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Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális, Idős- és 
Egyházügyi Bizottsága 2011. augusztus 30-ai nyilvános ülésének 
 
a./ jegyzőkönyve 
b./ tárgysorozata 
c./ határozatai: 18-19/2011. 
 
 

TÁRGYSOROZAT 
 
 
Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására javaslattétel: 
 
 
1./ Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2008. (IV.18.) rendelet 
módosítására. 
 
2./ Szennyvízberuházáshoz szükséges döntések meghozatala. 
 
3./ Előterjesztés a  szociális gondoskodás keretébe tartozó kérelmek elbírálására.  
 
 
 
 
Tornyospálca, 2011. augusztus 30.  
 
                                                                                                                          
                                                                                                                         Móré Gáborné  
                                                                                                                        elnök-helyettes 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális, Idős-és 
Egyházügyi Bizottsága 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről.  
 
Az ülés helye: a Képviselő-testület tanácskozó terme. 
 

JELEN VANNAK 
 
Móré Gáborné  elnök-helyettes és Csépke Csaba.  
 
Állandó tanácskozási joggal: Kovács Miklósné jegyző 
 
Jegyzőkönyvvezető: Kovács Miklósné jegyző 
 

HIÁNYZIK 
 
Szántó József elnök. 
 
 
Móré Gáborné a bizottság elnök-helyettese köszönti a bizottság ülésén megjelent 
képviselőt, és a tanácskozási joggal jelenlévő jegyzőt. Megállapítja, hogy az ülés 2 fővel 
határozatképes, így azt megnyitja. Javaslatot tesz az ülés napirendjének a megállapítására a 
meghívóban szereplő napirendi pontokkal megegyezően. Megkérdezi, hogy van e más 
javaslat?  
 
Mivel más javaslat nem érkezett, a elnök-helyettes szavaztat. Megállapítja, hogy a bizottság 2 
„igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadta el az 
ülés napirendjét:  
 
1./ Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2008. (IV.18.) rendelet 
módosítására. 
 
2./ Szennyvízberuházáshoz szükséges döntések meghozatala. 
 
3./ Előterjesztés a  szociális gondoskodás keretébe tartozó kérelmek elbírálására.  
 
 
NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 
Tárgy: /1.tsp./ Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2008. (IV.18.) 
rendelet módosítására. 
 
Kovács Miklósné szóbeli  kiegészítésében elmondja, hogy a jogszabály változás folytán a 
bérpótló juttatás neve megváltozott szeptember 1-jétől. A tervezetből kimaradt a bérpótló 
juttatás helyett keresetpótló juttatás, melyet kér figyelembe venni. 
  
 
Móré Gáborné  javasolja, hogy az kapjon helyi lakásfenntartási támogatást, „akinek 
háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 3 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegét és a normatív alapú lakásfenntartási támogatás havi 
összege nem haladja meg a  2 600 forintot. 
A lakásfenntartási támogatás havi összege a  megállapított normatív lakásfenntartási 
támogatás összegének 10 %-a legyen.  
Javasolja továbbá a bérpótló juttatás elnevezés változásának az átvezetését.  
 
Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, a bizottság 
elnök-helyettese szavaztat. Megállapítja, hogy a bizottság 2 „igen” szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

Szociális, Idős- és Egyházügyi Bizottsága 
18/2011. (VIII.30.) számú 

határozata 
 

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2008. (IV.18.) rendelet módosítására 
 
 

A Bizottság: 
 
javasolja a Képviselő-testületnek,  hogy az kapjon helyi lakásfenntartási támogatást, „akinek 
háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét és a normatív alapú lakásfenntartási támogatás havi 
összege nem haladja meg a  2 600 forintot. 
A lakásfenntartási támogatás havi összege a  megállapított normatív lakásfenntartási 
támogatás összegének 10 %-a legyen.  
Javasolja továbbá a bérpótló juttatás elnevezés változásának az átvezetését.  
 
Tárgy: /2.tsp./ Szennyvízberuházáshoz szükséges döntések meghozatala. 
  
 
A bizottság elnök-helyettese  javasolja a határozati javaslatok elfogadását. 
 
Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, a bizottság 
elnök-helyettese szavaztat. Megállapítja, hogy a bizottság 2 „igen” szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

Szociális, Idős- és Egyházügyi Bizottsága 
19/2011. (VIII.30.) számú 

határozata 
 

Szennyvízberuházáshoz szükséges döntésekről 
 
A Bizottság: 
 
javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezetek elfogadását. 
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Tárgy: /3.tsp./ Előterjesztés a szociális gondoskodás keretébe tartozó kérelmek 
elbírálására. 
 
 
A Bizottság Elnök-helyettese közli, hogy a 3. napirendet zárt ülés keretében tárgyalja a 
bizottság, melyről külön készül jegyzőkönyv. 
 
 

Kmft. 
 
                                                                                                                        Móré Gáborné  
                                                                                                                        elnök-helyettes 
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