a START mezőgazdasági közmunkaprogram
keretében megtermelt mezőgazdasági terményfeleslegből mezőgazdasági terménysegélyt
biztosít.
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(2) A mezőgazdasági terménysegély természetbeni ellátásként adható annak a személynek
vagy családnak, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan
bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, ha a
kérelmező
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint
aa) aktív korúak ellátására;
ab) időskorúak járadékára;
ac) települési támogatásra jogosult személy;
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő személy;
(3) A mezőgazdasági terménysegély átvételére e rendelet melléklete szerinti nyomtatvány
kitöltése után kerülhet sor.
(4)A közös háztartásban élők közül csak egy kérelmező jogosult a természetbeni juttatásra.
(5) Egy alkalommal minimum 5 kg vegyes terményekből összeállított csomagban nyújtható
terménysegély.
(6) A mezőgazdasági terménysegélyre való jogosultság megállapítása vonatkozásában a
képviselő testület a polgármesterre ruházza át.
2.§
(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Keresztes Péter Pál
polgármester

dr. Szűcs Attila
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2015. március 02.
Dr. Szűcs Attila
jegyző
6./ Napirend
Előterjesztés a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Keresztes Péter Pál polgármester az alábbi eseményekről tájékoztatta a képviselő-testületet:
- február 28. napjával a közmunka program megszűnt, március hónapban várhatóak a
következő behívások, szerdán ellenőrzést tartottak a Mezőtúri Munkaügyi Központ
munkatársai, akik egyben tájékoztatást adtak az aktuális változásokról, többek között a
pályázati pénzeket egy külön elkülönített alszámlán kell kezelni, valamint az előbbi
napirendben elfogadott rendelet is egy változás,
- Mezőtúr és Törökszentmiklós között kerékpárút építésére lehet pályázni, Kétpó –
Törökszentmiklósi útszakasznak Kétpó a gesztora,
- Tiszasason voltam egy energetikai tanácskozáson, ahol sok új információt tudhattam
meg,

16
-

a közvilágításra az EH-SZER-rel 2 éves szerződést kötöttünk, melyben a költségek
csökkentésre kerültek,
a Magyar Önkormányzatok Szövetségénél Gödöllőn szintén egy ülésen vettem részt,
ahol sok új dolgot hallottam,
a héten a temetőnél egy rókát sikerült a vadászokkal befognunk.

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

/ Keresztes Péter Pál /
polgármester

/ Kecskés Mihályné /
képviselő

kmf.

/ Dr. Szűcs Attila /
jegyző

/ Veres Lajosné /
képviselő

