JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. május 28-án megtartott
soron kívüli képviselőtestületi üléséről.
Jelen vannak:Boldog István polgármester
Enyedi Ferencné képviselő
Keresztes Péter Pál képviselő
Vágner Olivér képviselő
Virágné Lukács Gabriella képviselő
Dr. Hajdú László jegyző
Boldog István polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy 5 fő képviselő
jelen van, Lászlóné Kun Erzsébet, Kovács Péter József és Nagy Sándor képviselők
hiányoznak, a képviselőtestület határozatképes.
A jegyzőkönyv hitelesítőinek Virágné Lukács Gabriella és Vágner Olivér képviselőket
javasolja, melyet a képviselőtestület egyhangúlag elfogadott.
Boldog István polgármester: javaslom a meghívóban szereplő napirend elfogadását, mely a
következő:

Napirendek:

1.

Előterjesztés a települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló többször
módosított 16/2002. (XII.27.) sz. önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Boldog István polgármester

2.

Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának helyzetéről
szóló beszámolóról
Előterjesztő: Dr. Hajdú László jegyző

A napirendeket a képviselőtestület egyhangúlag elfogadta.
1./ Napirend
Előterjesztés a települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló többször
módosított 16/2002. (XII.27.) sz. önkormányzati rendelet módosítására
Dr. Hajdú László jegyző: a rendelet módosításra a képviselőtestület azon döntése alapján van
szükség, hogy a közszolgáltatást a polgármesteri hivatalon keresztül kívánja biztosítani.
Jelenleg az engedélyeztetés folyamatban van és törvény szerint engedélyünk megszerzéséig a
közszolgáltatást fenn kell tartani és mivel a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Kft. a
szolgáltatási szerződést május 31-vel felmondta, szükséges a szolgáltató nevének módosítása
a vonatkozó bekezdésben rendeleti úton.

A környezetvédelmi hatóság véleménye alapján ezen idő alatt a legcélszerűbb, hogy az
engedéllyel rendelkező Remondis Kétpó Kft. biztosítsa a szolgáltatást lakosság részére és a
közületek részére is.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét.
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
8/2010.(V.31.) rendelete
a települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló többször módosított
16/2002. (XII.27.) sz. önkormányzati rendelet módosítására
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló
többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében, valamint a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv. 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján a
többszörösen módosított 16/2002.(XII.27.) sz. önkormányzati rendeletét közszolgáltató váltás
okán az alábbiak szerint módosítja.
1.§
A 3. § (1) bekezdésében – idézett – „Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Kft. 5200
Törökszentmiklós, Stadion út 12.sz.” szövegrész törlésre kerül és helyére a „Remondis Kétpó
Kft. 5411 Kétpó, Almásy tér 1.sz.” szövegrész kerül.
Záró rendelkezés
2. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2010. június 1-jétől kell alkalmazni.

Boldog István sk.
Polgármester

Dr. Hajdú László sk.
jegyző

2./ Napirend
Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának helyzetéről szóló
beszámolóról
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.

Kétpó Község Önkormányzata Képviselőtestületének
15/2010.( V.28.) határozata
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának helyzetéről szóló
beszámolóról
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló módosított 1997. évi XXXI. Törvény 96.§ (6) bekezdésében
biztosított jogkörben eljárva az alábbi határozatot hozza:
1) A Képviselőtestület a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának
helyzetéről szóló beszámolót a melléklet alapján megtárgyalta és azt elfogadja.
2) A beszámolót az elfogadása után a jegyző továbbítja az Észak-alföldi Regionális
Államigazgatási
Hivatal
Gyámhivatalának
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Kirendeltségéhez( 5000 Szolnok, Kossuth u. 2.).
Felelős: Dr. Hajdú László
Határidő: azonnal

Melléklet
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának helyzetéről szóló beszámoló
A tartalmi követelményeket a 149/1997.( IX. 10.) Kr. 10. sz. melléklete határozza meg.
Mindezek figyelembevételével állítottam össze jelentésemet.
1.Település demográfiai mutató különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira.
A rendelkezésre álló adatok szerint a település állandó lakosainak száma 2009.
december 31-én 731 fő. Az értékelés szempontjából a lakónépesség száma döntő
jelentőségű, mert róluk kell gondoskodni az önkormányzatnak.
Részletes demográfiai adatok:
0-2 éves
3-5 éves
6-13 éves
14-17 éves

18
20
52
43

fő
fő
fő
fő

2.Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások
Az önkormányzat által nyújtott támogatásokról a pénzben és természetben nyújtott
szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és a szociális igazgatás helyi szabályairól szóló
6/2009.(III.28.) sz. önkormányzati rendelet rendelkezik.
A helyi rendelet 12.§- a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a 14.§ a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény feltételeit tartalmazza.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot 44 család részére
állapítottunk meg. Ehhez kapcsolódóan a „ pénzbeli támogatás” kifizetésére került sor
július hónapban 66 kiskorú és 11 nagykorú gyermek, november hónapban 65 kiskorú és
10 nagykorú gyermek részére, mely 5800 Ft gyermekenként. Ezen kifizetett összeg
nagysága: 881.600 Ft volt.
2009. évben rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kifizetésre nem került sor.
A kérelmezők leginkább a családban az egy főre jutó alacsony jövedelmek miatt válnak
jogosulttá.
A gyermekétkeztetés helyben megoldott. A napközi otthonos óvodában foglalkozáson
résztvevők száma 23 fő, ebből 100 %-os kedvezményben részesülők 16 fő, 50 %-os
kedvezményben 1 fő részesült. Az általános iskolai tanulók létszáma 61 fő ingyenes
étkezők 19 fő, 50 %-os támogatásban nem részesülnek.
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások
bemutatása
Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele
önkéntes az ellátást igénylő, a törvényes képviselő kérelmére történik.
A helyi önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében az óvodai ellátást és a
tanulószobai foglalkozás lehetőségét biztosítja.
2006. januárjától a gyermekjóléti szolgálat feladatait társulás keretében a Szociális
Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálata/ Túrkeve, Széchenyi u. 27./ látja el,
mellyel az együttműködés sikeres.
A gyermekjóléti szolgálat feladatköre a kistérségi szintű feladatellátás során kiterjed:
 -fogadóórák tartása a községben (kéthetente történik) az előre meghatározott
időpontokban
 a település helyzetének felmérése
 a település közigazgatási és közoktatási intézményeivel való kapcsolatfelvétel,
valamint folyamatos kapcsolattartás
 a község tájékoztatása szórólapok segítségével,
 cél a lakosság bizalmának elnyerése
A szolgáltatás ily módon történő nyújtásának egyik legfőbb eleme az, hogy az arra
rászorulók helyben, saját lakókörnyezetükben kapják meg a szükséges segítséget,
gondozást. A családgondozó tevékenységéhez intézményi háttér biztosított lett.
A gyermekjóléti szolgáltatás, a gyermek érdekeit védő személyes szociális szolgáltatás,
amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a
gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a
gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszűnését,
illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
A Gyermekjóléti Szolgálta szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez.
Valamint a településen észlelő-és jelző rendszert működtet.

A Gyermekjóléti Szolgálat által 2009. évben gondozott gyermekek száma:114 Fő ebből
kétpói gyermekek száma:5 fő
Korosztályi megoszlás szerint:
0-5 éves: ----6-13 éves:--------

14-17 éves: 5 fő

Az ellátott gyermekek csak 14-17 év közöttiek. A jelentkező probléma, igazolatlan iskolai
hiányzás volt minden esetben. A jelzést esetünkben a középiskola küldte.
2009-ben Kétpó község Önkormányzatának lehetősége volt megszervezni a gyermekek
ingyenes nyári étkeztetését, melynek koordinálója a Gyermekjóléti Szolgálat volt, ennek
keretében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek nyári
étkeztetése megoldott volt.
A Gyermekjóléti Szolgálat 2009-ben is lehetőséget biztosított arra, hogy a gyermekkorú
lakosság igénybe vehesse a pszichológusi tanácsadást.
4. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések
Az önkormányzatnál viszonylag kedvező a helyzet.
A beszámolási időszakban védelembe vételre és ideiglenes hatályú elhelyezésre nem
került sor.
Egyéb gyámhatósági intézkedések:
Tanulási zavar megállapítása iránti kérelmet kettő általános iskolai tanuló esetében
kezdeményezett az intézmény vezetése. A Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Pedagógiai
Intézet a szükséges vizsgálatot elvégezte. A sajátos nevelésű gyermekek oktatásának
személyi feltételei a helyi intézményben biztosítottak, ezért gyermekek maradhattak
megszokott környezetükben, ugyanakkor differenciált oktatásban részesülnek.
Családi jogállás rendezése érdekében egy apai elismerő nyilatkozat felvételére került sor a
hivatalban. Kedvezően ítélem meg, hogy a leendő szülők jó együttműködést tanúsítottak.
5.A Mezőtúri Városi Gyámhivatallal jó együttműködést sikerült kialakítani. A településen
rendszeres tartanak fogadóórát. A kölcsönös információszolgáltatással segítjük egymás
munkáját.

Egyéb aktuális kérdések:
Boldog István polgármester: a Remondis Kétpó Kft. Felügyelő Bizottsági tisztséget töltöttem
be, mivel országgyűlési képviselőnek választottak, ezért összeférhetetlenségi okok miatt le
kellett mondanom erről a tisztségről, ami meg is történt. Ennek okán kérem a
képviselőtestületet, hogy szavazzon arról, hogy fenn kívánja-e tartani az 55/2000.(XI.24.)sz.
önkormányzati határozat 6./ pontjában foglaltak alapján szerzett jogát arra, hogy a
hulladéklerakót üzemeltető szervezet felügyelő bizottságába 1 települési képviselőt
delegáljon.

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.
Kétpó Község Önkormányzata Képviselőtestületének
16/2010.( V.28.) határozata
A Kétpói Regionális Hulladéklerakót üzemeltető szervezet Felügyelő Bizottságába
való képviselő delegálásának jogáról
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. tv .2.§ (1-)-(3) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva
megállapítja, hogy az 55/2000.(XI.24.)sz. határozatában kialakított állásfoglalása alapján
szerzett joga, hogy a Kétpói Regionális Hulladéklerakót üzemeltető szervezet felügyelő
bizottságába egy települési képviselőt delegálhat, - álláspontját e feltétellel alakította ki – és
határozott, hogy ezt a jogát fenntartja. Az ügyben való egyeztetéssel Boldog István
polgármestert bízza meg.
Erről értesülnek: 1./ Képviselőtestület tagjai helyben
2./ Boldog István polgármester helyben
3./ Dr. Hajdú László jegyző helyben
4./ Konzorciumi Tanács Székhelyén
Boldog István polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az egyeztetésre a
Konzorciumi Tanács ülésen nyílna lehetőség, amely egy félóra múlva kezdődik és ezen részt
venni nem tud. Egyben tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az ügyben való eljárásra
megbízó levéllel Dr. Hajdú László jegyzőt delegálja, hogy a képviselőtestület testület
álláspontját a Konzorcium előtt képviselje.

Boldog István polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.

/ Boldog István /
Polgármester

/ Vágner Olivér /
Képviselő

kmf.

/ Dr. Hajdú László /
jegyző

/ Virágné Lukács Gabriella /
képviselő

