
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. július 28-án megtartott 

soron következő képviselő-testületi üléséről. 

 

Jelen vannak:Boldog István polgármester 

  Kecskés Mihályné képviselő 

  Vágner Olivér képviselő 

                       Virágné Lukács Gabriella képviselő 

 

                        Dr. Hajdú László jegyző 

 

Boldog István polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy 4 fő képviselő 

jelen van, Keresztes Péter Pál képviselő igazoltan van távol, a képviselőtestület 

határozatképes. 

 

A jegyzőkönyv hitelesítőinek Kecskés Mihályné és Vágner Olivér  képviselőket javasolja, 

melyet a képviselőtestület egyhangúlag elfogadott. 

 

Boldog István polgármester: javaslom a meghívóban kiküldött napirendek elfogadását, mely a 

következő: 

 

Napirendek: 

 

1./ Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 

és a szociális igazgatás helyi szabályozásáról szóló 9/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

2./ Előterjesztés a KEOP 1.3.0/2F/09-2010-0033 azonosítószámú ivóvízminőség-javító 

program keretében megvalósuló beruházáshoz önerő biztosításáról 

Előterjesztő: Boldog István polgármester 

 

A napirendet a képviselőtestület egyhangúlag elfogadta. 

 

1./ Napirend 

 

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

szociális igazgatás helyi szabályozásáról szóló 9/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Boldog István polgármester: a rendelet módosítására azért került sor, mert ki kellett egészíteni 

a hatásköröket az ápolási díjjal. 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét.  

 

 

 



Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelete 

 

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

igazgatás helyi szabályozásáról szóló 9/2011. (VI.01.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 

többször módosított 1990. évi LXV. törvény 8.§ (4), 16.§  (1)  bekezdésében foglalt feladat,-

és hatáskörében eljárva (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 gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997.évi  XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 18.§ (1) bekezdés b. pontjában, valamint a (2) 

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – e törvények helyben történő végrehajtására - a 

pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és a szociális 

igazgatás helyi szabályozásáról szóló 9/2011. (VI.01.) önkormányzati rendeletét az alábbiak 

szerint módosítja: 

 

1.§ 

 

 

A rendelet 3.§  helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

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.) a lakásfenntartási támogatást 

b.)a temetési segélyt 

c) köztemetést 

d)átmeneti segélyt ( hallgatói juttatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás). 

e.)a Sztv. 43/B. § (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat. 

 

 

2. § 

 

Záró rendelkezések 

 

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.  

(2)Ezzel egyidejűleg a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi 

ellátásokról és a szociális igazgatás helyi szabályozásáról szóló 9/2011.(VI.01.) rendelet 3. § 

teljes szövege hatályát veszti.  

 

 

 



 

(3) 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. 

 

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

még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell. 

 

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

 

 

 Boldog István  sk.                                                    Dr. Hajdú László  sk. 

  polgármester                                                                             jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2011.július 28. 

 

Dr. Hajdú László 

Jegyző 

 

2./ Napirend 

 

Előterjesztés a KEOP 1.3.0/2F/09-2010-0033 azonosítószámú ivóvízminőség-javító program 

keretében megvalósuló beruházáshoz önerő biztosításáról 

 

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. 

 

A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.  

 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

24/2011. (VII.28.)  önkormányzati  határozata 

 

KEOP 1.3.0/2F/09-2010-0033 azonosítószámú ivóvízminőség-javító program keretében 

megvalósuló beruházáshoz önerő biztosításáról 

 

 

A Berettyó-Körös Többcélú Társulás pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Operatív 

Program támogatási rendszeréhez a KEOP Ivóvízminőség javítás konstrukcióra KEOP 

1.3.0/2F/09-2010-0033 azonosítószámú pályázatát benyújtotta, amelyet az Irányítási Hatóság 

vezetője támogatásra érdemesnek minősítette. 

 

Fentiek alapján a Berettyó-Körös Többcélú Társulás pályázni kíván az önkormányzatok és 

jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésére 

2011. évben. A fejlesztéssel a Társulás minden tagönkormányzata egyetért. 

 



A Társulási Tanács az Ivóvízminőség-javító Program keretében megvalósuló nettó 1.012.445 

914 Ft összegű beruházás 156.434.115 Ft összegű saját forrását biztosítja, az önerő pénzügyi 

fedezete rendelkezésre áll. 

 

Források megnevezése 2011. év 2012. év 2013. év Összesen 

1. EU alapokból igényelt forrás 

összege 
19.393.090 328.588.165 379.628.774 727.610.029 

2. A fejlesztéshez hazai 

társfinanszírozás keretében 

biztosított összeg 

3.422.310 57.986.147 66.993.313 128.401.770 

3. A pályázó összes saját forrása 4.169.460 70.645.534 81.619.121 156.434.115 

3.1 A pályázó által költségvetése 

terhére vállalt saját forrás 

összege 

4.169.460 70.645.534 81.619.121 156.434.115 

3.2 Hitel - - - - 

4. Egyéb források - - - - 

5. A beruházás összköltsége 26.984.860 457.219.846 528.241.208 1.012.445.914 

6. Pályázó által igényelt EU 

önerő alap támogatás összege 
3.277.196 55.527.390 64.152.629 122.957.215 

 

 

A saját forrás településenként: 

  

Tagok neve 
Pénzügyi hozzájárulás mértéke 

Ft % 

1. Mezőtúr 65 167 827 41,7% 

2. Mesterszállás 21 097 517 13,5% 

3. Mezőhék 17 346 853 11,1% 

4. Kétpó 18 284 518 11,7% 

5. Túrkeve 34 537 400 22,1% 

Összesen: 156 434 115 100,0% 

 *Önerő és EU Önerő Alap együttesen 

 

Kétpó Község Önkormányzatára eső önrész, amely tartalmazza az EU Önerő 

Alap támogatást: 18.284.518 Ft. 

Saját forrás: 2.742.678 Ft 

 

Az egyes évekre eső saját forrás: 

2011. év 2012. év 2013. év összesen 

71.474 Ft 1.389.633 

Ft 

1.281.371 

Ft 

2.742.678 

Ft 

 

 

 

A Berettyó-Körös Többcélú Társulás vállalja, hogy a támogatással létrejött létesítmény 

működtetésének fedezetét saját forrásból és/vagy a fenntartóként biztosítja. 

 



A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a KEOP 1.3.0 

Ivóvízminőségjavító program kapcsán a Ptk. (1959. évi IV. tv.) szerinti egyetemleges 

felelősséget vállal a tagönkormányzatokra eső önerő biztosítására vonatkozóan. Amennyiben 

a saját forrást valamely önkormányzat nem tudja rendelkezésre bocsátani, abban az esetben a 

tagönkormányzatok ennek biztosítását átvállalják. 

 

 

Határidő: 2011. július 28. 

Felelős: Boldog István polgármester 

 

Erről értesülnek: 1./ Képviselőtestület tagjai helyben 

                            2./ Boldog István polgármester helyben 

                            3./ Dr. Hajdú László jegyző helyben 

                            4./ Berettyó-Körös Többcélú Társulás székhelyén 

 

Boldog István polgármester tájékoztatja a képviselőket: 

-  jövő héten delegáció utazik Noszlopra a főzőversenyre, remélem szintén jó 

eredmény fogunk elérni.  

- Két gázórát leszereltek a tegnapi nap folyamán, a hivatalban és az iskolában.  

- A forráshiányt teljes egészében megkaptuk, ígéretünk van, hogy szeptember 30-

án szintén kapunk támogatást.  

- A Horváth Rudolf cége a telephelyre ide költözött a megállapodásban 

rögzítettek szerint.  

- Pályázatokat átnéztük, lehetne pályázni az iskola fűtésének a felújításra, 

54millió forint kellene hozzá. Munkahely teremtésre Mezőtúron és Túrkevén 

nyertek pályázatot.  

- Augusztus 15-vel 8 fő közmunkást kívánunk foglalkoztatni. 

 

 

Boldog István polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta. 

 

 

 

 

 

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

  Polgármester                  jegyző 

 

 

 

 

 

/ Kecskés Mihályné /                   / Vágner Olivér / 

        Képviselő              képviselő 

 

 

 

 
 


