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Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális, Idős- és 
Egyházügyi Bizottsága 2012. május 30-ai nyilvános ülésének 
 
a./ jegyzőkönyve 
b./ tárgysorozata 
c./ határozata: 2-4/2012. 
 
 
 

TÁRGYSOROZAT 
 
 
1./ Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2008. (IV.18.) rendelet 
módosítására. 
 
2./ Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás – 
Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete által a 239/2011. (XII.19.) 
határozatával jóváhagyott - Társulási Megállapodása módosításáról és egységes 
szerkezetbe foglalásáról. 
  
3./ Intézményi térítési díjak megállapításáról szóló  4/2010. (IV.30.) rendelet 
módosításáról szóló rendelet-tervezet véleményezése. 
 
4./ Előterjesztés a szociális gondoskodás körébe tartozó kérelmek elbírálásához.                                                                                            
 
 
Tornyospálca, 2012. május  30. 
 
 
 
 
                                                                                                                        Szántó József  
                                                                                                                                elnök 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális, Idős-és 
Egyházügyi Bizottsága 2012. május 30-án megtartott nyilvános üléséről.  
 
Az ülés helye: a Képviselő-testület tanácskozó terme. 
 
 

JELEN VANNAK 
 
 
Szántó József elnökletével Móré Gáborné  és Csépke Csaba képviselők.  
 
Állandó tanácskozási joggal: Kovács Miklósné jegyző 
                                                  Lukácsi Attila polgármester 
 
Jegyzőkönyvvezető: Kovács Miklósné jegyző 
 
 

HIÁNYZIK 
 

                                                                      ------- 
Szántó József a bizottság elnöke köszönti a bizottság ülésén megjelent képviselőt, a 
tanácskozási joggal jelenlévő jegyzőt és a polgármestert.  
Megállapítja, hogy az ülés 3 fővel határozatképes, így azt megnyitja. 
Javaslatot tesz az ülés napirendjének a megállapítására a meghívóban szereplő 
napirendi pontoktól eltérően, melyet szó szerint ismertet.  
Megkérdezi, hogy van e más javaslat? 
 
Mivel más javaslat nem érkezett, a bizottság elnöke szavaztat. Megállapítja, hogy a bizottság 
3 „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./ Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás – 
Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete által a 239/2011. (XII.19.) 
határozatával jóváhagyott - Társulási Megállapodása módosításáról és egységes 
szerkezetbe foglalásáról. 
  
3./ Intézményi térítési díjak megállapításáról szóló  4/2010. (IV.30.) rendelet 
módosításáról szóló rendelet-tervezet véleményezése. 
 
4./ Előterjesztés a szociális gondoskodás körébe tartozó kérelmek elbírálásához.                                                                                                                              
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NAPIREND TÁRGYALÁSA  
 
Tárgy: /1.tsp./ Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2008. (IV.18.) 
rendelet módosítására. 

 
 

Szántó József:  mindenki tudja rólam, hogy eddig kardoskodtam az ellátás mellett, de már én 
is belátom, hogy meg kell szűntetni, mert sokan visszaélnek vele. 
 
A képviselők a fentiekkel egyet értenek és szavaznak. 
 
A bizottság elnöke megállapítja, hogy a bizottság 3 igen szavazattal ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

Szociális, Idős- és Egyházügyi Bizottsága 
2/2012. (V.30.) számú 

határozata 
 

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

A Bizottság: 
 
Javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet megalkotását. 

 
Tárgy: /2.tsp./ Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás – 
Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testülete által a 239/2011. (XII.19.) 
határozatával jóváhagyott - Társulási Megállapodása módosításáról és egységes 
szerkezetbe foglalásáról. 
  
Mivel a napirenddel kapcsolatosan sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, az elnök szavaztat. 
Megállapítja, hogy a bizottság 3 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

 
Tornyospálca Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
Szociális, Idős- és Egyházügyi Bizottsága 

3/2012. (V.30.) számú 
határozata 

 
a Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás – Tornyospálca Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete által a 239/2011. (XII.19.) határozatával 
jóváhagyott - Társulási Megállapodása módosításáról és egységes szerkezetbe 

foglalásáról 
 
A Bizottság: 
 
javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását. 
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Tárgy: /3.tsp./ Intézményi térítési díjak megállapításáról szóló  4/2010. (IV.30.) rendelet 
módosításáról szóló rendelet-tervezet véleményezése. 
 
Szántó József bizottsági elnöknek kétségei vannak a térítési díj kiszámítását illetően, de 
nyilván ezt az érintettek jól átgondolták.  
 
Mivel a napirenddel kapcsolatosan sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, az elnök szavaztat. 
Megállapítja, hogy a bizottság 3 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

 
Tornyospálca Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
Szociális, Idős- és Egyházügyi Bizottsága 

4/2012. (V.30.) számú 
határozata 

 
Intézményi térítési díjak megállapításáról szóló  4/2010. (IV.30.) rendelet módosításáról 

szóló rendelet-tervezetről 
 
 

A Bizottság: 
 

Javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Tárgy: /4.tsp./ Előterjesztés a szociális gondoskodás körébe tartozó kérelmek 
elbírálásához.                                                                                                                               
 
A bizottság  elnöke bejelenti, hogy a napirendet zárt ülésen tárgyalja a bizottság, 
melyről külön készül jegyzőkönyv. 
 

 
Kmft. 

 
                                                                                                                        Szántó József  
                                                                                                                               elnök 
 

 
 
 
Móré Gáborné az ápolási díj felülvizsgálata, valamint megszüntetése tárgyában  javasolja a 
határozati javaslatok elfogadását  
 
Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan több 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 
20/2011. (VIII.30.) számú 
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határozata 
 

szociális gondoskodás keretébe tartozó kérelmek elbírálásáról. 
 
A Bizottság: 
 
1./ Javasolja, hogy a Képviselő-testületnek, hogy  
 
- Hrebenku Imre   3000Ft 
- Gazsi Bertalanné 2000 Ft 
- Lakatos László 3000 Ft 
- Lakatos Géza 2000 Ft 
- Turtóczki Imre 2000 Ft 
 
részére egyszeri, rendkívüli segélyt állapítson meg, ugyanakkor Lakatos András és Kóczé 
Ferencné  kérelmét  a bizottság javasolja elutasítani.  
 
2./ Az ápolási díj felülvizsgálata, valamint megszüntetését érintő határozati javaslatok 
elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.   
 
 
Több napirend nem volt, az elnök-helyettes az ülést bezárta. 
 
 

Kmft. 
 

                                                                                                                        Móré Gáborné  
                                                                                                                        elnök-helyettes 
 

 


