JEGYZŐKÖNYV

Készült:

SZŐCE Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. március 20.
napján megtartott nyilvános ülésről.

A képviselő-testület döntései:

Rendeletek száma:

----

Kód:

5/2012.(III.20.) Önkormányzati rendelete

Határozatok száma:

Kód:
10/2012
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Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szőce

3/2012. szám

JEGYZŐKÖNYV
Készült Szőce Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 20. napján,
18.00 órakor a Kölcsey Ferenc út 66. szám alatti önkormányzati épületében megtartott
nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Papp Tibor
Tornyos Ottóné
Leopoldné Jánoki Judit
Biczó Ervin
Boldizsár András
Tanácskozási joggal megjelent:
Preczlik Gábor

polgármester,
alpolgármester,
képviselő,
képviselő,
képviselő,

körjegyző

Papp Tibor polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapítja,
hogy a képviselő-testület 5 tagja közül 5 fő jelen van, a határozatképességet megállapítja, a
tanácskozást megnyitja.
Javaslatai alapján a testület a következő napirend tárgyalását határozza el:
Napirend:
1.) Jelzálogjog bejegyzéshez való hozzájárulás a Szőcéért Egyesület által pályázott
önkormányzati tulajdonú sportöltöző felújításához, a kapott adókedvezmény mértékéig.
Előadó: Papp Tibor polgármester
2.) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása.
Előadó: Papp Tibor polgármester
Napirend tárgyalása:
1.) Jelzálogjog bejegyzéshez való hozzájárulás a Szőcéért Egyesület által pályázott
önkormányzati tulajdonú sportöltöző felújításához, a kapott adókedvezmény mértékéig.
Előadó: Papp Tibor polgármester
Papp Tibor polgármester Szőce község polgármestere kéri, hogy Szőce község önkormányzata, mint
tulajdonos járuljon hozzá, hogy a Szőce sportpályán a régi (Szőce, hrsz.-ú 148. sz.) Sportöltöző
felújítását-, azaz üzembe helyezését követő, legalább 15 éven át, de a beruházás üzembe helyezését
követő harminc napon belül, a Magyar Állam javára az ingatlan nyilvántartásba, az igénybe vett
adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre. Ez a pályázat beadásához szükséges,
siker esetében bejegyzésre kerül.
A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozza:
10/2012. számú önkormányzati határozat
Szőce község önkormányzat képviselő-testülete, a Szőce, hrsz.-ú 148. sz. ingatlan, Szőce sportpálya
tulajdonosa hozzájárul, hogy a korábban létesített Sportöltöző felújításának elkészültét követően-, azaz
üzembe helyezését követő, legalább 15 éven át, de a beruházás üzembe helyezését követő harminc
napon belül, a Magyar Állam javára az ingatlan nyilvántartásba, az igénybe vett adókedvezmény
mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre. A pályázatot a Szőcéért Egyesület nyújtja be.
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Felelős: képviselő-testület
Határidő: folyamatos
2.) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása.
Előadó: Papp Tibor polgármester
Papp Tibor polgármester: Az étkezési térítési díjak 2012. április 1. napjától változnak. Az érintettek
kiértesítése folyamatban van.
A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet
alkotja:
Szőce község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012.(III.20.) önkormányzati rendelete a
szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009.(IV.14.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Szőce község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 1. § (2), 10. § (1), 32. § (3),
37/D.§. (3), 38.§ (9) és a 92. § (1) bekezdéseiben, továbbá a 2. §-ában biztosított felhatalmazása
alapján a szociális ellátások helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:
1.§. Az 5/2009.(IV.14.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete 2012. március 31. napján
hatályát veszti.
2.§. Az 5/2009.(IV.14.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete a következők szerint kerül
megállapításra:
SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJAI
Szociálisan rászorultak intézményi térítési díja: (szolgáltatási önköltség és a normatív állami
hozzájárulás különbségének tervezett ellátotti létszámra jutó napi összege)
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS
Személyi térítési díj (Ft/nap)
Személyi térítési díj konyhánkénti megbontásban
Helyben fogyasztással

440
0

Ha az étkeztetés kiszállítással történik:
Tízórai +uzsonna
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

0
400

A házi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatás személyi térítési díja 0 Ft.
Személyi térítési díj (Ft/óra)
A házi segítségnyújtás személyi térítési díja:

0

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
A fizetendő térítési díj nem haladhatja meg az ellátást igénybevevő rendszeres havi jövedelmének 2
%-át
Jövedelem értékhatár

Fizetendő térítési díj összege Ft/nap

0.- – 29.999.- Ft.
30.000.- – 44.999. Ft.-

0.- Ft.
20.- Ft.

45.000.- - 59.999.- Ft.

30.- Ft.

60.000. - 74.999.- Ft.

40.- Ft.

75.000.- – Ft.

50.-Ft.
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3.§. Ezen önkormányzati rendelet 2012. április 1. napján lép hatályba.
Papp Tibor polgármester

Preczlik Gábor körjegyző

Kihirdetve: 2012. március 20.
Szőce, 2012. március 20

Preczlik Gábor Körjegyző

A polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 19.00 órakor bezárja.
K.m.f.
Papp Tibor
Polgármester

Preczlik Gábor
körjegyző

