Jegyzőkönyv
Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. március 30án megtartott soron kívüli üléséről.
Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme
Jelen vannak: Czédly Gyula polgármester, valamint
Korom Károlyné, Bekker Gábor, Gál Albertné, Guttyán Edina, Dr.
Kotró László, Kozák Ferencné, Németh Lajos és Varga Márta
képviselők
Bejelentéssel van távol: Boróczki Mihály, Erdei Lászlóné és Kovács Gyula
képviselők
Tanácskozási joggal meghívott:
Szabó István az önkormányzat jegyzője
Králik Aranka Kistérségi Szoc. Szolg.Közp.Egyesített Szoc.Int.
megbízott igazgatója
Czédly Gyula polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 12 testületi
tag közül 9 fő jelen van / 75 %/ az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Ezután javaslatot tesz az ülés napirendjére a mellékelt meghívó alapján.
A Képviselő-testület a javasolt napirendet vita nélkül, egyhangúlag elfogadta

I. NAPIREND:
A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások térítési díjának
megállapítására vonatkozó írásbeli előterjesztéshez és rendelet tervezetekhez az
alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el.
Bekker Gábor
Elmondja, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság a KSZSZK által
alkalmazandó Kengyel településre javasolt 2010. évi térítési díjak módosításának
tervezetét megtárgyalta, s az alábbiak szerinti elfogadását javasolja a Képviselőtestület felé.
A térítési díjak mértékét a KSZSZK előterjesztése alapján javasolja elfogadásra
azzal a kiegészítéssel, hogy a
Képviselő-testület emellett tartsa meg a helyi
rendeletünkből azt a részt, hogy az illető kérheti a díj csökkentését vagy
elengedését, melyet az Egészségügyi és Szociális Bizottság bírál el.
Javasolja, hogy a nappali ellátás intézményi térítési díját a Képviselő-testület
legutóbbi helyi rendeletében foglaltak szerint állapítsa meg:
a./ intézményi térítési díj étkezés igénybevétele nélkül 20,-Ft/fő, étkezés
igénybevételénél 50,-Ft/fő, nappali ellátás és étkeztetés igénybevételével 70,Ft/fő,
valamint a b./ és c./ pontjaiban foglaltak alapján.
A bizottság a szociális étkeztetést 600,-Ft-ban, a kiszállítási intézményi térítési díjat
pedig : 70,-Ft/kiszállítás költségként javasolja megállapítani.

A bizottság javasolja a Képviselő-testület felé a házi segítségnyújtás összegét,
valamint az Idősek Bentlakásos Otthonában fizetendő térítési díjat a KSZSZK által
javasolt összegben haggya jóvá.
Czédly Gyula polgármester kéri a testületi tagokat, kérdéseiket, hozzászólásaikat
tegyék meg.
Kérdést tett fel: Kozák Ferencné, és Németh Lajos képviselők.
A feltett kérdésekre Szabó István jegyző és Klárik Aranka megbízott igazgató adott
választ.
Hozzászólás:
Kozák Ferencné
A szociális étkeztetéssel kapcsolatban elmondja, amennyiben a KSZSZK ki tud jönni
a javasolt 500,-Ft-ból, akkor miért emelne az önkormányzat. Nem ért egyet a
bizottság 600,-Ft-os javaslatával, mert így a kiszállítással együtt 670,-Ft-ot kell
fizetnie az illetőnek. Ez kb. 2.000,-Ft többletet jelentene havonta, attól függ hány
étkezési nap van. Úgy gondolja, ha valahol tehet jót a testület, akkor adja meg az
esélyt a lakosságnak, ne csak árakat emeljen.
Czédly Gyula
Elmondja, mivel egy évben 2 alkalommal van lehetőség a felülvizsgálatra, úgy
gondolja hogy 500,-Ft-tal kellene elkezdeni a szociális étkezés térítési díját,
legfeljebb felülvizsgálja a testület ha szükség lesz rá.
Gál Albertné
Egyet ért polgármester
felülvizsgálatára.
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Több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Czédly
Gyula
polgármester javasolja a testületnek az előterjesztés elfogadását az
Egészségügyi Bizottság, illetve a testületi javaslat alapján.

A képviselő-testület 9 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következető
rendeletet alkotja:

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2010. (IV.01.)
önkormányzati rendelete
a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról
megállapításáról szóló a többször módosított 6/2006./III.30./ számú önkormányzati
rendelet módosítására.

1.§.
A 17. §. (3) bekezdésének 1. és 2. pontját hatályon kívül helyezi,
következő rendelkezés lép:

helyébe a

1./ Szociális étkeztetés intézményi térítési díja:
c.a./ Intézményi térítési díj: 500,-Ft/fő/adag
c.b./ Ebéd házhoz szállításának díja 70,-Ft/kiszállítás

2./ Házi segítségnyújtás intézményi díja:
c.a./ Intézményi térítési díj: 320,-Ft/óra
3./ A 17. §. /3/ bekezdés b./ pontját hatályon kívül helyezi amelynek helyébe a
következő rendelkezés lép:
A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 539,-Ft.

2. §.
E rendelet kihirdetése után 2010. április 1-én lép hatályba.
Kengyel, 2010. március 30.

/: Czédly Gyula :/
polgármester

/: Szabó István :/
jegyző

Ezután a napközbeni ellátásban részesülő gyermekek és Idősek Otthonában
bentlakók térítési díjainak megállapítására a Képviselő-testület 9 igenlő szavazattal,
ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotja:

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2010. ( IV.01.)
önkormányzati rendelete
A napközbeni ellátásban részesülő gyermekek és Idősek Otthonában
bentlakók térítési díjáról szóló módosított 14/2008. (XII. 20) számú
önkormányzati rendelet módosítására

1. §.
Az 5/2009. (III.26.) rendelet 1.§ -át hatályon kívül helyezi, amelynek helyébe a
következő lép:
Az idősek Otthonában bentlakók térítési díja: 65.100,-Ft/fő/hó
2.170,-/fő/nap
2. §.
E rendelet kihirdetése után 2010. április 1-én lép hatályba.
Kengyel, 2010. március 30.

/: Czédly Gyula :/
polgármester

/: Szabó István :/
jegyző

Mivel több napirend nem hangzott el Czédly Gyula polgármester megköszöni a
megjelenést, az ülést berekeszti.
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