JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 9-én megtartott
soron következő képviselő-testületi üléséről.
Jelen vannak: Boldog István polgármester
Kecskés Mihályné képviselő
Keresztes Péter Pál képviselő
Virágné Lukács Gabriella képviselő
Dr. Gaszparjan Karen jegyző
Meghívott vendég: Pappné Boross Boglárka pénzügyi ügyintéző
Keresztes Péter Pál alpolgármester köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy 3 fő képviselő
az ülésen jelen van, Boldog István polgármester később fog érkezni, Vágner Olivér képviselő
pedig igazoltan van távol, a képviselő-testület határozatképes.
A jegyzőkönyv hitelesítőinek Virágné Lukács Gabriella és Kecskés Mihályné képviselőket
javasolja, melyet a képviselőtestület egyhangúlag elfogadott.
Keresztes Péter Pál alpolgármester: javaslom, hogy a kérdéseket és az interpellációt, akkor
tárgyaljuk meg, ha Polgármester Úr megérkezett.
A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
Keresztes Péter Pál alpolgármester: javaslom a meghívóban kiküldött napirendek
megtárgyalását, mely a következő:
Interpelláció
Napirendek:
1./ Előterjesztés Kétpó Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Boldog István polgármester
Előterjesztés véleményezi: a pénzügyi és ügyrendi bizottság
2./ Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról szóló 2/2007.(II.01.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
3./ Előterjesztés az elsőfokú önkormányzati hatáskörök átruházásáról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
4./ Előterjesztés a települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról
Előterjesztő: Boldog István polgármester

5./ Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról
és a szociális igazgatás helyi szabályozásáról szóló 13/2011.(VIII.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Boldog István polgármester
6./ Előterjesztés az egyéb aktuális kérdésekről
Előterjesztő: Boldog István polgármester
ZÁRT ÜLÉS:
1./ Előterjesztés jegyzői állás betöltésére
Előterjesztő: Boldog István polgármester
Előterjesztés véleményezi: a pénzügyi és ügyrendi bizottság
A napirendeket a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
1./ Napirend
Előterjesztés Kétpó Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
Virágné Lukács Gabriella képviselő, a pénzügyi és ügyrendi bizottság elnöke: a pénzügyi és
ügyrendi bizottság az ülésen nem volt határozatképes, de a február 10-én tartott bizottsági
ülésen a rendelet-tervezetet a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta.
Pappné Boross Boglárka pénzügyi ügyintéző röviden ismertette a költségvetés tervezetében a
számszaki változásokat, a főszámok nem változtak.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét.
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2012. (III.13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 91.§ (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.)
pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes
centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §
(1) bekezdés b.) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat
költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

Polgármesteri Hivatal
b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:
Arany János Általános Művelődési Központ

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények különkülön címet alkotnak.
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi költségvetése
3. § A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2012. évi
költségvetésének
a) kiadási főösszegét 158.362 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 158.362 ezer forintban állapítja meg.
I. A költségvetési bevételek
4. § Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, részletezését az 1.
számú melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek 2012. évi
működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait mérlegszerűen a 3. számú melléklet
tartalmazza.
II. A költségvetési kiadások
6. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a
következők szerint határozza meg:
Megnevezés
- Működési kiadások előirányzata összesen:

e Ft
146.612

Ebből:
- személyi jellegű kiadások:
- munkaadókat terhelő járulékok:
- dologi jellegű kiadások:
- ellátottak pénzbeli juttatásai:
- speciális célú támogatások:

31.438
8.488
101.486
5.100
100

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban
meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet
szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat költségvetési intézményei tervezett előirányzatait a 4-5-6-7. számú
melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásokat 2012. évre nem tervez.
III. A költségvetési kiadások és bevételek
8. § Az Önkormányzat 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. számú melléklet
tartalmazza.
9. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 9.
számú melléklet mutatja be.
10. § (1) A címek költségvetését feladatonként a 4-5-6-7. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az általános és céltartalék előirányzatok:
- az önkormányzat tartaléka: 6.750 ezer forint, melyből:
- általános tartalék: 6.650 ezer forint,
- céltartalék

100 ezer forint.

(3) Az általános tartalék év közben az előre nem tervezett, felmerülő kiadások fedezetére, a
Képviselő-testület határozata alapján használható fel.
IV. A költségvetési létszámkeret
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:
- 17 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és
- 17 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 56-7. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
I. Általános szabályok
12. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év
közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy
elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a
polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni.
A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i
hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének
pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 200 ezer
forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának
módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.
13. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben esetlegesen létrejövő hiány
finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
14. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet
pénzintézeti pénzlekötés vagy értékpapír vásárlás útján hasznosítja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos költségvetési többlet felhasználásáról
a képviselő-testület határozatban dönt.
15. § „ A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII.
Törvény 56. § (1) bekezdése alapján a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
Törvény 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap 2011. évben 38.650 forint.”
16. § Az önkormányzat a legalább 6 havi munkaviszonnyal rendelkező köztisztviselő részére
193.250 Ft cafetéria hozzájárulást biztosít. A részmunkaidős köztisztviselőket a juttatás
időarányosan illeti meg.
II. Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézményekre vonatkozó szabályok
17. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben
előirányzat-módosítást a Képviselő-testület jóváhagyásával hajthat végre. Az előirányzatmódosítási javaslatot a jegyző előkészítésében a polgármester terjeszti a képviselő-testületet
elé. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény előirányzat-változásai miatt a
költségvetési rendeletet legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i
hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - módosítja.
(2) Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben
előirányzat-módosítást a Képviselő-testület jóváhagyásával hajthatnak végre. Az előirányzatmódosítási javaslatot az intézményvezető kérelme alapján a polgármester terjeszti a
képviselő-testületet elé. A képviselő-testület a részben önállóan gazdálkodó intézmény
előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként - adott év június
30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) módosítja.
18. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli
többletbevételüket a Képviselő-testület jóváhagyásával használhatják fel.

(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal
egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

Záró rendelkezések
19. § (1) Ez a rendelet 2012. március 13. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012.
január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Boldog István sk.
polgármester

Dr. Gaszparjan Karen sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésre került a Község hirdetőtábláján 2012. március hó 12. napján.

Dr. Gaszparjan Karen
jegyző
2./ Napirend

Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról szóló 2/2007.(II.01.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Dr. Gaszparjan Karen jegyző: törvényességi felülvizsgálat miatt kerül sor a rendelet módosítására.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét.

A Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2012.(III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról szóló 2/2007.(II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kétpó Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Hatályát veszti az önkormányzat vagyonáról szóló 2/2007.(II.01.) önkormányzati
rendelet 33. § (1) bekezdése.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Boldog István sk.
polgármester

Dr. Gaszparjan Karen sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésre került a Község hirdetőtábláján 2012. március hó 12. napján.

Dr. Gaszparjan Karen
jegyző
3./ Napirend
Előterjesztés az elsőfokú önkormányzati hatáskörök átruházásáról
Dr. Gaszparjan Karen jegyző: törvényességi felülvizsgálat miatt kerül sor a rendelet módosítására.
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét.

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2012.(III.13.) önkormányzati rendelete
az elsőfokú önkormányzati hatáskörök átruházásáról
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (3) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kétpó Község Önkormányzatának Polgármestere átruházott hatáskörben az alábbi
önkormányzati hatósági ügyekben dönt:
a.) a 1993. évi III. törvény 43/B.§ alapján ápolási díj megállapítása, megszüntetése,
felülvizsgálata
b.) átmeneti segély megállapítása
c.) gyermekszületési támogatás megállapítása
d.) hallgatói juttatás
e.) étkezési kedvezmény
f.) temetési segély
g.) köztemetés
h.) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
j.) közterület használatának engedélyezése, visszavonása
k.) lakást építeni szándékozók részére ingyenes telek biztosítása

l.) első lakáshoz jutók pénzügyi támogatása
m.) Önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadása
n.) önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása, ha a
használat az egy évet nem haladja meg
o.) egyéb önkormányzati vagyon használatának és hasznosítási jogának átengedése

2. §

Az átruházott hatáskörök gyakorlásával kapcsolatos eljárási szabályokat az ügy tárgya
szerinti önkormányzati rendelet tartalmazza.

3. §

Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az elsőfokú önkormányzati hatáskörök átruházásáról szóló
12/2008.(VIII.8.) önkormányzati rendelet.

Boldog István
polgármester

Dr. Gaszparjan Karen
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésre került a Község hirdetőtábláján 2012. március hó 12. napján.

Dr. Gaszparjan Karen
jegyző
4./ Napirend
Előterjesztés a települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról
(Boldog István Polgármester Úr megérkezett a képviselő-testület ülésére)
Dr. Gaszparjan Karen jegyző: nagyon régi, 2002. évi volt az alaprendelet, melyet
most hatályon kívül kívánunk helyezni és egy új közszolgáltatási rendelet lép a
helyébe. E rendeletnek is megtörtént a törvényességi felülvizsgálata, a módosítások
a jogi részekre vonatkoznak.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő
rendeletét.

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2012.(III.13.) önkormányzati rendelete
a települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról
Kétpó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.
évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A
rendelet
célja
1.§
A rendelet célja a településtisztasági, a köztisztasági, környezetvédelmi és a
közegészségügyi követelmények figyelembevételével szabályozza a települési hulladék
összegyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos tevékenységet.
A rendelet
hatálya
2.§
(l) A rendelet területi hatálya Kétpó község belterületére terjed ki.
(2)
A rendelet személyi hatálya a közigazgatási határon belül valamennyi
ingatlantulajdonosra, és az ingatlanok használóira (továbbiakban tulajdonos) terjed ki,
tekintet nélkül arra, hogy az természetes vagy jogi személy.
(3) Amennyiben a tulajdonos és a használó személye elválik, úgy e rendeletet a
használóra kell alkalmazni.
(4) A rendelet tárgyi hatálya az ingatlanon keletkező szilárd hulladék összegyűjtésére,
elszállítására és elhelyezésére terjed ki. A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a termelési
és a veszélyes hulladékokra.

Értelmező rendelkezések
3. §.
E rendelet alkalmazásában:
1./ hulladék: bármely, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 1.
számú melléklet szerinti kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag, amelytől
birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles;

2./ veszélyes hulladék: a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 2.
számú mellékletben felsorolt tulajdonságok közül eggyel vagy többel rendelkező,
illetve ilyen anyagokat vagy összetevőket tartalmazó, eredete, összetétele,
koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelentő hulladék;
3./ települési hulladék: a háztartásokból származó szilárd vagy folyékony hulladék,
illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető
más hulladék;
4./ hulladékkezelő: aki a hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék birtokosától
átveszi, kezeli;
A közszolgáltatás ellátása,
igénybevétele
4.§
(l) A község területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi
közszolgáltatás teljesítésére a Remondis Kétpó Kft. 5411 Kétpó, Almásy tér 1.sz.
(továbbiakban Szolgáltató) jogosult.
(2) A települési hulladék gyűjtése, tárolása, elszállítása kizárólag olyan módon történhet,
hogy ne okozzon szennyezést sem az ingatlanon belül, sem a közterületen.
(3) A szilárd hulladék gyűjtése az önkormányzat által biztosított 120 l-es űrtartalmú
hulladékgyűjtő edényben történik, melyet az ingatlantulajdonosok rendelkezésére bocsát,
melynek átvételét a tulajdonos vagy megbízottja aláírásával igazol.
Az önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos
feladatai
5.§
(l) A helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési hulladék rendszeres összegyűjtésének,
elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése.
(2) A közszolgáltatás ellátását végző szolgáltató kiválasztása és a szolgáltatói szerződés
megkötése.
(3) A közszolgáltatási díj és a díjfizetés rendjének megállapítása.
(4) A települési hulladék elhelyezésére szolgáló hulladéklerakó telep fenntartása,
üzemeltetése, megszüntetése, illetve rekultivációja.
A közszolgáltatás ellátására feljogosított szolgáltató kötelezettségei
6.§
(l) A Szolgáltató köteles a települési szilárd hulladékot hetente, a (2) és (3) bekezdésben

kijelölt ártalmatlanító helyen, a vonatkozó üzemeltetési szabályok szigorú betartásával
elhelyezni.
(2) A kétpói regionális hulladéklerakó üzembe helyezését követően a települési szilárd
hulladék kizárólag ott helyezhető el.
(3) A Szolgáltató megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha:
a. nem a rendszeresített gyűjtőtartályba kerül átadásra, és a megállapított
mennyiséget jelentősen meghaladja.
b. a gyűjtőtartályban elhelyezett hulladék az ürítés, illetve a szállítást végző
személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a járműben vagy a
berendezésben kárt okozhat, vagy a hasznosítás és ártalmatlanítás során
veszélyezteti a környezetet,
c. érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőtartályban elhelyezett
anyag e rendelet szerint nem minősül települési szilárd hulladéknak.
(5) A Szolgáltató a közszolgáltatással összefüggésben nem kezel személyes adatokat.

Az ingatlantulajdonos kötelezettsége
7.§
(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles a közszolgáltatást igénybe venni. Ennek során a
települési szilárd hulladékot az önkormányzat által biztosított hulladékgyűjtő edényben
összegyűjteni, tárolni, és a közszolgáltatónak szállításra átadni.
(2) A tulajdonosnak a települési szilárd hulladékot úgy kell gyűjtenie, tárolnia, illetve
kezelnie, hogy az mások testi épségét, jó közérzetét ne veszélyeztesse, a környezetét ne
szennyezze, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.
(3) A hulladékgyűjtő edényt az ingatlan előtt kell elhelyezni a szállítás napján a
Szolgáltató által megjelölt időpontban oly módon, hogy a gyűjtést végző gépjárművel
megközelíthető legyen, de a közúti közlekedést ne zavarja.
(4) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének - a közterület
szennyezésének elkerülése érdekében lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a
gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.
(5) A hulladékgyűjtő edényt a tulajdonos köteles a rendeltetésének megfelelően használni,
rendszeres tisztántartásáról, szükség szerint fertőtlenítéséről, megsemmisítése esetén
pótlásáról haladéktalanul gondoskodni.
(6) Tilos a gyűjtőedényben folyékony, mérgező, tűz-és robbanás veszélyes anyag, salak,
égéstermék, állati tetem, trágya, jég, hó és a háztartásban keletkező veszélyes hulladékok
elhelyezése.

(7) A háztartásban keletkezett veszélyes hulladékot elkülönítetten kell gyűjteni, és évente
egy alkalommal elszállítani.
(8) Tilos a hulladékot elhagyni, - a gyűjtés, tárolás és lerakás szabályairól eltérő módon felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, a gyűjtőedényekben, a
hulladéklerakó telepen guberálni.
(9) Az ingatlantulajdonos köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás, vagy
egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.
Közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi
elemei
8.§
(1) A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás
igénybevételéről a Szolgáltató és a Községi Önkormányzat mint megrendelő szerződést köt.
(2) A szerződésben meg kell jelölni:
a.) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,
b.) a teljesítés helyét,
c.) az ürítési gyakoriságot és idejét napok szerint.
3) A szerződésben rendelkezni kell továbbá:
a.) a Szolgáltató részéről a megjelölt közszolgáltatás teljesítésének vállalásáról ,
b.) a közszolgáltatási díjról és alkalmazásának feltételeiről,
c.) a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról,
d.) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről,
e.) az irányadó jogszabályok meghatározásáról.
(4) A közszolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell annak a ténynek a rögzítését, hogy a
közszolgáltató vállalta a megjelölt közszolgáltatás teljesítését.

Hulladékkezelési
közszolgáltatási díj
9.§
(1) Hulladékkezelési közszolgáltatási díj a Szolgáltató és a Községi Önkormányzat k ö z ö t t i
s z e r z ő d é s a l a p j á n ke r ü l k i e g ye n l í t é s r e a z Ö n k o r m á n yz a t r é s z é r ő l .
(2) A hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díját e rendelet 1. számú melléklete képezi.
(3) Az Ö n k o r m á n y z a t a közszolgáltatási díjat a Szolgáltató részére, számla
ellenében havonta utólag köteles megfizetni, a számla kézhezvételétől számított 15 napon
belül.

Lomtalanítás alá tartozó szilárd hulladékra vonatkozó külön
rendelkezések
10.§
(1) Az alkalmilag felhalmozódott egyéb szilárd hulladékok (nagyobb méretű berendezési
tárgy, bútor, lom stb.) elszállításáról az Önkormányzat évente egy alkalommal,
lomtalanítás keretében gondoskodik.
(2) A hulladékot az ingatlantulajdonos az Önkormányzat által megjelölt időpontban
helyezheti ki úgy, hogy az a jármű és gyalogos forgalmát ne akadályozza, a
zöldterületeket, a növényzetet ne károsítsa.
(3) Az Önkormányzat az (l) és (2) bekezdésben foglalt előírástól eltérő módon,
szabálytalanul elhelyezett hulladékot külön díjfizetés ellenében szállítja el.
A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás alá nem tartozó települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátásának rendjére vonatkozó
előírások.
11.§
(l) A hulladékkezelési közszolgáltatás az ingatlanon folytatott ipari, kereskedelmi,
szolgáltató, és egyéb gazdasági tevékenység, a közintézmény és a gazdálkodó szervezet
működése során keletkezett hulladékra nem terjed ki.
A hulladékgazdálkodásról szóló törvény 21.§(2) bekezdését figyelembevételével a
gazdálkodó szervezet köteles szolgáltatás igénybevételére, amelyről külön megállapodik a
közszolgáltatóval.

Szabálysértési rendelkezések
12.§
(l) Szabálysértést követ el és 20.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki:
a.) az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelését nem a szervezett helyi
közszolgáltatás keretében végzi,
b.) háztartási hulladékot felhalmoz, elhagy, nem gondoskodik a gyűjtőedények
tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, szükség esetén
pótlásáról, környezet tisztántartásáról,
c.) gyűjtőedényben meg nem engedett anyagot, tárgyat helyez el,
d.) hulladékot nyílt téren, illetőleg háztartási tüzelőberendezésben eléget.

ZÁRÓ
RENDELEZÉS
13.§
(3) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(4) Hatályát veszti a települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló
16/2002.(XII.27.) önkormányzati rendelet.

Boldog István sk.
polgármester

Dr. Gaszparjan Karen sk.
jegyző

1. számú melléklet
A 2012. január 01-től alkalmazandó hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díja
1.) 120 literes gyűjtőedényzet (kukatartályos)
2.) 1100 literes gyűjtőedényzet (konténer)

3.) Szolgáltatási díj

4.) Ártalmatlanítási díj

150.-Ft/ürítés
1.500-Ft/ürítés

8.340.-Ft/óra

7.843.-Ft/tonna

Az egységnyi díjtételek a ÁFA-t nem tartalmazzák.
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésre került a Község hirdetőtábláján 2012. március hó 12. napján.

Dr. Gaszparjan Karen
jegyző
5./ Napirend
Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és a
szociális igazgatás helyi szabályozásáról szóló 13/2011.(VIII.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Dr. Gaszparjan Karen jegyző: a Kormányhivatal szintén törvényességi felülvizsgálat során
észrevétellel élt, két dolgot emelnék ki, ami új dologként került a rendeletbe, az egyik a kertre
vonatkozó rész, magasabb jogszabály lehetőséget biztosított az önkormányzatoknak, hogy a
helyi rendeletekben oly módon szabályozzanak bizonyos segélyeket, hogy a járda, kert, illetve
egyéb feltételeket felülvizsgálat után az önkormányzat jogosult elutasítani a kérelmet. Ezeket
a feltételeket egy új ponttal bővítettük, ami a kert művelésével kapcsolatos.
A másik rész pedig a szociális tűzifával kapcsolatos kiegészítés. Gyakorlatilag a szociális
tűzifa kiosztásra fog kerülni, ha a testület megszavazza a rendeletet. Ki lesz hirdetve, hogy
milyen időpontban lehet a kérelmet benyújtani és mikor kerül a fa kiosztásra. Nagyon fontos,
hogy a fa elszállításáról mindenkinek saját magának kell gondoskodnia.
Boldog István polgármester: az önkormányzat 100 eFt értékben vásárol vetőmagot, amely
szét lesz osztva, az előzetes felmérések megtörténtek. Körülbelül egy csomag értéke 2000 Ft.
Az aktív korú ellátottakat kötelezően várjuk, de bárki kaphat, aki veteményezni szeretne és
részt szeretne venni ebben az akcióban.
A másik fontos dolog a tűzifa, az önkormányzatnak 400 eFt-ot kellett hozzátennie saját
bevételéből, hogy leszállítsák és kiosztásra kerüljön a 50 m3 fa. Az egész pályázat egy nagy
teher az önkormányzatnak, mivel szigorú szabályokat állítottak, amire nagyon oda kell
figyelnünk, nehogy vissza kelljen fizetni az államnak. A fát rönkben tudjuk csak kiosztani. A
feltételek között szerepel, hogy csak az kaphat tűzifát, aki a helyi adóját befizette. Ha valaki
nem tudja a rendeletben meghatározott időben elvinni a fát, akkor azt jelezni kell a hivatalba
és meg fogjuk oldani, megbeszéljük, hogy milyen időpontban tudja elszállítani.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő
rendeletét.
A Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2012. (III.13.) önkormányzati rendelete
a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és a
szociális igazgatás helyi szabályozásáról szóló 13/2011.(VIII.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról

A Kétpó Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

Hatályát veszti a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi
ellátásokról és a szociális igazgatás helyi szabályozásáról szóló 13/2011.(VIII.30.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3.§ b), c), d) pontja.

2. §

A rendelet 4.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"4.§(2) A rendeletben meghatározott támogatás megállapítására irányuló eljárás
az igénylő, vagy törvényes képviselő kérelmére indulhat."

3. §

A rendelet 10.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"10.§ (2) Kivételes méltánylást érdemlő esetben kérelemre évente legfeljebb egy
alkalommal állapítható meg átmeneti segély."

4. §

A rendelet 12.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"12.§ (6) Az átmeneti segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
kérelemre indult eljárás alapján állapítható meg."

5. §

Hatályát veszti a rendelet 4.§ (9) bekezdése.

6. §

A rendelet 6.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"6.§ (1) Az aktív korúak ellátására jogosult-egészségkárosodottnak nem
minősülő- Sztv. 37.§ (1) a) pontja 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 Sztv. 37.§ (1) b) pontjának megfelel
≈
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
Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjólétiés Családsegítő Szolgálattal családgondozójával, továbbá
c) teljesíteni a beilleszkedés segítő programban foglaltakat.
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A beilleszkedést segítő program az önkormányzattal együttműködő személy szociális
helyzetéhez és mentális állapotához igazodva a Berettyó-Körös Többcélú Társulás
Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és
Családsegítő Szolgálattal
családgondozójánál a következőkre terjed ki:
- a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerőre emelkedést követő
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."

7. §

A rendelet 6.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"6.§ (2) Ha az aktív korúak ellátására jogosult az (1) bekezdésben előírt
együttműködési kötelezettség teljesítésében akadályoztatva van, akkor 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."

8. §

A rendelet 7.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
"7.§
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 lakik(nak) ( 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 él, 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. Költségeken a Sztv. 38.§ (10) bekezdésében
foglaltakat kell érteni.
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."

9. §

Hatályát veszti a rendelet 8.§ (2) bekezdése.

10. § A rendelet 10.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„10.§(1) Átmeneti segélyben kell részesíteni kérelmére azt a személyt, akinek
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén annak 150%-át. „
11. § A rendelet 13.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„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
havi 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 külön törvény
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.”
12. § A rendelet 13.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"13.§(2) A temetési segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés
költségeit alapul véve 10.000,- Ft."

13. § A rendelet 5.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 5.§ Kétpó Községi Önkormányzat az Sztv. 33. § - 37/c. §-ban szabályozott aktív
korúak ellátásra 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,
kert rendeltetésszerű használata, művelése, a rendelkezésre álló
kert 25 %-ának aktív, saját célra történő művelése konyhakerti
növények és gyümölcsök termelése által.

Amennyiben ezen kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, az aktív korúak
juttatásra való jogosultsága megszüntetésre kerül.”
14. § A rendelet 12.§(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
“ 12.§(2) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthető az a gyermek
a) akinek családjában az egy főre jutó havi 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 havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-a alatt van.”
15. § A rendelet 12.§(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
“ 12.§(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egyszeri összege
a) az (2) bek. a.) pont alkalmazása során a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 25 %-a, de nem haladhatja meg annak teljes összegét.
b) az (2) bek. b.) pont alkalmazása során a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 30 %-a, de nem haladhatja meg annak teljes összegét.”
16. § A rendelet 16.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 16.§ 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 25
%-át eléri.”
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.”
17.§

§. A rendelet kiegészül az alábbi 16/A. §-al:
16/A. §. Szociális célú tűzifa támogatásra
(1) Kérelemre, ingatlanonként - egy jogcímen- tűzifa támogatásra jogosult az a személy,
akinek családjában 2012. március 1-jén:
a) az Szt. 33 §-a szerint aktív korúak ellátása,
b) az Szt. 38 §-a szerint lakásfenntartási támogatás,
c) az Szt. 40-44 §-a szerinti ápolási díj,
d) az Szt. 49 §-a szerint közgyógyellátásra,
e) a Gyvt.19 §-a szerinti rendszeres

gyermekvédelmi kedvezményre továbbá

f) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló

1998. évi XXVI. törvény 23.§-a alapján fogyatékossági támogatásra jogosult
személy él.
.
(2) A fennmaradó tűzifa mennyiségből az (1) bekezdésben foglaltakon túl kérelemre
támogatásban részesíthető az a személy, akinek családjában az egy főre jutó nettó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb
összegének 250%-t, egyedül élő személy esetében a 350%-t.
A kérelmet 2012. március 13.-tól 2012. március 23-ig lehet benyújtani, a
határidő elmulasztása jogvesztő.

(3) A támogatás tűzifa tüzelésre alkalmas fűtőberendezések működtetéséhez jár, a
támogatásban jogosult nyilatkozata alapján.
(4) Nem állapítható meg tűzifa támogatás annak a személynek, akinek az
önkormányzat felé adó tartozása van (kommunális adó, gépjármű adó), kivéve

ha a kérelem benyújtásáig tartozását kiegyenlíti.
(5) A tűzifa mennyisége a beérkező kérelmek számától és a készlet mennyiségétől
függően kerül kiosztásra.
A tűzifa igény elbírálására a polgármester jogosult.
(6) A tűzifa kiadására:
a 16/A.§. (1) és (2) bekezdése alapján jogosultak részére 2012. március 27-től
2012. március 30-ig kerül sor, munkanapokon 8.00 órától 14.00 óráig.
(7) A tűzifa elszállításról kérelmezőnek kell gondoskodnia.
18. § A rendelet 19.§ a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„19.§(3a) Azok részére, akiknek a rendelet hatálybalépése előtt került
megállapításra „Méltányossági ápolási díj” ellátás, - jogosultanként a soron
következő felülvizsgálat időpontjától - megszűnik.”
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
20. § Hatályát veszti 2012. március 31.-én a rendelet 16/A.§-a.

Boldog István sk.
polgármester

Dr. Gaszparjan Karen sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésre került a Község hirdetőtábláján 2012. március hó 12. napján.

Dr. Gaszparjan Karen
jegyző
6./ Napirend
Előterjesztés az egyéb aktuális kérdésekről
Boldog István polgármester: szeretném megkérdezni, mivel később érkeztem, hogy van-e
valakinek kérdése, interpellációja?
Kecskés Mihályné képviselő: szeretném megkérdezni, hogy van-e szabad hobbi-telek?
Boldog István polgármester: úgy tudom, hogy nincs, az összes hobbit kiadták és meg fogjuk
szüntetni azt is, hogy herét vessenek a telkekre. Vissza fogjuk jövőre kérni a hobbi-telkeket,
mert elképzelhető , hogy meg fog érkezni 2 ha zöldség-kultúra vetőmag . Ha ez megérkezik

az állam kötelezni fog rá, hogy elvessük. Ugyanis félreértelmezték a dolgot, mert azt hitték,
hogy a 2,5 ha park, az termőföld.
Ezért is vissza kívánjuk venni a hobbi-telkeket, és azért is, mert aki aktív korú és nem
rendelkezik telekkel, az tudjon hová veteményezni. Komolyan el kell gondolkodni a
homoktövis termesztésén is, például a startmunka-program keretében, amelyhez szintén
földterületekre van szükség, igaz, hogy először komoly befektetést igényel az
önkormányzattól, de 3 éven belül többszörös hasznot hoz, de ezt majd a maga idejében végig
beszéljük.
Keresztes Péter Pál képviselő: a temetővel kapcsolatban szeretném észrevételezni, hogy a
hamvasztásos síroknál van egy sövény és ott egy síron keresztül járnak be a hozzátartozók a
sírokhoz. A sövényből le kellene vágni, hogy jobban be tudjanak menni a sírokhoz.
Boldog István polgármester: azt a sövényt nem az önkormányzat ültette, hanem az első
sírhely hozzátartozója. Ki fogok menni, megnézem, és ki fogom adni a fiúknak, hogy hogyan
vágják ki a sövényt.
Keresztes Péter Pál képviselő: a kóbor kutyákkal kapcsolatos kérdést kellene megoldanunk,
Jegyző Úrral már beszéltük, hogy nekik van telepük és hogyan lehetne ezt a dolgot
megoldani.
Boldog István polgármester: azt kérném a lakosoktól, ahová bemegy a kutya zárják be, mert
egyszerűen nyílt utcán képtelenség megfogni őket.
Az ebadó előbb utóbb be lesz vezetve, pont ezért, és a kutyák el lesznek látva chippel és akkor
be lehet bizonyítani, hogy kié a kutya és nagyon kemény büntetésre számíthatnak.
Boldog István polgármester beszámolt arról, hogy jó színvonallal részt vettünk az Utazás
Kiállításon. Hirdettük a települést, az Alföldi Betyárétel Főző Fesztivált, és azt a vállalkozási
lehetőséget, ami Kétpón van.
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a mai nappal lezárult a Mezőtúri Kórház ügyében az
aktív ágyszámmal kapcsolatos tárgyalások, megmarad a szülészet, a gyermekosztály, a
belgyógyászat, egy napos sebészet lesz. Csökkeni fog az aktív ágyszám, de az ellátásban a
mezőtúriak nem szenvednek csorbát.
Boldog István polgármester megköszönte a megjelenést és zárt ülést rendelt el.
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