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Önkormányzati hírek
- Kompolt Község Önkormányzata és Nagyút Község Önkormányzata tavaly decemberi együttes ülésén döntött arról, hogy a
Kompolt és Nagyút által üzemeltetett konyhákat közösen, intézményfenntartó társulás keretében mûködteti 2013.
január 1. napjától kezdõdõen. Az új intézmény neve: Kompolt-Nagyút Gyermek és Szociális Étkezde, melynek
székhelye továbbra is az általános iskola. Hozzátartozik a Gyermekkertész Óvodában Kompolton mûködõ
melegítõkonyha, valamint a Gyermekkertész Óvoda Nagyúti Tagintézményében telephelyként üzemelõ fõzõkonyha.
- A képviselõ-testület döntése alapján 2013. január 1-tõl a hulladékszállítást nem az AVE Hevesi Városfenntartó Kft,
hanem a &ndash; három árajánlatból a legkedvezõbb kiválasztása után &ndash; Kál Nagyközség Önkormányzata
által fenntartott intézmény végzi. Az árak az elõzõ évekhez viszonyítva kedvezõbbek. Az önkormányzat
hulladékszállítással kapcsolatos ármegállapítási joga január 1-tõl megszûnt. -Az önkormányzat 2012. január 1-tõl a
Gondozási Központ által végzett feladatokat &ndash; szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idõsek nappali
ellátása, jelzõrendszeres házi segítségnyújtás &ndash;, illetve 2013. január 1-tõl a gyermekjóléti szolgáltatást, a
családsegítést a Kál, Kompolt, Kápolna, Nagyút, Tófalu és Aldebrõ községekkel közösen alapított Tarna-menti Szociális
Intézményfenntartó Mikrotársulás keretében látja el.
- Az új önkormányzati törvény hatálybalépésével a Kompolt-Nagyút Körjegyzõség megszûnt, helyette létrejött a
Kompolti Közös Önkormányzati Hivatal, amely továbbra is Kompolt és Nagyút községek hivatali feladatait látja el. Január
1-vel létrejöttek a járási hivatalok, melyek hatásköröket vettek át a jegyzõktõl. Ilyen többek között az ápolási díjra, a
közgyógyellátásra való jogosultság mindkét esetben &ndash; kivétel az önkormányzat rendelete alapján
méltányosságból megállapítható ápolási díj és közgyógyellátás &ndash;, a gyermekek védelembe vétele, ideiglenes
hatályú elhelyezések, iskoláztatási támogatás megvonása stb. A Heves Megyei Kormányhivatal Füzesabonyi
Járási Hivatala Kápolnán kirendeltséget mûködtet, míg Kompolton minden héten csütörtök délután ügyfélfogadást
tartanak a lakossági ellátás érdekében. - A képviselõ-testület áprilisi ülésén a tehetséges, jól tanuló gyermekek
támogatására megalkotta a Kompolti Tehetséggondozó Programról szóló rendeletét, amely alapján pályázatot lehetett
benyújtani az önkormányzathoz. A pályázatok elbírálása megtörtént, a nyertesekkel a polgármester megkötötte a
támogatásról szóló megállapodást.
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