
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. március 27-én 

megtartott soron következő képviselőtestületi üléséről. 

 

Jelen vannak:Boldog István polgármester 

  Enyedi Ferencné képviselő 

  Lászlóné Kun Erzsébet képviselő 

                        Keresztes Péter Pál képviselő 

                        Kovács Péter József képviselő 

  Vágner Olivér képviselő 

  Virágné Lukács Gabriella képviselő 

 

                         Dr. Hajdú László  jegyző 

 

Meghívott vendégként: Papp Miklós vállalkozó 

Lakosság részéről: 1 fő 

 

Boldog István polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy 7 fő képviselő 

jelen van, Nagy Sándor  képviselő hiányzik, a képviselőtestület határozatképes. 

 

A jegyzőkönyv hitelesítőinek Kovács Péter József és Keresztes Péter Pál  képviselőket 

javasolja, melyet a képviselőtestület egyhangúlag elfogadott. 

 

Kovács Péter József képviselő: járda felújítás után szeretnék érdeklődni? 

 

Boldog István polgármester:  körbe járjuk a községet és a  legrosszabbakat megpróbáljuk 

kijavítani,  igazából nincs rá pénz,  a ravatalozó ésszerű felújítását próbáljuk megcsinálni, 

tetőszerkezetét, az előteret, kívül-belül felújítani, 2,5 millióból kihozható. 

 

Virágné Lukács Gabriella képviselő:  gyűjtősziget elhelyezése mikor oldódik meg. 

 

Boldog István polgármester: két helyet jelöltünk ki, piactér, takarék mellé, intézkedni fogunk.  

Javaslatot teszek az ülés napirendjeire, melyet írásban kiküldtünk. 

 

Interpelláció 

Napirendek: 

 

1. Előterjesztés Papp Miklós kétpói szippantó vállalkozó (közszolgáltató) az Észak-

Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal vezető helyetteséhez Dr. Csíkos Zoltán 

Úrhoz írt panaszának kivizsgálásáról és az azzal kapcsolatban megállapítottakról 

Előterjesztő: Dr. Hajdú László jegyző 

 

2. Előterjesztés pályázat benyújtásáról a Honvédelmi Minisztériumhoz Inkurrens 

anyagok ingyenes átruházásának tárgyában határozathozatalra 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

3. Előterjesztés a Közfoglalkoztatási terv elfogadásáról határozathozatalra 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 



4. Előterjesztés A pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi 

ellátásokról és a szociális igazgatás helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotására 

Előterjesztő: Dr. Hajdú László jegyző 

 

5. Előterjesztés az Arany János ÁMK Óvoda házirendjének változásáról 

határozathozatalra 

Előterjesztő: Dr. Hajdú László jegyző 

 

6. Előterjesztés a Túrkevéért Alapítvány működésére kötött közoktatási megállapodás 

módosításának elfogadásáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

Zárt ülés 

7. Előterjesztés határozathozatalra a Kétpó Község Önkormányzata és az EH-SZER Kft. 

között kötendő a közvilágítási aktív berendezések teljes körű üzemeltetéséről és 

működtetéséről szóló vállalkozási szerződés tárgyában 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

8. Előterjesztés határozathozatalra a Kétpó Községi Sport- és Művelődési Egyesület 

kölcsönkérelme tárgyában 

Előterjesztő: Keresztes Péter Pál alpolgármester 

 

Interpelláció nem volt. 

 

1./ Napirend 

Előterjesztés Papp Miklós kétpói szippantó vállalkozó (közszolgáltató) az Észak-Alföldi 

Regionális Államigazgatási Hivatal vezető helyetteséhez Dr. Csíkos Zoltán Úrhoz írt 

panaszának kivizsgálásáról és az azzal kapcsolatban megállapítottakról 

 

Dr. Hajdú László: megkérdezem Papp Miklós urat, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a 

nyilvánosság bevonásával tárgyaljuk meg panaszos ügyét, nem személyét érinti, a hivatallal 

fennálló ügyében járunk el. 

 

Papp Miklós: hozzájárulok, hogy a nyilvánosság előtt tárgyaljuk meg a dolgot. 

 

Dr. Hajdú László jegyző: tehát ismertetem Papp Miklós ügyét a képviselőtestülettel. A 

közszolgáltató vállalkozónk panaszában nehezményezte, hogy az ő kizárólagos 

közszolgáltatási jogait az önkormányzat, illetve annak hivatala nem biztosítja. Felsorolja a 

jogszabályokat, valamint hivatkozik arra, hogy a 2007-es évben már ebben a témában 

benyújtott panaszát indoklás nélkül elutasította. Ő ezt a panaszt – mikor én a jegyzői 

hivatalomat megkezdtem – nem soká szintén benyújtotta. A képviselőknek ismerős a téma, 

mert mielőtt megválaszoltam Papp Úrnak, a képviselőkkel ismertettem a problémát, 

elmondtam, hogy miért nem jogos a követelése. Majd személyes beszélgetésre hívtam be  

Papp urat, személyesen ismertettem, ez nem volt elég. (felolvasás)  

Tehát a panasz arra vonatkozott, hogy a Remondis Kft. és a Kastély a szennyvízét nem a 

közszolgáltatóval szállítatja el. Papp Úr nehezményezi, hogy a hivatal nem kötelezi rá a két 

gazdálkodó szervezetet, hogy a szennyvizüket ő szállítsa el. Álláspontja szerint ezek a 

szervezetek csak akkor mentesülnek a közszolgáltatás igénybevételétől 13.§ (2)  bekezdése 

alapján, hogyha saját ilyen berendezésük van. Ez sem így van, mert ugyanezen törvényhely   

b.) pontja úgy folytatódik, hogy az erre feljogosított és az engedéllyel rendelkező kezelőnek 



történő átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti. A 21.§. (2) bekezdésének a.) 

pontja arra vonatkozik, ha ezt a 13.§-ban foglaltaknak megfelelően nem teljesítik, illetve b.) 

pontja „azon településen, ahol a gazdálkodó szervezet települési hulladéka keletkezik, a 

közszolgáltatás keretében nyújtott települési hulladékkezelés a felügyelőség által igazoltan, 

környezeti szempontból a 13.§-ban  meghatározottaknál lényegesen kedvezőbb megoldással 

igazoltan  környezeti szempontból a 13. §-ban meghatározottaknál lényegesen kedvezőbb 

megoldással történik.”. A két szervezet,-  a Remondisnál nem kérdéses, hogy a megfelelő 

berendezésekkel rendelkeznek -, az Almásy  Kastély is rendelkezik igazolással és folyékony 

hulladékát elkülönítetten gyűjti. Már előzőleg is ezért került a panasz elutasításra, ezért a  

testület nem tudja  korlátozni a jelenleg hatályos rendelet alapján sem ezeket a jogokat, mely 

rendeletet már az Aljegyző Asszony is helyesen módosított. 

 

Az én levelemben, amire szintén hivatkozik a Papp Úr, a Közigazgatási Hivatalnál, hogy én 

elsősorban a gazdasági és verseny jogokra való hivatkozva utasítottam el a panaszát és ezért 

tartottam fontosnak a válaszom felolvasását. Amikor személyesen bent volt Papp Úr 

igyekeztem elmagyarázni, hogy a törvényalkotó ezen jogokat figyelembe véve alkotja meg a 

jogszabályt. Tehát ha gazdálkodó szervek gazdasági versenyében, - az önkormányzat, - a 

testület bármennyire is a településen mindenható, nem lehet akkora hatalma, hogy törvény 

ellenében meghatározza egy másik gazdálkodónak, akinek ugyanolyan a kapacitása, vagy ha 

engedély kell hozzá, - és ha ezzel rendelkezik -  mással szállítassa el a hulladékát. Kérdezem, 

hogy mivel a testület előtt ismert a téma, kielégítő-e a képviselőtestület számára, amit én 

előadtam?  

 

Boldog István polgármester: átadom a szót reagálásra Papp Miklósnak. 

 

Papp Miklós: én ragaszkodnék a rendelethez, szerintem úgy kellett volna, hogy fel kellett 

volna mondani a közszolgáltatási szerződést. 2007. januárban Keresztes Péter Pál 

tájékoztatott szóban, hogy úgy határozott a testület, hogy ezután a Remondisnál és a 

Kastélynál nem végzem a szolgáltatást, hanem ők saját járművel végzik. Úgy gondolom, hogy 

ezt a közszolgáltatási szerződésben mindkét fél egyetértésével lehet módosítani. A  

környezetvédelmi felügyelőség által igazoltan  kedvezőbb megoldása ennek 13.§. alapján, 

környezeti szempontból, de nem gazdasági szempontból. Környezeti szempontból, de nem 

tudom mit takar ez az igazolás.  

 

Dr. Hajdú László: azt írja a törvény, ha számára olcsóbb és engedélye van, akkor nem 

kötelezheti. A testület ha külön bekezdést tenne bele az érvénybe levő rendeletébe, akkor sem 

tudna neki jogszerűen érvényt szerezni, mert a törvény mást ír, és a rendelet nem lehet ezzel 

ellentétes. Jogi szempontból úgy néz ki, ha ő arra hivatkozik, hogy ugyanolyan szippantós 

kocsi mind a kettő, tételezzük fel ön a közszolgáltató, de a másik neki olcsóbban dolgozik, és 

megvan az engedélye, persze, hogy az olcsóbbat válassza, verseny van, piacgazdaság van. A 

helyi képviselőtestület sem kötelezheti arra a gazdálkodó szervezetet, hogy Önt válassza, 

amikor a megfelelő engedéllyel rendelkezik.  

 

Papp Miklós: nekem a közszolgáltatási szerződésem Kétpó közigazgatási területére szól. A 

verseny szerintem csak addig működött, amíg a pályázatot megnyertem és engem megbíztak 

Kétpó község közszolgáltatására, szennyvízelszállítására. Verseny nincsen, csak akkor van, ha 

felbontják a szerződésemet és utána új pályázatot írnak ki. Addig nekem él a szerződésem és 

addig nincs verseny.  

Dr. Hajdú László jegyző: a verseny nem szippantós és szippantós között van, hanem a 

szolgáltatást igénybevevők és a szolgáltatók között. Mind a kettő gazdasági szereplő.  



 

Papp Miklós: Mezőtúron, és Törökszentmiklóson is így van, megbízták a vállalkozót és 

kizárólagos joga van a szállításra. Más nem végezheti. Szolnokon is így van a Remondis 

végezheti a szippantást. Más vállalkozó oda nem mehet be.  

 

Dr. Hajdú László jegyző: nem más vállalkozó oldja meg, hanem a gazdálkodó szervezet maga 

oldja meg a problémáját. Arról nincsen szó, hogy másik vállalkozó által.  

 

Boldog István polgármester: a törvény azt írja elő, hogy egy gazdálkodó társaság – Kétpón 

vegyük a Remondist – az nevetséges lenne, hogy egy hulladékgazdálkodással foglalkozó cég 

a saját szennyvizét ne vihesse ki, mikor szakmai apparátusa, kocsija mindene megvan hozzá. 

Azért írta elő a törvény, hogy pontosan ilyenek ne forduljanak elő. Közszolgáltatót választhat 

az önkormányzat, a lakosság csak veled szállítathat, és azok a közületek is csak veled 

szállítathatnak, akiknek nincs szállításra engedélyük. Ezeket az engedélyeket a megfelelő 

hatóságok adták ki. Ezen engedély alapján kizárólag a saját szennyvizét viheti ki. Mi a 

törvényt felülírni nem tudjuk.  Közszolgáltatás minőségével elégedettek vagyunk.  

 

Papp Miklós: a szolgáltatást eddig is én végeztem, úgy néz ki, hogy ez a szerződés egyoldalú, 

kérdezem én a testülettől, hogy milyen határozatot hoznának ha fordított állás lenne. Ha én 

nem vállalnám el a Kastélynak vagy a Remondisnak a szállítást.  

 

Dr. Hajdú László jegyző: akkor Papp Úr megszegné a szerződéses kötelezettségét. A 

törvénynek az a része ránk és Önre is vonatkozik, mely szerint ezt a kivételes pozíciót 

kénytelen tudomásul venni és ennek a törvényi helynek a hatásait tűrni. A törvény lehetőséget 

ad gazdálkodó szervezeteknek, hogy maguk oldják meg ilyen jellegű problémáikat.  

 

Papp Miklós: 2006-ban mikor módosították a rendeletet, akkor miért nem vették ki belőle a 

gazdálkodó szervezeteket? 

Ha most a Kastély azt mondja, hogy saját magának nem szállítja a szennyvizét, akkor nekem 

kötelességem elszállítani, de milyen jogon, mikor 2 évig ki vette a kezemből a munkát. 

Módosítsák akkor a rendeletet és vegyék ki belőle a gazdálkodó szervezeteket.  

 

Dr. Hajdú László jegyző: azért hívtam meg a testületi ülésre, mivel a testület már ismerte 

korábbról a problémát, a Közigazgatási Hivatal pedig áttette az ügy kivizsgálását, mivel neki 

nincs illetékessége. A vizsgálat azt állapította meg, hogy nem tudjuk a két gazdálkodó 

szervezetet kötelezni arra, hogy a közszolgáltató szolgáltatásait igénybe vegye, mivel ők ilyen 

tevékenységre rendelkeznek engedéllyel és ez számukra kedvezőbb. Úgy látom, hogy itt 

alapvető hozzáállási problémák vannak.  

 

Papp Miklós: végül is a 13. §-ban foglaltakkal nem értünk egyet. A Közigazgatási Hivatal a 

Környezetvédelmi Hatóságtól állásfoglalást kért, majd akkor ők eldöntik. Azt az anyagot 

majd meg fogják küldeni nekem és Önöknek is és akkor már nem lesz vita. A 13.§-ban 

környezeti szempontból írja le a kedvezőbb megoldást, de azt nem, hogy milyen környezeti 

szempontból és nem anyagi szempontból.  

 

Boldog István polgármester: ennek a két cégnek van engedélye arra, hogy a saját szippantott 

szennyvizét szállítsa, a törvény erejénél fogva mi az engedélye miatt nem tilthatjuk meg, hogy 

a saját szennyvizét szállítsa.  

 

Papp Miklós: ehhez különösebb engedély nem kell.  



 

Boldog István polgármester: lakos ezt nem teheti meg, gazdálkodó szervezet kérhet erre 

engedélyt.  

 

Dr. Hajdú László jegyző: ha a rendeletből kivesszük a gazdálkodó szervezeteket, a törvény 

erejénél fogva Önnek akkor is kötelessége a szolgáltatást elvégezni.  

 

Boldog István polgármester: addig míg a törvény megengedi, hogy az engedéllyel rendelkező 

gazdálkodó szervezetek a saját szennyvizüket elszállíthassák, addig mi nem tudunk mit tenni. 

Köszönöm Jegyző Úrnak a tájékoztatást. 

 

2./ Napirend 

 

Előterjesztés pályázat benyújtásáról a Honvédelmi Minisztériumhoz Inkurrens anyagok 

ingyenes átruházásának tárgyában határozathozatalra 

 

Boldog István polgármester: a Honvédelmi Minisztérium által kiírt pályázatról van szó. Meg 

próbálnánk néhány katonai ágyat, ágyneművel, matracokkal, hálózsákokat, humán 

szakanyagokat, sátrakat,  törölközőket, illetve két vegyes tüzelésű mozgó konyhát pályázni.  

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.  

 

 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

9/2009. (III. 27.) számú határozata 

 

Pályázat benyújtása inkurrens anyagok ingyenes átruházására 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 

többször módosított 1990. évi LXV. Törvény 8 § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1./ A képviselőtestület a Honvédelmi Minisztérium inkurrens anyagok ingyenes átruházására 

kiírt pályázati programjára pályázatát benyújtja. 

 

2./ A képviselőtestület a pályázat megvalósításához nyilatkozik arról, hogy vállalja a 

tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését. 

 

3./ A pályázat benyújtása folyamatos. 

 

4./ A képviselőtestület felhívja Boldog István polgármestert, hogy nyújtsa be az inkurrens 

anyagok ingyenes átruházása elnevezésű pályázati anyagot a Honvédelmi Minisztériumhoz.  

 

  Határidő: 2009. április 10. 

  Felelős: Boldog István polgármester 

 

 

 



 

Erről értesülnek: 

 

1. Képviselőtestület tagjai helyben 

2. Boldog István polgármester helyben 

3. Dr. Hajdú László jegyző helyben 

 

3./ Napirend 

 

Előterjesztés a Közfoglalkoztatási terv elfogadásáról határozathozatalra 

 

Boldog István polgármester: ebben a foglalkoztatásban 28 főt foglalkoztathatunk. Jelenleg 

110 fő munkanélküli van, akiket regisztráltak nálunk. Minimum 90 napig kell foglalkoztatni. 

Ebből a 28 főből nem mindenki alkalmas a munkára, csak szociális segélyezetteket lehet 

behívni.  

 

Kovács Péter József képviselő: aki nem tud dolgozni, vagy nem akar azzal mi történik? 

 

Boldog István polgármester: a 28 főből aki nem vállalja el a munkát, az nem kaphat segélyt, 

nem működött együtt. 

 

Kovács Péter József képviselő: kötelessége együttműködni. 

 

Boldog István polgármester: igen. Akik közfoglalkoztatásban vesznek részt, alkalmassági 

orvosi vizsgálaton is részt kell venniük, még szerencse, hogy a háziorvos ezt elvégezheti. 

Külön szerződést kötöttünk vele. Állítólag ezt a munkaügyi központ ki fogja fizetni. A 

maradék 90 főt nem tudjuk foglalkoztatni, nem tudjuk, hogy lesz a közhasznú munkára 

pályázat. Majd meglátjuk. 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.  

 

Kétpó Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

10/2009. (III. 27.) számú határozata 

 

A 2009. évre vonatkozó közfoglalkoztatási terv elfogadásáról 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény 37/A.§. (1) bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az e határozat mellékletét képező 

közfoglalkoztatási tervben írtakkal egyetért, a 2009. évre vonatkozó közfoglalkoztatási tervet 

elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Boldog István polgármester 

              Dr. Hajdú László jegyző 

 



 

Erről értesülnek: 1./ Képviselőtestület tagjai helyben 

                            2./ Boldog István polgármester helyben 

                            3./ Dr. Hajdú László jegyző helyben 

                            4./ Magyar Államkincstár Szolnok,Liget u. 6. 

                            5./ Munkaügyi Központ Mezőtúri Kirendeltsége Mezőtúr 

 

4./ Napirend 

 

Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és a 

szociális igazgatás helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotására 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét. 

 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2009.(III.28.) rendelete 

 

a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és a 

szociális igazgatás helyi szabályozásáról 

 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

többször módosított 1990. évi LXV. törvény / továbbiakban Ötv./, valamint a szociális 

igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény / 

továbbiakban Sztv./ 1. § /2/, 25. § /3/ és 47. § /1/. bekezdésében és a  

62/2006.(III.27.)Korm.r,63/20006.(III.27.)Korm.r., a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény / továbbiakban Gyvt./ 157. § bekezdésében foglalt 

felhatalmazás alapján – e törvények helyben történő végrehajtására - a pénzbeli és 

természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és a szociális igazgatás helyi 

szabályozásáról önkormányzati rendeletet alkot. 

 

 

                                                             I. FEJEZET 

 

 

A rendelet célja és hatálya 

1.§ 

 

 

(1) E rendelet célja, hogy Kétpó község lakóinak szociális biztonsága érdekében 

meghatározza az önkormányzat által biztosított egyes szociális és gyermekvédelmi ellátások 

formáit, szervezetét, a jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit. 

 

(2) E rendelet hatálya kiterjed a Kétpó községben élő állandó bejelentett lakcímmel 

rendelkező magyar állampolgárokra és a Sztv.-ben meghatározott személyekre. 

 



 

II. FEJEZET 

 

                                                            Hatáskörök 

2.§ 

  

(1) Az Önkormányzat Képviselőtestülete a Sztv.-ben és e rendeletében meghatározott 

pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokat a Polgármesterre ruházta át az alábbi 

feladat és hatásköröket: 

a.) megállapítja-megszünteti a lakásfenntartási támogatást, a Sztv.43/B.§(1) bekezdésében 

foglalt ápolási díjat 

b.) megállapítja- a temetési segélyt, köztemetést, átmeneti segélyt ( hallgatói juttatás, 

gyermekszületési támogatás, étkezési kedvezményezettek, rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatás). 

(2) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára Kétpó község jegyzője a Sztv.-ben és e 

rendeletben meghatározott feltételek szerint  

 időskorúak járadékát,  

 aktív korúak ellátására való jogosultságot ezen belül a rendszeres szociális segélyt 

vagy a rendelkezésre állási támogatást és  

 a Sztv. 41.§ (1) bekezdésében és a 43/A. § (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat,  

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt,  

 közgyógyellátást, valamint  

 óvodáztatási támogatást 

 egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot állapít meg. 

 

 

               III. FEJEZET 

 

                                                 Eljárási rendelkezések 

3.§ 
 

(1) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatások iránti kérelmet a Polgármesteri 

Hivatalhoz kell benyújtani a 63/2006.(III.27.)Korm. rend mellékletét képező 

formanyomtatványokon. 

(2)A rendeletben meghatározott támogatás megállapítására irányuló eljárás az igénylő, vagy 

törvényes képviselő kérelmére és hivatalból indulhat. 

 

(3)A kérelmekhez csatolni kell a hatályos jogszabályokban és e rendeletben meghatározott 

igazolásokat, nyilatkozatokat, valamint a szociális ellátások igényléséhez felhasználható 

bizonyítékokat. 

 

(4)E rendeletben foglalt ellátások iránti kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek büntetőjogi 

felelőssége tudatában nyilatkoznia kell a saját, valamint- ellátási formától függően- a 

családjában/ háztartásában élő személyek jövedelmi és vagyoni viszonyairól. 

 

(5)E rendeletben meghatározott ellátási formáknál környezettanulmányt kell készíteni, ha az 

érdemi döntés meghozatalához- tényállás tisztázása céljából- szükséges vagy a kérelemben 

benyújtott nyilatkozatban és igazolásokban szereplő adatok valódiságának vagy jogosultság 

feltételeinek meglétének ellenőrzéséhez szükséges. 

 



(6) A szociális ellátásra való jogosultság elbíráláshoz a kérelmező kötelezhető arra, hogy 

családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, ill. azokat igazolja. 

(7) Nem kell környezettanulmányt készíteni a kérelmezőről, ha az életkörülményeiben a 

döntéshozónak hivatalos tudomása vagy már bármely más ügyben folyt környezettanulmány 

alapján nem feltételezhető lényeges változás. 

(8) A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, 

körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet. 

Az értesítés a Polgármesteri Hivatalban is megtehető. A szóbeli bejelentést jegyzőkönyvben 

kell foglalni. 

(9) A pénzbeli ellátások az egyes pénzbeli szociális ellátások folyósításának és 

elszámolásának szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendeletben meghatározottak 

alapján utólag minden hónap 5-ig történik. 

(10) A határozatlan időre megállapított ellátások esetén a hatáskör gyakorlója a jogosultság 

fennállását- ha jogszabály másként nem rendelkezik- az ellátás megállapítását követően két 

évenként egy alkalommal köteles felülvizsgálni.  

(11) A Közigazgatási hatóságok( helyi önkormányzat képviselőtestülete, ill. átruházott 

hatáskörben eljáró szervei, a jegyző)jelen rendelet alkalmazása során- tárgyi feltételek hiánya 

miatt-2005. november 1. napjától az egyes eljárási cselekményekben az elektronikus 

ügyintézés lehetőségét nem biztosítja. 

(12) A megállapított pénzbeli ellátásokat és támogatásokat a Polgármesteri Hivatal a 

határozatban foglaltak szerinti időpontban, a házipénztárban kifizeti, illetve átutalással 

folyósítja. 

(13) Kérésre, vagy a pénztári kifizetés eredménytelensége esetén a jogosult részére postán kell 

eljuttatni a támogatás összegét. 

(14)A polgármester döntése elleni fellebbezéseket a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani, 

amely gondoskodik a szükséges iratokkal együtt a fellebbezés Képviselő-testület elé 

terjesztéséről. 

 

IV. FEJEZET 

 

Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 

 

4.§ 

 

Időskorúak járadéka 

 

(1) Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú 

személyek részére nyújtott támogatás. Kétpó Község Önkormányzata jegyzője időskorúak 

járadékában részesíti azt  

 

 

a) a 62. életévét, ill. a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek saját és 

vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi 

jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 

%-át. 

 



b) az egyedülálló, 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 

évesnél fiatalabb személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át, 

 

c) az egyedülálló, 75. életévét betöltött személyt, akinek havi jövedelme nem haladja 

meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át. 

 

(2) Az időkorúak járadékának havi összege: 

 

a) jövedelemmel nem rendelkező jogosult esetén 

 

 aa.) a 3.§ (1) bekezdésének a.) pontja szerinti jogosult esetén az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 80 %-a 

 ab.) a 3.§ (1) bekezdésének b.) pontja szerinti jogosult esetén az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 95 %-a. 

ac.) a 3.§ (1) bekezdésének c.) pontja szerinti jogosult esetén az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 130 %-a.  

 

b.) jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az a.) pont szerinti összegnek és a jogosult havi 

jövedelmének a különbözete, de legalább 1000,- Ft.   

       

Aktív korúak ellátása 

 

5. § 

 

(1) Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és 

családjuk részére nyújtott támogatás.  

(2)A jegyző aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg annak a Sztv. 33.§(1) 

bekezdésben meghatározott aktív korú személynek, feltéve, hogy saját maga és családjának 

megélhetése más módon nem biztosított , és keresőtevékenységet-ide nem értve a 

közfoglalkoztatást és az alkalmi munkavállalói könyvvel végzett munkát- nem folytat. 

(3) A (2) bekezdés alkalmazásában akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak az egy 

fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 90 %-át és vagyona nincs. 

(4)Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították- a Sztv. 

37/B. §-ban foglaltak szerinti kivétellel- az állami foglalkoztatási szervnél kéri az 

álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét, és teljesíti az elhelyezkedés érdekében 

megkötött álláskeresési megállapodásban foglaltakat, illetőleg közfoglalkoztatásban vesz 

részt.  

(5)Az 5.§ (4) bekezdése szerinti személyt arra az időtartamra, amikor  

- a közfoglalkoztatásban neki fel nem róható okból nem vesz részt és táppénzben vagy 

távolléti díjban nem részesül, vagy 

- olyan képzésben vesz részt, amelyhez az Flt. szerinti keresetpótló juttatást részére nem 

állapították meg, rendelkezésre állási támogatás illeti meg. 

  A rendelkezésre állási támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összege. 



(6)Kétpó Község Önkormányzat a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek 

számára az Sztv-ben előírt kötelező jelleggel közfoglalkoztatást szervez.  

  

 A közfoglalkoztatás lehet: 

a)közhasznú munka, amely 

   aa) a lakosságot vagy a települést érintő közfeladat ellátása 

   ab) az önkormányzat által önként vállalt, a lakosságot illetőleg a települést érintő feladat 

ellátása 

   ac) közhasznú tevékenység 

b) közmunka, vagy  

c) közcélú munka: közcélú munka alatt azon állami vagy helyi önkormányzati feladat ellátását 

kell érteni, amelynek teljesítéséről – jogszabály alapján –a helyi önkormányzat gondoskodik 

(Sztv. 36.§ (2) bek.).  

(7) Közcélú munka keretében az Sztv. 36.§ (3) bekezdésben meghatározott személyek 

foglalkoztathatók. A közcélú munkavégzésre - legalább hat órás napi munkaidővel, valamint 

legalább évi kilencven munkanap munkavégzési időtartammal- határozott idejű 

munkaviszonyt kell létesíteni (Sztv. 36.§ (4) bek.).  

(8) Az önkormányzat a közfoglalkoztatást – a polgármesteri hivatal közreműködésével – a 

polgármester irányításával látja el.  

(9) A közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak munkavégzésére a Munka 

Törvénykönyvében foglaltak az irányadóak.”  

(10) Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő 

napján  

a) egészségkárosodott személynek minősül, vagy 

b) az 55. életévét betöltötte, vagy 

c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel- feltéve, hogy a családban élő gyermekek 

valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási 

támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben- és a gyermek 

ellátását napközbeni ellátását biztosító intézményben(Gyvt.41.§ (3) bek.) nem tudják 

biztosítani, rendszeres szociális segélyre jogosult. 

(11) A rendszeres szociális segély havi összege:  

A családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja tényleges havi összjövedelmének 

különbözete. A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez 

tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 90 %-

ának szorzatával. 



Ha a rendszeres szociális segély összege a (11) bek.-ben foglalt számítás szerint a havi ezer 

forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ellátást kell megállapítani. 

(12) Rendszeres szociális segélyre egy családban egyidejűleg csak egy személy jogosult. 

(13)Az aktív korúak ellátására jogosult-egészségkárosodottnak nem minősülő- Sztv.  37/B. § 

(1) bek. b)-c) pontja szerinti személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként 

a Kétpó Község Önkormányzat által fenntartott Családsegítő Szolgálattal(5411 Kétpó, 

Almásy tér 1.), mint együttműködésre kijelölt szervvel együttműködésre köteles. Ennek 

keretében: 

 az együttműködésre kijelölt szervvel nyilvántartásba veteti magát 

 a beilleszkedését elősegítő programról írásban megállapodik az együttműködésre 

kijelölt szervvel 

 teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat 

 

(14)A beilleszkedést elősegítő program kiterjed : 

 

 az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra, 

 

 az együttműködő személy számára előírt egyéni képességeket fejlesztő, vagy 

az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre 

történő felkészülési programban való részvételre, 

 

 a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban történő 

részvételre 

 

 (15) Azon aktív korúak ellátására jogosult- egészségkárosodottnak nem minősülő- Sztv. 37/B 

§ (1) bek. b)-c) pontja szerinti személy esetében, aki 

a) az (13) bekezdés szerinti együttműködési kötelezettséget nem vállalja, a kérelmét el 

kell utasítani; 

 

b) az (13) bekezdés szerinti együttműködési kötelezettségét a rendszeres szociális segély   

folyósításának időtartama alatt neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi, az 

aktív korúak ellátására való jogosultságát meg kell szüntetni.  

 

(16) Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a személynek, aki 

az aktív korúak ellátására való jogosultság feltételeinek vagy összegének felülvizsgálatára 

irányuló, az Sztv. 25.§ (4)-(6) bekezdése szerinti eljárást akadályozza, így különösen, ha a 

nyilatkozattételi, iratbemutatási kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget 

(Sztv. 37/F§ (1) bek. a) pont ab) alpont).  

(17) A rendszeres szociális segélyben részesülő – egészségkárosodottnak nem minősülő – 

személy a (13) bekezdés esetében együttműködési kötelezettségét megszegi, amennyiben: 

a. Az együttműködésre kijelölt szervvel nem veszi fel a kapcsolatot, azt folyamatosan 

nem tartja fenn,  

b. Nem köt írásbeli megállapodást az együttműködésre kijelölt szervvel, nem teljesíti a 

beilleszkedési programban foglaltakat,  



c. Az akadályoztatásáról, távolmaradásáról szóló igazolást 3 napon belül nem nyújtja be 

az együttműködésre kijelölt szervnek.  

(18)A jelen paragrafusban szabályozott esetekben a rendszeres szociális segélyt a 

megszüntetésre okot adó körülményről történő hivatalos tudomásszerzés napjával, határidő 

elmulasztásában megnyilvánuló együttműködési kötelezettségszegés esetében – igazolási 

kérelem hiányában - a határidő lejártát követő naptól kell megszüntetni. 

(19)Ha az aktív korúak ellátására jogosult személy nem a közfoglalkoztatás, illetve az alkalmi 

munkavállalói könyvvel történő munkavégzés körébe tartozó keresőtevékenységet kezd, és 

ezzel kapcsolatos bejelentési kötelezettségének eleget tesz, részére   

    a.) a keresőtevékenység kezdő napjától számított három hónapig az öregségi 

nyugdíjminimum legkisebb összegének 50%-át, a rendszeres szociális segélyben részesülő 

személy esetében- amennyiben a rendszeres szociális segély az öregségi nyugdíjminimum 

legkisebb összegének 50%-át nem éri el- legfeljebb a rendszeres szociális segély havi 

összegét,  

    b.) az a.) pont szerinti időtartam lejártát követő naptól számított három hónapig az öregségi 

nyugdíjminimum legkisebb összegének 25 %-át, a rendszeres szociális segélyben részesülő 

személy esetében – amennyiben a rendszeres szociális segély az öregségi nyugdíjminimum 

legkisebb összegének 25%-át nem éri el- legfeljebb a rendszeres szociális segély havi 

összegét kell folyósítani , feltéve hogy az aktív korúak ellátására jogosult személy 

keresőtevékenysége folyamatosan fennáll. 

 

Lakásfenntartási támogatás 

 

6.§ 

 

(1) Az önkormányzat a Sztv.38.§ (1)  bekezdésének  a.) pontjában rögzített normatív 

lakásfenntartási támogatást nyújt annak a személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó 

havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 

%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás leismert havi költsége  a háztartás havi 

összjövedelmének 20 %-át meghaladja. 

 Normatív lakásfenntartási támogatás esetén:  

a.) a lakásfenntartás elismert havi költségét a Sztv. 38.§ (3) bekezdésében foglaltak 

szerint kell kiszámítani.  

b.) Az elismert lakásnagyságot a Sztv.  38.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint kell 

megállapítani. 

(2) Az önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt a Sztv. 38.§ (1) bekezdésének b.) 

pontjában rögzített adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személynek a Sztv.  38.§ (5) 

bekezdésében foglaltak szerint. 

 

(3) 

a) Az önkormányzat helyi lakásfenntartási támogatást nyújt annak a családnak vagy 

személynek, aki(k) a községben elismert minimális lakásnagyságot és minőséget meg 

nem haladó lakásban vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben laknak/ 

továbbiakban lakás/ 

b)  A jogosultság szempontjából elismert lakás nagyságát Kétpó községben 45 m2 

hasznos alapterülettel rendelkező és legalább „komfortos” komfort fokozatú lakás. 

 

 



c) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult, aki a b.) pontban meghatározott lakásban, 

élnek, feltéve, hogy a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és a lakásfenntartás 

elismert havi költsége eléri a háztartás havi összes jövedelmének 30 %-át.   

      d.) Költségeken a Sztv.  38.§ (10) bekezdésében foglaltakat kell érteni. 

 

 

Speciális eljárási szabályok: 

 

(4) A lakásfenntartási támogatás  ugyanazon lakásra  csak egy jogosultnak állapítható meg, 

függetlenül  a lakásban élő személyek számától. 

Külön lakásnak kell tekinteni, a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal 

megosztott lakás lakrészeit. 

  

(5) 

a.) A lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. 

b.) A kérelmet évente két alkalommal március 15. és szeptember 15-ig lehet benyújtani a 

polgármesteri hivatalban. 

c.) A lakásfenntartási kérelemben nyilatkozni kell arról is, hogy a támogatást kérő  milyen 

jogcímen lakik a lakásban. 

  

(6) A lakásfenntartási támogatás  egy hónapra jutó összege:  

a) a 6.§ (1)-(2) bekezdés szerinti támogatás esetén a Sztv. 38.§ (6)-(7) bekezdéseiben  

foglalt  szabályok szerint  kiszámított  összeg 

 

b) a 6.§ (3) bekezdés szerinti támogatás esetén 2500 Ft/hó 

 

c) Az egy lakásban élők összjövedelmének, illetve az egy főre jutó jövedelemnek a 

kiszámításánál -a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó 

jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét 

hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy 

ezen pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt 

időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott jövedelemnek e hónapokkal arányos 

összegében kell beszámítani -a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a 

kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét kell figyelembe venni..  

 

d) Az átlagkeresetből vagy egyéb jövedelemből csak a tartásdíj címén levont, vagy 

kifizetett összeg vehető figyelembe csökkentő tényezőként. Az összeg kiszámításánál 

az önkormányzattól kapott egyéb rendszeres támogatást is figyelembe kell venni. 

 

(7) 

     A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell: 

 

 a kérelmező és a vele közös háztartásban élők - a kérelem  benyújtását közvetlenül 

megelőző  egy hónap  jövedelem igazolását. 

 

 

 

 

 



 A lakásfenntartási költségeket: a támogatást igénylő vagy vele egy háztartásban élők  

nevére vagy lakcímére kiállított közüzemi számlákkal, a bérleti, albérleti díjat a 

bérleti, illetve albérleti szerződéssel, a hitelkölcsönt pénzintézeti igazolásokkal, 

családi házak nagyságának alapterületét igazoló irattal (használatba vételi engedély, 

adásvételi szerződés) ill. olyan irat amely a lakás nagyságát hitelt érdemlően 

igazolja. 

 

 A lakás nagyságát igazoló irat hiánya esetén a kérelmező által saját kézzel írott 

nyilatkozat is elegendő a lakás nagyságát igazolás céljából. 

(8)  

Az egy éves támogatási határidő lejárta előtt meg kell szüntetni a jogosultságot, ha: 

 a./ a támogatásra jogosult a lakást eladja, elcseréli, a bérlet, albérlet,  haszonélvezet 

megszűnik, 

b./ a támogatásra jogosult elhalálozik 

c./ a támogatásra jogosult egy főre jutó havi jövedelmében olyan változás áll be, amely 

következtében a támogatásra való jogosultságként megállapított jövedelemhatárt meghaladja. 

 

 

 

Ápolási díj 

7.§ 

 

(1)Ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú 

hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. 

 

 (2) Ápolási díjra jogosult- jegyes kivételével- a hozzátartozó( PTK.685.§b)pontja),ha állandó 

és tartós gondozásra szoruló 

a) súlyosan fogyatékos, vagy 

b)tartósan beteg 18. év alatti 

személy gondozását, ápolását végzi. 

 

(3) A (2) bekezdésben  meghatározott esetben  az ápolási díj összege megegyezik  az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegével.   

 

(4) Ápolási díjat kell megállapítani annak a személynek, aki fokozott ápolást igénylő súlyosan 

fogyatékos személy gondozását, ápolását végzi.  

 

(5) Az (4) bekezdés alkalmazása során fokozott ápolást igénylő személy az, aki mások 

személyes segítsége nélkül önállóan nem képes 

a. )étkezni, vagy 

b. )tisztálkodni, vagy 

c. )öltözködni, vagy 

d.)illemhelyet használni, vagy 

e.)lakáson belül közlekedni,  

feltéve, hogy esetében az a)-e) pontokban foglaltak közül legalább három egyidejűleg fennáll. 



 

(6) Az (5) bekezdésben foglalt feltételek fennállásának igazolásához a Fehér Akác Jász-

Nagykun Szolnok Megyei Idősek Otthona és Módszertani Intézménye szakvéleménye 

szükséges. 

 

(7) A (4) bekezdésben foglalt ápolási díj havi összege megegyezik az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 130%-ával.  

 

(8) Ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak, aki a 18.életévét betöltött, önmaga 

ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletet, gondozást igénylő tartósan beteg személy 

gondozását végzi ,és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 110 %-át, egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 150%-át.  

 

(9) A (8) bekezdésben foglalt ápolási díj összege – a jogosultság megállapításának feltételeire 

tekintet nélkül – az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-val megegyezik. 

 

(10) Az ápolási díj megállapítása iránti kérelmet az önkormányzathoz kell benyújtani. A (8) 

bekezdésben foglalt ápolási díjra való jogosultságot a kérelem benyújtás hónapjának az első 

napjától határozatlan időre állapítja meg az önkormányzat, de a jogosultság fennállását 

kétévente legalább egyszer köteles felülvizsgálni. 

Az ápolási díj kifizetése utalás útján vagy pénztári kifizetéssel történik oly módon, hogy a 

jogosult a jogosultság megállapításáról szóló határozat keltét követő hónap 5. napjáig a jegyző 

gondoskodik a kifizetésről.  

 

(11) Az (4) bekezdésben, valamint a Sztv. 43/A. § (1) bekezdésében foglalt ápolási díj 

megállapítása során a szociális törvény 41-42-43.§-aiban foglaltaknak megfelelően 

alkalmazni kell. 

 

                                               Átmeneti és rendkívüli segélyek 

 

8.§ 

 

(1) A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került személyek, illetve 

időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek, családok részére az 

önkormányzat átmeneti segélyt vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatást nyújt. 

 

(2) Egy családban csak egyfajta jogcímen állapítható meg a létfenntartásukban való 

veszélyeztetettség miatt adott támogatás, kiskorú gyermeket nevelő család esetén rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatás, egyéb esetben átmeneti segély formájában. 

 

Átmeneti segély 

 

9.§ 

 

(1) Átmeneti segélyben kell részesíteni kérelmére azt a személyt, akinek családjában az egy 

főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, 

egyedül élő esetén annak 150%-át .  

 



(2) Kivételes méltánylást érdemlő esetben hivatalból vagy kérelemre évente legfeljebb egy 

alkalommal állapítható meg átmeneti segély. 

Kivételes méltánylást érdemlő eset: 

- a hosszabb kórházi ápolással járó tartós táppénzes állomány 

- a súlyos, 3 hónapot meghaladó ápolást igénylő betegség, 

- baleset, melynek gyógyulási időszaka a 3 hónapot meghaladja. 

 

(3) Átmeneti segély természetbeni ellátás formájában is nyújtható: 

a) gyógyszertámogatásként 

b) közüzemi díjak, vagy azok egy részének átvállalása 

c) intézményi térítési díjak, vagy egy részének átvállalása 

d) étkezési hozzájárulás 

 

(4) A gyógyszertámogatást, a közüzemi díjak és az intézményi térítési díjak kifizetésére 

szolgáló összeget a kérelemben és a határozatban megjelölt gyógyszert  kiadó 

gyógyszertárhoz, a közüzemi szolgáltatást végző szervhez, ill. az intézményhez kell utalni. 

 

 

(5) Az átmeneti segély egyszeri összege: 

Nem lehet kevesebb 1000 Ft-nál és nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegét. 

(6) Az átmeneti segélyt vissza nem térítendő támogatásként kapja a rászoruló. 

 

                                         Gyermekszületési támogatás 

10.§ 

 

(1) A képviselőtestület a községben történő letelepedések és családalapítás elősegítése 

érdekében 100.000 Ft, azaz egyszázezer forint összegű átmeneti segélyt nyújt e rendelet 

hatályba lépését követően az élve született gyermekek családjának a (2) bekezdésen 

meghatározott feltételek teljesülése esetén. 

 

(2) 

a) A gyermek születésének időpontját megelőzően mindkét szülő, minimum egy éve- 

népesség nyilvántartás szerinti lakóhelye- Kétpó községben van és életvitelszerűen itt él. 

b) Ha a szülők nem rendelkeznek a gyermek születésének időpontjában az a) pontban szereplő 

feltételekkel, akkor a gyermek 1. életévének betöltésekor jár a támogatás, feltétel, hogy a 

gyermek születésekor állandó lakóhellyel Kétpón rendelkeznek és életvitelszerűen a 

községben éljenek a gyermek egy éves koráig. 

 

(3) Az átmeneti-letelepedési segély kifizetésére a gyermek születési anyakönyvi kivonatának 

bemutatása és a helyi népesség nyilvántartás igazolása alapján a polgármester hivatalból dönt 

a segély kifizetéséről. 

 

 

Hallgatói juttatás / átmeneti segély keret terhére/ 

11.§ 

 

(1) Az Önkormányzat tanulmányi eredménytől függetlenül támogatásban részesíti azt a 

Kétpón állandó lakóhellyel rendelkező fiatalt, aki 



a.) felvételt nyert az ország bármely főiskola, egyetem oktatási intézményének nappali 

tagozatára és  

b.) tanulmányait első diplomájának megszerzése céljából folytatja. 

 

(2) A kérelmét az Önkormányzat polgármesteréhez kell benyújtani, melyhez mellékelni kell a 

felsőfokú intézménybe / főiskola, egyetem/ történt beiratkozásról szóló igazolást az adott 

félévre vonatkozóan, valamint nyilatkozat bursa hungarica ösztöndíjról 

 

(3) A kérelmet két alkalommal 

               a.) első félévben december 15-ig 

               b.) második félévben április 30-ig 

                  lehet benyújtani. 

 

(4) A támogatás mértéke és folyósítása 

            a.) A támogatás mértéke 5000,- Ft/ hó, oktatási évenként. 

b.) A támogatás vissza nem térítendő, és a kérelem benyújtásakor megkezdett félévre 

vonatkozik. 

c.) Támogatás megállapításáról, megszüntetéséről átruházott hatáskörben  a 

polgármester dönt. 

d.) A támogatás megállapítását követő minden hónap 5. napjáig történő kifizetésről az 

Önkormányzat jegyzője gondoskodik. 

 

(5) Hallgatói juttatásra nem jogosult az, aki Bursa Hungarica ösztöndíjban részesül.  

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

 

12.§ 

(1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti az Önkormányzat kérelemre azt a  

gyermeket, akinek családja időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást 

veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. 

 

(2) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthető az a gyermek 

a.) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a nyugdíj mindenkori legkisebb összegét 

nem haladja meg 

b.) aki tartósan beteg vagy fogyatékos, illetve akit szülője ( gondozója) egyedül nevel, 

valamint a három vagy több gyermeket nevelő család, és a családban az egy főre jutó 

jövedelem öregségi nyugdíj legkisebb  150 %-a alatt van. 

 

(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egyszeri összege 

 

a.) az (1) bek. a.) pont alkalmazása során a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 

összegének 25 %-a, de nem haladhatja meg annak teljes összegét.  

b.) az (1) bek. b.) pont alkalmazása során a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 

összegének 30 %-a, de nem haladhatja meg annak teljes összegét. 

 

(4) A Képviselő-testület az átmeneti segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

megállapítására vonatkozó hatáskörét a Polgármesterre ruházza át. 

 



(5) Amennyiben egy határozatban többszöri segélyezés kerül megállapításra, úgy fel kell 

sorolni a későbbi fizetések időpontját és összegét is. 

 

(6) Az átmeneti segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kérelemre vagy hivatalból 

indult eljárás alapján állapítható meg. 

 (7) Ha az igénylő körülményei (elemi kár, vagy ha a család valamely tagja létbiztonságukat 

érintő bűncselekmény sértettje lesz) az azonnali segítségnyújtást indokolják, a segély 

(támogatás) az igénylő nyilatkozata alapján megállapítható és kiutalható. A segély összege 

azonban ebben az esetben sem haladhatja meg a nyugdíjminimum négyszeres összegét. Ilyen 

esetben a Polgármesteri Hivatal a határozathozatalt követő 15 napon belül helyszíni 

ellenőrzéssel győződik meg a nyilatkozatban foglaltak valódiságáról. Nincs szükség a 

helyszíni ellenőrzésre, ha egyébként a hivatalnak a rendkívüli körülmények tényéről hivatalos 

tudomása van. 

 

(8)A megállapított támogatás folyósítása készpénzben, természetben, gyermekintézmények 

térítési díjának vagy az igénylő egyéb költségeinek közvetlen átvállalásával történhet. 

(9)A segély (támogatás) célzott felhasználásához a Családsegítő, a kiskorú gondozója, 

pártfogója, nevelési és oktatási intézmények dolgozója, valamint a törvényes képviselő 

segítsége igényelhető. Erről a megállapító határozatban külön kell rendelkezni. 

A készpénz felvételére jogosult személy kötelezhető arra, hogy a határozatban megadott 

határidőn belül a segély szükség szerinti ütemezésben történt felhasználásáról számoljon el. 

 

(10) Aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, illetve aktív korú nem foglalkoztatott 

személyek rendszeres szociális segélyében részesül, egy naptári évben egy alkalommal 

részesülhet átmeneti segélyben, illetve rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban. 

 

Temetési segély 

13.§ 

 

 (1) A települési önkormányzat temetési segélyt állapít meg annak, aki a meghalt személy 

eltemettetéséről gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására 

köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, ill. családja 

létfenntartását veszélyezteti. 

 

Temetési segélyt kell megállapítani annak, akinek a családban az egy főre jutó nettó 

jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét nem 

haladja meg, egyedülálló esetén a háromszorosát. 

Nem állapítható meg temetési segély annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló 1994. 

évi XLV.tv. alapján temetési hozzájárulásban részesül.   

 

A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 30 napon belül kell 

előterjeszteni, csatolva a kérelem beadását megelőző egy hónapról szóló 

jövedelemigazolásokat és a temetés költségeiről kiállított számlák fénymásolatát, a halotti 

anyakönyvi kivonat fénymásolata 

 

 

 



(2) A temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos, legolcsóbb temetés 10 

%-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek 

vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti. 

 

A helyben szokásos legolcsóbb temetés az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

négyszerese.  

 

(3) A kérelem elbírálására vonatkozó hatáskörét a Képviselő-testület a Polgármesterre 

ruházza át. 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

14.§ 

 

(1) Az ellátást kérelmezni kell az Önkormányzat által elkészített formanyomtatványon. 

 

(2) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja 

annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult 

 a Gyvt. 148.§ (5) bekezdésének a.) és b.) pontjában meghatározott gyermekétkeztetés 

normatív kedvezményének, 

 a Gyvt. 20/A.§-ban meghatározott pénzbeli támogatásnak 

 külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére. 

 

(3) A települési Önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre 

jutó havi jövedelem összege nem haladja meg 

 

a.) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 135 %-át 

aa.) ha a gyermeket egyedülálló szülő, ill. más törvényes képviselő gondozza, vagy  

ab.) ha a gyermek tartósan beteg, ill. súlyosan fogyatékos, vagy 

ac.) ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20.§ (3) vagy (4) bekezdésében foglalt 

feltételeknek, 

 

b.) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 125 %-át az a.) pont alá nem tartozó esetben, 

feltéve , hogy vagyoni sem neki, sem családjának nincs.  

 

(4) Az Önkormányzat jegyzője a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultságát egy év időtartamra állapítja meg, a jogosultság kezdő időpontja a kérelem 

benyújtásának napja. 

A rendszeres kedvezményre való jogosultág ismételt megállapításához új kérelmet kell 

előterjeszteni. 

 

(5) A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 

a.) a tárgyév július 1-jén fennáll, a tárgyév július hónapjában, 

b.) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában  

pénzbeli támogatást folyósít. 

A pénzbeli támogatás összege 5800,- Ft/ gyermekenként. 

 

 

 

 



 

15.§                                Óvodáztatási támogatás 

 

A települési önkormányzat jegyzője, annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő gyermeknek a szülője részére, aki a három, illetve négyéves gyermekét beíratta az 

óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll a 1997.évi XXXI. 

törvény 20/C § (1)bekezdésében meghatározott pénzbeli támogatást folyósít. 

 

      V. FEJEZET 

 

Természetben nyújtott szociális ellátások 

 

Köztemetés 

16. § 

 

(1)A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesterének kell– a 

halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül- gondoskodnia az elhunyt személy 

közköltségen történő eltemettetéséről, ha 

 

              - nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy 

             - az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik 

 

(2) Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat 

 a.) a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy 

 b.) az eltemetetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi. 

 

(3) A (2) bekezdés b.) pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól különös 

méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén részben vagy egészben mentesíthető az 

eltemettetésre köteles személy. 

 

(4) a (3) bekezdés alkalmazásakor a polgármester az ellátásra méltányosságból engedélyezhet:  

 a.) csökkentést, ha a kötelezett  

     aa.)egyedül élő és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

          200%-át nem éri el, vagy 

     ab.)családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb  

          összegének 150%-át nem éri el 

 

b.)elengedést, ha a kötelezett  

     ba.) egyedül élő és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  

     150 %-át nem éri el, vagy 

     bb.) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

     összegét nem éri el. 

 

 

 

 

 

 

 



Közgyógyellátás 

17.§ 

 

 (1) A Sztv. 50.§ (1) bekezdése alapján 

 

Közgyógyellátásra jogosult 

a.) az átmeneti gondozott, átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú 

b.) a rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott személy  

c.)  a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott, 

e.)  a központi szociális segélyben részesülő 

f.)  a rokkantsági járadékos 

g.) az, aki I.,II., csoportú rokkantsága alapján részesül nyugellátásban, baleseti nyugellátásban  

h.) az, aki vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül. 

 

 (2) A Sztv. 50.§ (2) bekezdése alapján  

 

A jegyző közgyógyellátásra való jogosultságot állapít meg egy év időtartamra annak a 

személynek, akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátásnak a területileg illetékes 

megyei egészségbiztosítási pénztár( továbbiakban MEP) által elismert térítési díja ( 

továbbiakban: rendszeres gyógyító ellátás költsége) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének a 10 %-át meghaladja , feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi jövedelem 

nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén 150 %-át. 

 

(3) Méltányossági közgyógyellátás 

 

 A méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg annak a szociálisan 

rászorult személynek akinél az egy főre számított havi családi jövedelem az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 150 %-át , egyedül élő esetében 200 %-át nem haladja meg, 

továbbá a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 20 %-át, egyedül élő esetében a 15 %-át meghaladja.  

  A kérelemhez csatolni kell: 

 

 a kérelmező háziorvosa, kezelőorvosa által kiadott igazolást,  

 A Sztv. 50.§ (1) bekezdés jogosultsági körébe tartozók esetében ezen 

bekezdésben meghatározott valamely állapot fennállásáról szóló igazolást  

 A Sztv. 50.§ (1) bekezdés jogosultsági körébe nem tartozók esetében előző 

havi jövedelemigazolásokat 

 

A közgyógyellátásra való jogosultság kezdő időpontja a jogosultságot megállapító határozat 

meghozatalától számított 15. nap. 

 

                                        Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 

 

18.§ 

(1)A jegyző az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek állapítja 

meg szociális rászorultságát 

a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 120 %-át, 



b) aki egyedül élő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-

át nem haladja meg, és családja nem rendelkezik vagyonnal. 

(2) A szociális rászorultság igazolásáról a jegyző hatósági bizonyítványt állít ki. A 

bizonyítvány érvényességi ideje 1 év. 

 

VI. fejezet 

19. § 

                                             Szociális alapszolgáltatások 

(1) Az önkormányzat fenntartásában biztosított szociális alapszolgáltatások a következők: 

a) családsegítés 

b) tanyagondnoki szolgáltatást 

 

Családsegítés 

20.§ 

(1) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, ill. egyéb krízishelyzet 

miatt segítségre személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok 

megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség 

megőrzése céljából nyújtott szolgáltatatás. 

 

(2) A családsegítés keretében biztosítani kell: 

a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást 

b)  anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, 

továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését 

c) a családgondozást 

d)  közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését, 

e)  a munkanélküliséggel, az adósságterhekkel küzdők, a fogyatékossággal küzdők, a 

krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer 

problémával küzdők, ill. egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik 

részére tanácsadás nyújtását, 

f) a családokon belüli kapcsolaterősítést 

 

      (3) A Kétpó Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete a tanyagondnoki szolgáltatást 

a többször módosított 13./2003.(XII.1.) sz. Önkormányzati rendeletben foglaltak szerint 

biztosítja. 

 

     VII. FEJEZET 

 

                                                        Záró rendelkezések 

21. § 

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a pénzben és 

természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és a szociális igazgatás helyi 

szabályozásáról szóló 5./2008.(IV.29.)rendelet teljes szövege, valamint ezen rendeletet 

módosító 10/2008.(VI.13.) számú rendelet hatályát veszti.  



 

(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló többször módosított 1993. III. tv; 

62/2006.(III.27.)Korm.rend.;63/2006(III.27.)Korm. rend.; a gyámhatóságokról, valamint a 

gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm.rendelet; a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.törvény foglaltak az irányadók. 

 

(3) A hatálybalépés napjától a rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő, jogerős határozattal 

még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell. 

 

(4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 

 

      Boldog István s.k.                                                        Hajdú László s.k. 

        polgármester                                                                             jegyző 

 

 

5./ Napirend 

 

Előterjesztés az Arany János ÁMK Óvoda házirendjének változásáról határozathozatalra 

 

Boldog István polgármester: az egész házirendet nem hoztuk, mivel 50 oldal, és az egészből 

az óvoda működési rendje és a dajka munkaköri leírása módosul. 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselőtestület 7 igen szavazattal jóváhagyta az Arany János ÁMK Óvoda házirendjének 

módosítását. 

 

6./ Napirend 

 

Előterjesztés a Túrkevéért Alapítvány működésére kötött közoktatási megállapodás 

módosításának elfogadásáról 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát. 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 

11/2009. (III.27.) határozata 

 

A Túrkevéért Alapítvány működésére kötött közoktatási megállapodás módosításának 

elfogadásáról 

 

 

 

 

 



Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Túrkevéért Alapítvány működtetésére 

kötött Közoktatási megállapodást 2019. augusztus 31-ig meghosszabbítja. 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Közoktatási megállapodás 2. pontjának 

módosításához hozzájárul az alábbiak szerint: 

 

 

„3-as számú telephely Egressy Béni Zeneiskola, AMI  Kétpó 5411 Almássy tér 2.  

Zeneművészet: szaxofon, klarinét, fuvola, ütő, harmonika, gitár 

Zeneelmélet és zeneismeret: szolfézs, zenetörténet- zeneirodalom, kamarazene tanszakok  

Maximális létszám: 15 fő „ 

 

A képviselőtestület felhatalmazza Boldog István polgármestert a megállapodás módosításának 

aláírásával. 

 

Felelős: Boldog István polgármester 

Határidő: 2009. április 1. 

 

Erről értesülnek: 1./ Képviselőtestület tagjai helyben 

                            2./ Boldog István polgármester helyben 

                            3./ Dr. Hajdú László jegyző helyben 

                            4./ Túrkevéért Alapítvány 5420 Túrkeve, Széchenyi út 9. 

 

 

Keresztes Péter Pál alpolgármester rövid tájékoztatást ad a MÁV menetrend változásáról. 

 

Boldog István polgármester: 

- kollégium felújításra a 3MFt-ot még mindig nem kaptuk meg, fellebbeztünk ezt 

elfogadták és most kezdődik meg a felülvizsgálata, 

- a Falunapi pályázatra megkaptuk a pénzt, ez lesz az alapja a mostani Falunapnak.  

(röviden ismerteti a Falunapi program terveket, valamint a Magyarok Szövetsége civil 

szervezet működéséről tájékoztat.) 

- a mai napon a Bercsényi Vadásztársaság őzebédre látta vendégül az önkormányzat 

dolgozóit, a jó együttműködésként ajánlotta fel az őzet,  

- a jó együttműködés tovább fog folytatódni, mivel a telephelyük megszűnt és Kétpón 

szeretnének egy új telephelyet létrehozni, mi már ajánlottuk a Gamesz épület tetejét.  

 

Kovács Péter József képviselő: sok helyen a bekötő úton is le van rakva a szemét. 

Boldog István polgármester: tavaly is sikerült rendbe tenni a közmunkásokkal, az idén is 

megpróbáljuk rendbe tenni a területet. 

 

Lászlóné Kun Erzsébet: a kuncsorbai perről mit lehet tudni? 

 

Boldog István polgármester: meg fogjuk kérdezni az ügyvéd urat, hol tart az egyezség a két 

ügyvéd között.  Két hónapot kaptunk, ez most márciusban le fog telni és folytatódik a per.  

Lassan folynak be az adók, ezenkívül az állam a 2007-es ÖNHIKI támogatását visszakérte, ez 

9 millió forint, de ezt 5 millió valamennyire lefaragtuk, illetve a tavalyi adóerő 

képességünkből adódóan szintén 9 millió forintot kívánnak elvenni tőlünk. Több az adó, mint 

amennyi nekünk helyi iparűzési adóból járna. Küzdünk vele, hogy ne vegyék el.  

 



A falugondnoki autóra a pályázatot benyújtottuk, és meg is nyertük, júliusban érkezik az autó, 

remélem meg is kapjuk a pénzt. 

 

A játszótér pályázaton is nyertünk, de abban semmi előrelépés. 

 

Boldog István polgármester megköszönte a megjelenést és zárt ülést rendelt el. 

 

 

 

 

 

 

/ Boldog István /   kmf.   / Dr. Hajdú László / 

   Polgármester       jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

/ Kovács Péter József /     / Keresztes Péter Pál / 

          Képviselő       képviselő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 


