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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án 

megtartott soron kívüli képviselő-testületi üléséről. 

 

Helye: Kétpó Községi Önkormányzat hivatalos helyiségében (5411 Kétpó, Almásy tér 1.sz.) 

 

Jelen vannak:  Keresztes Péter Pál polgármester 

      Kecskés Mihályné képviselő 

     Vágner Olivér képviselő 

      Veres Lajosné képviselő 

      Virágné Lukács Gabriella képviselő 

 

      Finta Adrienn kirendeltség-vezető 

      Dr. Szűcs Attila jegyző 

 

 

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 Vágner Olivér képviselőket javasolja, 

melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott. 

 

Keresztes Péter Pál polgármester:  javaslom a meghívóban szereplő napirendek elfogadását, 

mely a következő. 

 

Napirendek: 

 

1./ A rendkívüli támogatás 2015. évi igénylésének benyújtásáról  

Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester  

 

2./ A gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások feladatellátásának felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.  

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 118/2015. (XI.26.) önkormányzati határozata 

 

Napirendek elfogadásáról 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. november 26. napján tartott 

képviselő-testületi ülés napirendi pontjait elfogadja. 

 

1./ Napirend 

 

A rendkívüli támogatás 2015. évi igénylésének benyújtásáról 

 

Keresztes Péter Pál polgármester: önkormányzatunk a rendkívüli önkormányzati támogatásra 

pályázatát benyújtja, melyre újból lehetőség nyílt. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát. 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 119/2015. (XI.26.) önkormányzati határozata 
 

rendkívüli támogatás 2015. évi igénylésének benyújtásáról 

 

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 

 

Erről: 

1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

2. dr. Szűcs Attila jegyző, Helyben 

3. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltség Pénzügyi 

Iroda, Helyben 

4. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

é r t e s ü l n e k. 

 

2./ Napirend 

 

A gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások feladatellátásának felülvizsgálatáról 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát. 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 120/2015. (XI.26.) önkormányzati határozata 

 

a gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások feladatellátásának felülvizsgálatáról 

 

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:  
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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. 

 

Erről: 

 

1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

2. dr. Szűcs Attila jegyző, Helyben 

3. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltsége, Helyben 

4. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

é r t e s ü l n e k .  

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

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

     polgármester        jegyző 

 

 

 

 

 

/ Vágner Olivér /                / Kecskés Mihályné / 

     képviselő              képviselő 

 


