Iktatószám:

616/9/2015.

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 9.-énmegtartott
ülésének
Határozatok tárgykódjai: 21:Z1; 22:L6.
a.) jegyzőkönyve,
b.) tárgysorozata,
c.) határozata: 21-22. számig,
d.) rendelete: 3. számig.

Rendelet tárgykódja: 3:L1.

TÁRGYSOROZAT:

1. Előterjesztés a „szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.25.) rendelet módosítására
2. Előterjesztés az óvodai jelentkezés időpontjának meghatározására
3. Előterjesztés a Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda átszervezésére
vonatkozóan
(4-11. napirend zárt ülés)

Napirendek utáni bejelentések, indítványok.

Tuzsér, 2015. április 9.

Ferkovics Tibor
Polgármester
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J EG Y Z Ő K Ö N Y V
Készült a Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Tulipán Termében 2015. április 9-én
megtartottképviselő-testületi ülésen.

JELEN

VANNAK:

Jelen vannak:

Ferkovics Tibor polgármester elnöklete alatt;
Klicsu Ferenc alpolgármester;
Ácsné Turóczi Edina képviselő;
Kepics Barna képviselő;
Nagy Gábor képviselő;
Pokol Csaba Béláné képviselő;
Révész Béla képviselő;

Meghívottak:

Dr. Szép Béla jegyző;
Gergely István aljegyző;

NAPIREND

ELŐTT:

Ferkovics Tibor polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, mivel a 7 fő képviselő közül 7 fő jelen van.
Ferkovics Tiborpolgármester javaslatot tesz a meghívóban közölt napirendi pontok
tárgyalására,melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogad.
Ferkovics Tibor polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Nagy Gábor képviselőt,
melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogad.

NAPIRENDEK

T Á R G Y A L Á S A:

Tárgy (1) Tsp.:Előterjesztés a „szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.25.) rendelet
módosítására
Előadó:Ferkovics Tibor polgármester
Dr. Szép Béla: Ismerteti a rendelet-tervezetet.
Pokol Csaba Béláné: A Népjóléti bizottság tárgyalta a napirendi pontot, elfogadásra
javasolja a képviselő-testület felé.
Mivel a napirenddel kapcsolatosan több hozzászólás nem hangzott el,Ferkovics Tibor
polgármester szavazásra bocsátotta a „szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.25.) rendelet
módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet, ezzel Tuzsér Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyet értett és a következő rendeletet alkotta:
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Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
3/2015. (IV.09.)
rendelete
-

a „szociális ellátásokról" szóló 2/2015.(II.25.) rendelet módosítására–

Tuzsér Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32 § (2) bekezdésében, kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következő önkormányzati rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet 7. § - át módosítja, annak szövegét az alábbiak szerint állapítja meg:
"7.§
Települési támogatás gyógyszersegély igénybevételére

(1) Települési közgyógyellátásra jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre
számított havi családi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át és a havi rendszeres gyógyító ellátás
költségének mértéke eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át.
(2) A települési közgyógyellátás megállapításának időtartama 1 év, folyósítása havonta, az
ellátott számlájára történő átutalással történik.
(3) A települési közgyógyellátás megállapításával kapcsolatos hatáskört a jegyző gyakorolja.
(4) A közgyógyellátásra való jogosultság ugyanazon időszakra vonatkozóan csak egy
jogcímen állapítható meg azzal, hogy települési közgyógyellátásra való jogosultság csak
abban az esetben állapítható meg, ha a kérelmező alanyi vagy normatív jogcímen nem
jogosult az ellátásra.
(5) Az ellátásra jogosultság megállapítása során - belföldi jogsegély keretében
kell a Szt. 50/A §-ában meghatározott eljárást."

2. §
A rendelet 10. § - át módosítja, annak szövegét az alábbiak szerint állapítja meg:

"10.§.
Rendkívüli települési támogatás

alkalmazni
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(1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a létfenntartási gondokkal küzdő
személynek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, és önmaga vagy családja
létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud, mert
a) tartós betegség vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem-kiesése következett be vagy
b) elemi kár, vagy sérelmére elkövetett bűncselekményből anyagi kára keletkezett vagy
c) nyugdíj vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint folyósított ellátás
kifizetése a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt késik vagy
d) nagyobb összegű, váratlan vagy előre látott kiadásai vannak, amelyeket önerőből nem
tud kiegyenlíteni vagy
e) gyermek nevelésével, gondozásával, a nevelésbe vett gyermek családjával való
kapcsolattartáshoz, a gyermek családba történő visszakerülésének elősegítéséhez
kapcsolódó kiadásai keletkeztek.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a rendkívüli települési támogatás összege
legfeljebb 10.000 Ft, de nem haladhatja meg a tényleges költség mértékét, és egy éven belül
legfeljebb 2 alkalommal állapítható meg.
(3) A rendkívüli települési támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört a polgármester
gyakorolja."
3. §
Záró rendelkezések
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát
veszíti."

Tárgy (2) Tsp.:Előterjesztés az óvodai jelentkezés időpontjának meghatározására
Előadó:Ferkovics Tibor polgármester
Pokol Csaba Béláné: A Népjóléti bizottság tárgyalta a napirendi pontot, elfogadásra
javasolja a annyi kiegészítéssel a képviselő-testület felé, hogy a beiratkozás időpontját
módosítsák 2015. május 11-15. 8.00-16.00 óráig.

Mivel a napirenddel kapcsolatosan több hozzászólás nem hangzott el,Ferkovics Tibor
polgármester szavazásra bocsátottaaz óvodai jelentkezés időpontjára vonatkozó
javaslatot, ezzel Tuzsér Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen
szavazattal egyet értett és a következő határozatot hozta:
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Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
21/2015. (IV.09.) számú
határozata
-

Előterjesztés az óvodai jelentkezés időpontjának meghatározására–

A képviselő-testület:
A beiratkozás időpontját
határozza meg.

2015. május 11-15. között, munkanapokon 8.00-16.00 óráig

Tárgy (3) Tsp.:Előterjesztés a Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda
átszervezésére vonatkozóan
Előadó:Ferkovics Tibor polgármester
Ferkovics Tibor:Ismerteti az előterjesztést
Pokol Csaba Béláné: A Népjóléti bizottság tárgyalta a napirendi pontot, elfogadásra
javasolja a képviselő-testület elé.

Mivel a napirenddel kapcsolatosan több hozzászólás nem hangzott el,Ferkovics Tibor
polgármester szavazásra bocsátottaaTuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda
átszervezésére vonatkozó határozati javaslatot, ezzel Tuzsér Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyet értett és a következő
határozatot hozta:

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
22/2015. (IV.09.) számú
határozata
- a Tuzséri Lónyay Pálma Napköziotthonos Óvoda átszervezésére vonatkozóan A Képviselő-testület:
Egyetért az intézmény átszervezésével, felkéri a polgármester az előkészítés megkezdésére,
azzal, hogy határozati javaslatát, a véleményekkel együtt, a jogszabályi határidőn belül
terjessze a képviselő-testület elé.

(A további napirendeket zárt ülés keretei között tárgyalja a képviselő-testület.)
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Mivel az ülésen több tárgy nem volt, így azt a polgármester bezárta.
K. m. f.

Ferkovics Tibor
polgármester

Dr. Szép Béla
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítő:
Nagy Gábor
_________________________

