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Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. január 12-i soron kívüli ülésének
jegyzőkönyvéhez

1/2010.(I.13.) önk.rend. A szociális ellátásokról szóló rendelet
módosítása.
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. január 12-i soron kívüli üléséről

Helye: községháza tárgyalóterme

Jelen vannak: Dr.Bacsa László, Ficsor Dénes, Huber Ferenc, Herman József, Hillender Györgyné,
Krupa István, Nida Imre, Német Attila, Szatlóczki Edit, Tűhegyi Julianna képviselő, Buzás Istvánné
jegyző, Barta Józsefné Csorba Mikro-térségi Szoc.Alapszolg.Központ igazgatója

Huber Ferenc polgármester üdvözli a jelenlévőket, megállapítja, hogy 10 képviselő jelen van, a
testület határozatképes és az ülést megnyitja.

Jegyzőkönyv hitelesítésre Dr.Bacsa László képviselőt jelöli ki.

A meghívó szerinti napirend tárgyalásával a képviselők egyetértenek.

Napirend: Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
előadó: polgármester

Huber Ferenc polgármester előadja, hogy a rendelet decemberi módosítása óta új szabály jelent meg,
melynek lényege, hogy a térítési díjat nem napban, hanem órában kell számolni.
Az elmúlt ülésen elfogadott módosításhoz képest a mostani javaslat szerint a nappali ellátás étkezés
nélkül 20.- Ft (25.- Ft-tal szemben) a kerekítési szabályok miatt.

Hogyan lehetséges, hogy a decemberben jóváhagyott térítési díjakhoz képest most egyes kategóriáknál
kevesebb a házi gondozás étkezés nélküli összege (pl. 135.- Ft helyett 110.- Ft)?

Barta Józsefné igazgató is hangsúlyozza, hogy fontos változás a nap helyett órában való számítás,
továbbá: az idősek esetében 2010-ben az egy főre eső jövedelem 25 %-át lehet kérni az étkezésért, míg
2009-ben ez 20 % volt.
Az alacsonyabb összeg abból adódott, hogy a százalékot 2009. évivel számolta.

Gondot jelent, hogy vannak, akik az 510.- és 514.- Ft közötti különbség miatt a Gyermekélelmezési
Konyháról hordják az ebédet, így az intézmény ezek után nem kapja az étkezési normatívát.

Krupa István szomorúnak tartja, hogy még 10.000-19.000 Ft-os jövedelem is van.

Dr.Bacsa László szerint, akinek a jövedelme a maximális kategóriába sorolható, az fizesse meg az
520.- Ft-ot.

Németh Attila számára meglepő, hogy 4.- Ft miatt a konyháról viszik el az ebédet. Szerinte van
megoldás, hogy a normatívát a Gondozási Központ ezekre az esetekre is megkapja.

Ficsor Dénes is csatlakozik a Németh Attila hozzászólásához.

Huber Ferenc polgármester : a 4.- Ft éves szinten 76.000 Ft kiesést jelent. Indítványozza a házi
segítségnyújtás étkezés nélküli térítési díjait az alábbira módosítani:

- 1. kategória 140.- Ft
- 2. „ 160.- Ft
- 3. „ 240.- Ft
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- 4. „ 250.- Ft
- 5. „ 280.- Ft
- 6. „ 290.- Ft
- 7. „ 300.- Ft
- 8. „ 340.- Ft
- 9. „ 400.- Ft
- 10. „ 590.- Ft
- 11. „ 630.- Ft

A hatályba léptető rendelkezést ki kell egészíteni az alábbi szöveggel: „..de rendelkezéseit 2010.
január 1-től kell alkalmazni.”

A képviselők a javaslatot módosításra egyhangú igen szavazattal felveszik, majd egyhangú szavazattal
elfogadják és a rendelet módosításról 10 igen szavazattal – egyhangú – az alábbi rendeletet alkotják:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület
1/2010.(I.13.) rendelete

a szociális ellátásról szóló – többször módosított - 7/1996./IV.5/sz. rendelet módosításáról

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete)

Napirend után:

Huber Ferenc polgármester tájékoztatja a testületet a 2010-es év várható pénzügyi nehézségeiről; az
önkormányzat várhatóan 81 millióval kevesebb központi támogatást kap, ami már szinte
kezelhetetlenné teszi a költségvetést. Ebből 40 millió az intézményeket (iskola, óvoda, szociális
intézmény) érinti; valamivel több lesz az SZJA bevétel.

A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény törzskönyvi bejegyzése során aggályok
merültek fel a mezőgazdasági szakfeladattal, a húsbolt üzemeltetéssel, a jogutódlással kapcsolatosan.
A mezőgazdasági szakfeladat megosztható a hivatal és az intézmény között, de a földalapú támogatás
igénylésénél, az üzemanyag felhasználás utáni jövedéki adó visszaigénylésénél; az erdőgazdálkodási
támogatások igénylésénél gond van; a földhivatal a haszonbérleti szerződéseknél új eljárást kér; a
húsbolt üzemeltetését vagy visszaveszi a hivatal, vagy be kell zárni.

Megköszöni a megjelenést és az ülést 16 órakor bezárja.
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Huber Ferenc Buzás Istvánné
polgármester jegyző

Dr.Bacsa László
jegyzőkönyv-hitelesítő


