JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. augusztus 29-én
megtartott soron következő képviselő-testületi üléséről.
Jelen vannak:Boldog István polgármester
Kecskés Mihályné képviselő
Keresztes Péter Pál képviselő
Vágner Olivér képviselő
Virágné Lukács Gabriella képviselő
Dr. Hajdú László jegyző
Meghívottként: Pappné Boross Boglárka pénzügyi előadó
Búsi Lajos Lászlóné pénzügyi és ügyrendi bizottság tagja
Boldog István polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy 5 fő képviselő
jelen van, a képviselőtestület határozatképes.
A jegyzőkönyv hitelesítőinek Kecskés Mihályné és Vágner Olivér képviselőket javasolja,
melyet a képviselőtestület egyhangúlag elfogadott.
Boldog István polgármester: szeretném megkérdezni, hogy valakinek interpellációja, kérdése
van-e?
Virágné Lukács Gabriella képviselő: nekem lenne kérdésem, mégpedig a Béke út
aszfaltozásával kapcsolatban a Petőfi út felőli vége meg lesz-e csinálva? A ravatalozóba
székeket lehetne-e még kivinni, mert sajnos sok az idős ember és a legutóbbi temetésnél kevés
volt a szék. A nagyobb csipkebokrokat a temetőben ki lehetne-e vágni, mert azokat a sírokat
úgysem gondozza senki. A kultúrháznál az E.on gallyazást végzett és egy nagy fűzfaág ott
maradt, azt elviszik-e onnan? Többen panaszkodtak, hogy a játszótéren még fél 11-kor is nagy
a hangzavar, a polgárőröknek meg kellene mondani, hogy arra is járőrözzenek.
Boldog István polgármester: az utolsóval kezdem. A játszótéren sajnos éjszakába nyúlóan
italoznak a fiatalok, ez ellen a legnagyobb szigorral fogunk fellépni, ezért is hoztuk a testület
elé a közterületen történő italfogyasztásról szóló rendeletünket.
Az E.on a gyümölcsfáinkat teljesen a gallyazással tönkretette, ha nem takarítják el a
fűzfaágat, akkor mi azt megtesszük.
Természetesen székeket lehet vinni a ravatalozóba, meg fogjuk nézni.
Útépítéssel kapcsolatban, a Felszabadulás úttól a Petőfi útig egy kísérleti aszfaltot tettek le,
azt ígérték, hogy visszajönnek és rendbe rakják a Petőfi útnál lévő szakaszt, de rá fogunk
kérdezni.
Béke úti lakosok panaszos levéllel fordultak hozzám, természetesen név nélkül, hogy az egyik
utcabeli lakos a telkén nagyon sok állatot tart és elviselhetetlen a bűz. Annyit tudok erre
mondani, hogy aki a nevét nem tudja felvállalni, azzal nem tudok mit kezdeni. Még választ
sem tudok írni, mert nem tudom kinek küldeni. Ha valaki felvállalja a nevét és így teszi meg a
panaszos levelét, természetesen az ügyet kivizsgáljuk. Ennek ellenére, hogy ilyen levelek
érkeznek és azt írják, hogy a jegyző nem tesz semmit, átadom a szót és megkérem Jegyző
Urat mondja el, hogy milyen intézkedések történtek ez ügyben.

Dr. Hajdú László jegyző. nagy valószínűséggel egy lakosról van szó és több leveléről, az
ÁNTSZ-szel fenyeget bennünket és fordítva. Tájékoztatom a Képviselőtestületet, hogy
bármely névtelenül érkezett panaszos levél Uniós jogszabályoknak megfelelően is bármiféle
intézkedés nélkül irattárba helyezhető, de természetesen foglalkoztunk az üggyel az ÁNTSZ
is kivonult a helyszínre és megállapította, hogy az állatok megfelelően vannak ellátva, a
tartásuk is megfelel a jogszabályi feltételeknek. Tehát mindent rendben talált. Eljárás
megindítására okot adó körülmény nem merült fel. Annyit tudok tenni, hogy én is
megszemlélem az állattartást és jóakarattal megkérem az illető állattartót, hogy rövidebb
időközökkel szállítsa ki a trágyát.
Boldog István polgármester: javaslom a meghívóban kiküldött napirendek elfogadását, mely a
következő:
Interpelláció
Napirendek:
1./ Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról
és a szociális igazgatás helyi szabályozásáról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
2./ Előterjesztés az önkormányzat közigazgatási területén játéktermek létesítésének és
játékgépek üzemeltetésének feltételeiről és korlátozásáról szóló rendelettel kapcsolatban
érkezett törvényességi észrevétel tárgyalásáról és ennek kapcsán rendelet alkotásról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
3./ Előterjesztés Kétpó Községi Önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2011.(II.07.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
4./ Előterjesztés a Kétpó Községi Önkormányzat vagyonáról szóló többször módosított
23/2007.(XI.07.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
5./ Előterjesztés az étkezési térítési díjak megállapításáról.
Előterjesztő: Boldog István polgármester
6./ Előterjesztés a közterületen történő alkoholfogyasztás szabályairól
Előterjesztő: Boldog István polgármester
7./ Előterjesztés Kétpó Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi
végrehajtásáról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
Az előterjesztést véleményezi a pénzügyi és ügyrendi bizottság
8./ Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok
2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról II. ütem
Előterjesztő: Boldog István polgármester
9./ Előterjesztés a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Boldog István polgármester

ZÁRT ÜLÉS
10./ Előterjesztés Kétpó község helységnévének egyedi módon való használatáról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
11./ Előterjesztés Virág Sándor Kétpó, Felszabadulás út 32. szám alatti lakos önkormányzat
részére történő felajánlása
Előterjesztő: Boldog István polgármester
12./ Előterjesztés Németh Ferenc Kétpó, Felszabadulás út 11. szám alatti lakos kérelméről
Előterjesztő: Boldog István polgármester
13./ Előterjesztés Kissné Csomor Mária méltányossági ápolási díj jogosultság megszüntetése
elleni fellebbezéséről
Előterjesztő: Boldog István polgármester

Interpelláció nem volt.
A képviselőtestület a napirendeket egyhangúlag elfogadta.
1./ Napirend
Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és a
szociális igazgatás helyi szabályozásáról
Dr. Hajdú László jegyző: a szociális igazgatás helyi szabályozását abból az okból kell
tárgyalnunk, hogy törvényi jogszabályváltozás történt a lakásfenntartási támogatásban, mely
szeptember 1-jével lép életben. A változásokat az előterjesztés tartalmazza.
A rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdést tett fel Keresztes Péter Pál képviselő, melyre Dr.
Hajdú László jegyző megválaszolt.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét.
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2011. (VIII.30.) önkormányzati 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 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 a következőket rendeli el:

I.
A rendelet célja és hatálya
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 rendeletben meghatározott szociális ellátásra való jogosultság
a) az Önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokat,
b) bevándorlási engedéllyel rendelkező személyeket,
c) a letelepedési engedéllyel rendelkező személyeket,
d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyeket illeti meg.
hatálya kiterjed a Kétpó községben élő állandó bejelentett lakcímmel rendelkező magyar
állampolgárokra és a Sztv.-ben meghatározott személyekre.
II.
Hatáskörök rendezése
3.§
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.

III
Eljárási rendelkezések
4.§
(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) A szociális ellátásra való jogosultság elbíráláshoz a kérelmező kötelezhető arra, hogy
családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, ill. azokat igazolja.
(6) 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.
(7) 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.
(8) 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.
(9) 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.
(10) A megállapított pénzbeli ellátásokat és támogatásokat a Polgármesteri Hivatal a
határozatban foglaltak szerinti időpontban, a házipénztárban kifizeti, illetve átutalással
folyósítja.
IV.
Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások
Aktív korúak ellátása
5.§
(1) Kétpó Községi Önkormányzat az Sztv. 33. § - 37/c. §-ban szabályozott bérpótló juttatásra
való jogosultság egyéb feltételeként előírja, hogy:
- a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja az általa életvitelszerűen lakott
lakását vagy lakóházát, annak udvarát és kertjét, kerítéssel kívül határos
területét, valamint a járdát, köteles tisztán, higiénikusan, rendezetten tartani.
Ezen kötelezettség magába foglalja:




a lakás, lakóház belső rendjének és tisztaságának
a kert és udvar, valamint az ingatlanhoz tartozó közterület
gazmentességének biztosítását,
 az utcafronti járda tisztán tartását, télen hó és síkosság mentesítését.
Amennyiben ezen kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, a bérpótló
juttatásra való jogosultsága megszüntetésre kerül.

Rendszeres szociális segély
6.§
(1) Az aktív korúak ellátására jogosult-egészségkárosodottnak nem minősülő- Sztv. 37/A. §
(1) bekezdés szerinti személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként a
Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és
Családsegítő Szolgálattal (5420 Túrkeve, Széchenyi út 27.sz.), mint együttműködésre kijelölt
szervvel együttműködésre köteles. Ennek keretében:
Az Sztv. 37/A.§ szerinti együttműködési kötelezettség keretében az aktív korúak ellátására
jogosult személyek közül az, aki:
≈ Az 55 életévét betöltötte, vagy
≈ 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel – feltéve, hogy a családban élő gyermek
valamelyikére tekintettel más SZEMÉLY nem részesül a Cst. szerinti
gyermekgondozási támogatásban, gyed-ben, terhességi gyermekágyi segélyben –
és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben (Gyvt 41. § (3)
bek) nem tudják biztosítani.
A rendszeres szociális segély megállapításának és folyósításának feltételeként köteles:
a) a Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és
Családsegítő Szolgálattal családgondozójánál nyilvántartásba vetetni magát és
b) a beilleszkedést segítő programban való részvételről írásban megállapodni a BerettyóKörös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő
Szolgálattal családgondozójával, továbbá
c) teljesíteni a beilleszkedés segítő programban foglaltakat.
A beilleszkedést segítő program az önkormányzattal együttműködő személy szociális
helyzetéhez és mentális állapotához igazodva a következőkre terjed ki:
a) a Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és
Családsegítő Szolgálattal családgondozójánál:
- a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedést követő 15
napon belül nyilvántartásba vételre megjelenés
- az egyéni beilleszkedést segítő program kidolgozásában való együttműködés – a
családgondozó által megjelölt időpontban –
- a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül a családgondozó által kidolgozott,
egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programról írásban megállapítás
kötés;
- az egyéni képességeket fejlesztő vagy életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson a
munkavégzésre történő felkészülést segítő szakaszban való részvétel, folyamatos
kapcsolattartás és legalább három havonta személyes találkozás a családgondozóval – a
családgondozó által megjelölt időpontban –

- a felajánlott és az önkormányzattal együttműködő személy iskolai végzettségének
megfelelő oktatásban, képzésben való részvétel, különösen az általános iskolai végzettség
és az első szakképesítés megszerzésében való részvétel - munkavégzésre történő felkészülési programban való részvétel – a családgondozó által
megjelölt időpontban.
(2) Akadályoztatás esetén köteles a kiértesítő szervezetet a neki fel nem róható akadályról
azonnal, de legkésőbb kiértesítés tudomására jutásától számított 3 napon belül értesíteni.
Ezen értesítések vagy ezek elfogadásának hiányában a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályiról szóló 2004. évi CXL tv. 66. § szerinti igazolási
kérelemmel élhet.
(3) Amennyiben nem teljesíti a (1) – (2) bekezdésben előirt kötelezettségeit, úgy az, az
együttműködési kötelezettség megszegésének minősül.
(4) A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és
Családsegítő Szolgálattal családgondozója a (1) – (3) bekezdés szerinti együttműködési
kötelezettség megszegésének tényét haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül
jelzi az önkormányzat jegyzőjének.

Lakásfenntartási támogatás
7.§
(1)
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 fogyasztási egységre jutó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250 %-át és a lakásfenntartás elismert havi költsége eléri a háztartás
havi összes jövedelmének 30 %-át, valamint a háztartás tagjai egyikének sincs
vagyona.
d) A támogatás 100.-Ft-ra kerekített, egy hónapra jutó összege nem lehet kevesebb
2.500.-Ft-nál, melyet a körülmények figyelembe vételével első sorban
természetben (tűzifa, fűtőolaj) kell kiadni.
e) A kérelem évente legalább két alkalommal nyújtható be.
d.) Költségeken a Sztv. 38.§ (10) bekezdésében foglaltakat kell érteni.

Ápolási díj
8.§
(1) Az Sztv.43/A. §-ában foglalt feltételek fennállásának igazolásához a Viktória Otthon és
Módszertani Intézménye szakvéleménye szükséges.
(2) A korábban megállapított „Méltányossági ápolási díj” ellátás, - , jogosultanként a
soron következő felülvizsgálat időpontjától - megszűnnek.

Átmeneti és rendkívüli segélyek
9.§
(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
10.§
(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.
Ugyanaz a személy egy naptári éven belül legfeljebb 2 alkalommal részesülhet átmeneti
segélyben.

(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.

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 az öregségi 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 mindenkori legkisebb összegének 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.

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 megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről a –
kérelmező vagy vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére- kiállított számla
eredeti példányát.
Ha a temetési segély megállapítását nem a haláleset helye szerinti illetékes települési
önkormányzattól kérik, a kérelem elbírálásához szükséges az elhunyt személy halotti
anyakönyvi kivonata.
A megállapított temetési segély összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az arról szóló
határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a kérelmező részére
vissza kell adni.
Ha a temetési költségek viselése az eltemettető, illetve családja létfenntartását veszélyezteti,
ennek igazolására a kérelemhez csatolni kell a kérelmező közeli hozzátartozója
jövedelemigazolását.
(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 a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi
eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerinti
formanyomtatványon.
V.
Természetben nyújtott szociális ellátások
Köztemetés
15. §
(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
16.§

(1) 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.

VI.
Szociális alapszolgáltatások
17.§
Az önkormányzat fenntartásában biztosított szociális alapszolgáltatás a tanyagondnoki
szolgáltatást

Tanyagondnoki szolgálat
18.§
A Kétpó Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete a tanyagondnoki szolgáltatásról
szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint biztosítja.

VII.
Záró rendelkezések
19. §
(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet 7.§-a 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.
(3) Azok részére, akiknek a rendelet hatálybalépése előtt került megállapításra normatív,
illetve helyi lakásfenntartási támogatás, azt a 2011. augusztus 31-ig hatályos szabályozás
alapján tovább kell folyósítani annak lejártáig.
(4) Ezzel egyidejűleg a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi
ellátásokról és a szociális igazgatás helyi szabályozásáról szóló 9/2011.(VI.01.)
önkormányzati rendelet, valamint a 9/2011.(VI.01.) önkormányzati rendeletet módosító
12/2011. (VII.28.) önkormányzati rendelet teljes szövege hatályát veszti.
(5) 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.
(6) A hatálybalépés napjától a rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő, jogerős határozattal
még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.

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

Boldog István sk.
polgármester

Dr. Hajdú László sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2011. augusztus 30. napján
Dr. Hajdú László sk.
Jegyző
2./ Napirend
Előterjesztés az önkormányzat közigazgatási területén játéktermek létesítésének és játékgépek
üzemeltetésének feltételeiről és korlátozásáról szóló rendelettel kapcsolatban érkezett
törvényességi észrevétel tárgyalásáról és ennek kapcsán rendelet alkotásról
Boldog István polgármester: javaslom, hogy a rendelet-tervezetet ne tárgyaljuk most meg,
mivel a parlament ősszel fogja elfogadni az ezzel kapcsolatos új törvényt.
A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és a törvényességi észrevétel és a
rendelet-tervezet megtárgyalását levette napirendről.
3./ Napirend
Előterjesztés Kétpó Községi Önkormányzat
önkormányzati rendeletének módosításáról

költségvetéséről

szóló

1/2011.(II.07.)

A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét.
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2011. (VIII.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetés módosításáról
Kétpó Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a 68. § (2) bekezdése alapján figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás működési rendjéről szóló –
módosított – 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2011. évi
költségvetéséről szóló rendeletet az alábbiak szerint módosítja

1. §
A rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2010. évi
költségvetésének
a) kiadási főösszegét
125.392 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét
102.147 ezer forintban,
c) a költségvetési hiány összegét 23.245 ezer forintban állapítja meg.”

2. §
A rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a
következők szerint határozza meg:
Megnevezés
e Ft
- Működési kiadások előirányzata összesen:
117.392
Ebből:
- személyi jellegű kiadások:
42.983
- munkaadókat terhelő járulékok:
10.459
- dologi jellegű kiadások:
52.990
- támogatásértékű működési kiadások:
10.860
- speciális célú támogatások:
100”

Záró rendelkezések

3. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Boldog István sk.
Polgármester

Dr. Hajdú László sk.
Jegyző

A rendelet kihirdetve: 2011. augusztus 30. napján

Dr. Hajdú László
Jegyző

4./ Napirend
Előterjesztés a Kétpó Községi Önkormányzat vagyonáról szóló többször módosított
23/2007.(XI.07.) önkormányzati rendelet módosításáról
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét.
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2011. (VIII.30.) önkormányzati rendelete
A Kétpó Községi Önkormányzatának önkormányzat vagyonáról szóló 23/2007.(XI.07.)
sz. rendelet 32§ (4) bekezdésének 2./B számú mellékletének módosításáról
A Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 79. §-ának b) pontja, valamint a 80. § (1) bekezdése alapján, az ott
biztosított felhatalmazás szerint - figyelembe véve Az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 108. § (1) és (2) bekezdésében, valamint az Egyes állami tulajdonban lévő
vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény
rendelkezéseit - az alábbi rendeletet módosítja az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal
kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről:
1§
A 2/B sz. mellékletében a díjtáblázat 7. sorszámon a Felszabadulás út 28.sz. (Művelődési
Ház) egészének vonatkozásában a nonprofit rendezvény esetétre „Sportfoglalkozások
egészséges életmód pályázat keretében” kategóriával egészül ki, melynek díja 3000Ft/óra.
2§
Záró rendelkezések:
(1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011.szeptember 01.től kell alkalmazni.
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(3) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 3/2007.(XI.07.) sz. rendelet 32§ (4)
bekezdésének 2./B számú melléklete hatályát veszti

Boldog István sk.
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2011. augusztus 30. napján
Dr. Hajdú László
jegyző

Dr. Hajdú László sk.
jegyző

2/B. Melléklet

Az önkormányzati tulajdonú épületek 2011. szeptember 1-től alkalmazandó bérleti díjai
Sorszám

Ingatlan címe

Ingatlan
helyrajzi száma

1

Felszabadulás út 16.
(ebédlő)
Felszabadulás út 28.
(Művelődési ház előtere)
Felszabadulás út 28.
(Művelődési ház
nagyterme)
Ady Endre út 10/A
(fodrászhelység)
Ady Endre út 10/A
( régi
Takarékszövetkezet)
Felszabadulás út 28.
(Művelődési ház)
Felszabadulás út 28.
(Művelődési ház)

2
3

4
5

6
7

199

Bérleti díj összege
non profit
rendezvény esetén
600 Ft/óra

Bérleti díj összege
profit célú
rendezvény esetén
5000 Ft/óra

170

700 Ft/óra

5000 Ft/óra

170

1200 Ft/óra

5000 Ft/óra

236

500 Ft/m2/hó

236

500 Ft/m2/hó

170
170

Választási fórum
1000Ft/óra
Sportfoglalkozások
egészséges életmód
pályázat keretében
3000Ft/óra

500 Ft/m2/hó

A profitcélú rendezvények esetében bérletkiadásának minimális időtartama: 4 óra.
A fenti bérleti díjak ÁFÁ – t tartalmaznak.

5./ Napirend
Előterjesztés az étkezési térítési díjak megállapításáról.
Boldog István polgármester: tárgyi és személyi feltételek miatt nem tudjuk a konyhán
folytatni a főzést. Melegítő konyhaként fog működni és vállalkozóval Fegyvernekről
szállítjuk az ételt. Az ebéd díját 25 Ft-tal emeltük meg.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét.
Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2011.(VIII.30.) rendelete
Az étkezési térítési díjak megállapításáról.
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
szóló többször módosított 1949. évi XX törvény 44/A § (2) bekezdése, a közoktatásról szóló
többször módosított 1993. évi LXXIX törvény 115 § (3) bekezdése, valamint a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 115 §
(1) bekezdése alapján az óvodai, iskolai illetve felnőtt étkezésnél alkalmazandó intézményi
térítési díjakat az alábbiak szerint állapítja meg:

1.§
(1) Óvodai térítési díjak
Tízórai: 100 Ft
Edéd: 200 Ft
Uzsonna: 100 Ft
Egy egész napos óvodás teljes összegű térítési díja 400,-Ft
(2) Iskolai térítési díj
Ebéd: 600 Ft
(3) Felnőtt térítési díj
Ebéd: 600 Ft

2.§
Az 1.§. (2-3) bekezdésben meghatározott térítési díj a 25 % - os ÁFÁ – t tartalmazza.
Záró rendelkezések
3.§
(1) E rendelet 2011. szeptember 01. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az étkezési térítési díjak megállapításáról
szóló 16/2009.(VIII. 17.) sz. önkormányzati rendelet teljes szövege hatályát veszti.

Boldog István sk.
Polgármester

Dr. Hajdú László sk.
Jegyző

A rendelet kihirdetve: 2011. augusztus 30. napján
Dr. Hajdú László
Jegyző
6./ Napirend
Előterjesztés a közterületen történő alkoholfogyasztás szabályairól
Boldog István polgármester: a napirendek előtti kérdésekben is elhangzott már a játszótér,
azért is hoztuk ezt a rendeletet, hogy a törvény erejénél fogva tudjunk fellépni az éjszakai
italozás ellen. A körzeti megbízott is kérte ennek a rendeletnek a megalkotását, hogy a
közbiztonság érdekében ő is hatékonyan tudjon fellépni.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét.

Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2011.(VIII.30.) önkormányzati rendelete
A közterületen történő alkoholfogyasztás szabályairól
Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló –
többször módosított – 1990. évi LXV. tv. 16. §-ának (1) bekezdésében, valamint a
szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. Tv. 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a szeszesital fogyasztásának közterületen való korlátozásáról a következő rendeletet
alkotja.
1. §
Jelen rendelet hatálya Kétpó község közigazgatási területére terjed ki.
2. §
(1) Tilos a szeszesital fogyasztása a rendelet hatálya alá tartozó valamennyi közterületen.
(2) Kivételt képeznek az (1) bekezdés rendelkezése alól:
- az érvényes közterület használati megállapodással – belső vendégtérrel – rendelkező
vendéglátóüzletek teraszai, nyitvatartási időben,
- az engedéllyel szervezett és engedéllyel rendelkező alkalmi rendezvények.

3. §
Jelen rendelet alkalmazása szempontjából:
a.) Közterület: e rendelet alkalmazásában közterület a közhasználatra szolgáló
minden olyan magán-, állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület,
amely mindenki számára korlátozás nélkül igénybe vehető, ideértve a
közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom elől el
nem zárt részét.
b.) Szeszesital: gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonata, valamint
ezek felhasználásával készült termékek és az alacsony 1,2 %-nál kevesebb
alkoholtartalmú üdítőitalok kivételével minden alkoholtartalmú ital.

4. §
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Boldog István sk.
Polgármester

Dr. Hajdú László sk.
jegyző

Kihirdetve: 2011. augusztus 30. napján
Dr. Hajdú László
Jegyző

7./ Napirend
Előterjesztés Kétpó Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi
végrehajtásáról
Virágné Lukács Gabriella képviselő, a pénzügyi és ügyrendi bizottság elnöke: a bizottság az
előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazattal meghozta következő határozatát.
Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2011. (VIII. 29.) önkormányzati határozata
Kétpó Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról.
Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. Tv. 79.§-ban biztosított jogkörében eljárva az Önkormányzat 2011. évi
költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Erről értesülnek:

1./ Képviselő-testület tagjai helyben
2./ Boldog István polgármester helyben
3./ Dr. Hajdú László jegyző helyben

8./ Napirend
Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok
2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról II. ütem
Boldog István polgármester: II. ütemben is megpróbálunk az ÖNHIKI-re pályázni, ígéreteket
kaptunk rá, hogy segíteni fognak. Szeptember 10-ig kel benyújtani és 30-ig elbírálásra fog
kerülni.
Keresztes Péter Pál képviselő: mennyi pénzt kaphatunk?
Boldog István polgármester: a 49 millió és a 14 millió közötti különbözetet fogjuk beadni.
A napirenddel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát.

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2011. (VIII. 29.) önkormányzati határozata
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
1.

Kétpó Község Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja
alapján (a továbbiakban: 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.

2.

Kétpó Község Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő
nyilatkozatot teszi:
I.

A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő
alatti és körjegyzőséghez nem tartozik és a 6. számú melléklet 2.1.1.
pontja szerint felmentéssel rendelkezik.

II.

A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és a 2011.
évben ilyen jogcímen 25.200 ezer forint összegű bevételt tervez.

III. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét 23.245 ezer forint
összegű forráshiánnyal, ezen belül 22.653 ezer forint összegű
működési célú hiánnyal fogadta el.
IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem
haladja meg az Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves
kötelezettségvállalás felső határát.
V. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra
nem kötelezett.
Határidő: 2011. szeptember 10.
Felelős: Boldog István polgármester

9./ Napirend
Előterjesztés a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Boldog István polgármester: az alábbiakról szeretném tájékoztatni a képviselőtestületet.
A NIT Hungary céggel aláírtunk egy együttműködési megállapodást, aki egy nemzetközi
szállítmányozó egyesület. Arról szól, hogy az önkormányzat és a fuvarozók érdekeiben

közösen fogunk fellépni, kölcsönösen támogatjuk egymást. Az itteni telephellyel rendelkező
vállalkozók kedvezményesen kaphatnak például üzemanyagot.
A parlagfű irtást nagy erőkkel folytatjuk. Kérem a lakosságot, hogy aki parlagfüves területet
talál az önkormányzatunk felé jelezze.
Kétpó község delegációja Antal Zoltán kunkapitány vezetésével Noszlopon járt a
főzőversenyen, ahol nagyon szép eredményt értek el 2. helyezést, az asztaldíszben pedig 3.
helyezést.
Közmunka programban folyamatosan hívjuk be az embereket, azaz igazság, hogy az utolsó
behívásnál bajban leszünk, 5 fő férfit kellene behívnunk, de már csak 2 maradt aki még nem
volt be híva.
A polgármesteri hivatalban a szabadságolási időszak lassan véget ér a jövő héttől teljes
létszámban fog működni a hivatal. A szabadságolások a munkafolyamatában nem okoztak
gondot.
Az óvoda udvara még nincs kész ahhoz, hogy elinduljon az óvoda. Elég sok időt kaptak
ahhoz, hogy ezt tudják biztosítani. Engedélyt kértek rá, hogy hétfőn nyisson az óvoda, tehát
van idejük rendbe tenni az udvart. A játszóház egy pályázatnak köszönhetően nagyon szépen
felújításra került, a karbantartóink munkájának köszönhetően.
A Református Általános Iskolának lenne egy kérése, hogy hetente két alkalommal a
pedagógusokat Túrkevéről áthozná-e az önkormányzat kisbusza, természetesen kifizetnék a
költségeket. Azért nem értem, mert ezt a pénzt kifizethetnék a dolgozóknak.
Keresztes Péter Pál képviselő: a másik dolog pedig, hogy ez jogszerűtlen, mert nem lehet
bérbe adni a buszt.
Dr. Hajdú László jegyző: tanyagondnoki busz nem keletkeztethet bevételt.
Boldog István polgármester: természetesen ezt a dolgot le kell tisztázni.
Pályázatokkal kapcsolatban szeretném még elmondani, hogy a vis maior alapból 160 eFt
vissza nem térítendő támogatást kaptunk a belvíz védekezésre.
Keresztes Péter Pál képviselő: szeptember 5-ig egy előzetes projekt tervet kell benyújtani,
mert ha nem nyújtjuk be akkor a leaderben nem tudunk pályázni. Ez kis értékű tárgyi
eszközök beszerzéséről szól. A sport egyesület pályázhatna.
Boldog István polgármester: köszönöm, ez nagyon fontos, erről jut eszembe, hogy
rendezvényhelyszín kialakítására is lehet pályázni, ez 5 millió forint. A rendezvényhelyszín
jóval többe kerül, viszont rendezvénysátorra és egyéb eszközökre, ezen pályázaton belül, meg
kell nézni, van-e lehetőség pályázni.
Boldog István polgármester megköszönte a megjelenést és zárt ülést rendelt el.

/ Boldog István /
Polgármester

/ Vágner Olivér /

kmf.

/ Dr. Hajdú László /
jegyző

/ Kecskés Mihályné /

Képviselő

képviselő

