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Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2015. április 1. rendkívüli nyílt ülés 

Jegyzőkönyv 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. április 1-én  megtartott RENDKÍVÜLI NYÍLT üléséről 

 

 

Helyszín:  Gyúró Község Önkormányzata – tárgyaló terem 

 

Jelen vannak: Tóth Béla polgármester 

     

Áldott Lóránt helyi képviselő 

Halász István helyi képviselő 

Horváth Gyula helyi képviselő 

Szucsán Zoltán helyi képviselő 

Vinis Csaba helyi képviselő 

                  

  Velner Tímea kirendeltség-vezető 

 

Tóth Béla polgármester: üdvözli a megjelenteket. A képviselő-testületi ülést 17 óra 33 perckor 

megnyitja. Megállapítja, hogy a testület 6 fővel határozatképes, Dr. Bakonyi Dolli alpolgármester 

asszony halaszthatatlan elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen. 

Tervezett napirend: 

 

1. A települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-, a természetben nyújtott szociális- és 

egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2015.(II.26.) sz. önkormányzati 

rendelet módosítása 

Előterjesztő: Velner Tímea kirendeltség-vezető 

 

2. Egyebek 

 

 

Tóh Béla polgármester: aki a napirendet elfogadja, azt kéri, hogy kézfeltartással jelezze. 

 

6 igen szavazattal a zárt ülés napirendjét elfogadta a képviselő-testület. 

 

Tóth Béla polgármester: átadja a szót kirendeltség-vezető asszonynak 

 

Velner Tímea kirendeltség-vezető: A 2015. február 25-én megtartott testületi ülésen a képviselő-

testület elfogadta a települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-, a természetben nyújtott 

szociális- és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendeletet. A szociális 

rendelet készítése során elvégeztük a szociális étkeztetéssel kapcsolatos önköltségszámítást. Az 

önköltségszámítás során világossá vált, hogy a szociális étkeztetés jelentős mértékben deficites az 

önkormányzat számára. Így a szociális étkeztetés kikerült a rendelet-tervezetből. A Fejér Megyei 

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2014. szeptember 23. napján ellenőrizte, hogy a 

szociális étkeztetés megfelelően működik-e. Jelentésükben megállapítottak több hiányosságot is, 

melyek orvoslására 2015. március 31. napjáig kaptunk határidőt. A Szociális és Gyámhivatal felé 

elküldésre került a települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-, a természetben nyújtott 

szociális- és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendeletünk, mely a szociális 

étkeztetés részletszabályait nem tartalmazta. A Szociális és Gyámhivatal felhívta a figyelmemet, 

hogy mivel működési engedélyünk van és a szociális törvény alapján kötelező a szociális étkeztetés 

biztosítása minden településen- annak ellenére, hogy a gyakorlatban ez nem így működik- a 
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szociális étkeztetést nem szüntethetjük meg. Ezért született meg a rendeletmódosítás, mely 

rendeletmódosításhoz javasolnék még három módosítást, melyet határozat formájában tud a 

képviselő-testület kivitelezni. 

Az első módosítás szerint a módosító rendelet 2. §-ában „Az R. IV. fejezete a következő 21. §-sal 

egészül ki:” szövegrész helyébe „Az R. IV. fejezete a következő 21/A. §-sal egészül ki:” szövegrész 

kerül. 

 

Tóth Béla polgármester: aki ezzel a módosítással egyet ért, azt kéri, hogy kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozza: 

 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

23/2015. (IV.1.) számú határozata 

 

Gyúró Község Önkormányzata Képviselő- testületének a települési támogatás keretében 

nyújtott pénzbeli-, a természetben nyújtott szociális- és egyes személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról szóló 2/2015. (II.27.) számú rendelet módosításáról szóló rendelettervezet 

módosításáról 1. 

 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Gyúró Község Önkormányzata 

Képviselő- testületének a települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-, a természetben nyújtott 

szociális- és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2015. (II.27.) számú 

rendelet módosításáról szóló rendelettervezet 2. § -a a következőképpen módosul:  „Az R. IV. 

fejezete a következő 21. §-sal egészül ki:” szövegrész helyébe „Az R. IV. fejezete a következő 

21/A. §-sal egészül ki:” szövegrész kerül. 

 

Felelős: kirendeltség-vezető 

Határidő: azonnal 
 

Velner Tímea kirendeltség-vezető: A második módosítás szerint a rendelettervezet2. §-ában a 

21.§ (3) bekezdésében „Az étkeztetésre való jogosultságot és a fizetendő térítési díj összegét 

kérelmező jövedelme és a jelen rendelet 4. számú mellékletében foglaltak alapján a polgármester 

állapítja meg.” szövegrész törlésre kerül. 

Tóth Béla polgármester: aki ezzel a módosítással egyet ért, azt kéri, hogy kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozza: 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

23/2015. (IV.1.) számú határozata 

 

Gyúró Község Önkormányzata Képviselő- testületének a települési támogatás keretében 

nyújtott pénzbeli-, a természetben nyújtott szociális- és egyes személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról szóló 2/2015. (II.27.) számú rendelet módosításáról szóló rendelettervezet 

módosításáról 2. 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Gyúró Község Önkormányzata 

Képviselő- testületének a települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-, a természetben nyújtott 

szociális- és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2015. (II.27.) számú 

rendelet módosításáról szóló rendelettervezet 2. § -a a következőképpen módosul:  a 

rendelettervezet 2. §-ában a 21.§ (3) bekezdésében „Az étkeztetésre való jogosultságot és a 
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fizetendő térítési díj összegét kérelmező jövedelme és a jelen rendelet 4. számú mellékletében 

foglaltak alapján a polgármester állapítja meg.” szövegrész törlésre kerül. 

 

Felelős: kirendeltség-vezető 

Határidő: azonnal 

 
 

Velner Tímea kirendeltség-vezető: A harmadik módosító javaslat szerint a 3. § helyébe a 

következő rendelkezések lépnek:  

(1) Az R. kiegészül a 4. számú melléklettel. 

(2) Az R. kiegészül az 5. számú melléklettel. 

 

Tóth Béla polgármester: aki ezzel a módosítással egyet ért, azt kéri, hogy kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozza: 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

25/2015. (IV.1.) számú határozata 

 

Gyúró Község Önkormányzata Képviselő- testületének a települési támogatás keretében 

nyújtott pénzbeli-, a természetben nyújtott szociális- és egyes személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról szóló 2/2015. (II.27.) számú rendelet módosításáról szóló rendelettervezet 

módosításáról 3. 

 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Gyúró Község Önkormányzata 

Képviselő- testületének a települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-, a természetben nyújtott 

szociális- és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 2/2015. (II.27.) számú 

rendelet módosításáról szóló rendelettervezet 3. § helyébe a következő rendelkezések lépnek:  

(1) Az R. kiegészül a 4. számú melléklettel. 

(2) Az R. kiegészül az 5. számú melléklettel. 

Felelős: kirendeltség-vezető 

Határidő: azonnal 

 
 
Tóth Béla polgármester: aki a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadja a 

rendelettervezetet, azt kéri, hogy kézfeltartással jelezze 

 

A Képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Gyúró Község Önkormányzata Képviselő- testületének 

6/2015. (IV.2.) számú rendelete 

a települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-, a természetben nyújtott szociális- és  

egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 

2/2015. (II.27.) számú rendelet módosításáról 

 

[ a rendeletet jelen jegyzőkönyv melléklete tartalmazza] 
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Tóth Béla polgármester: kirendeltség-vezető asszony elkészítette a szociális étkeztetés kötelező 

tartozékát a szakmai programot, melyet a képviselő-testületnek szintén el kell fogadnia. A szakmai 

program tartalmazza, hogy miért hoztuk létre a szociális étkeztetést, különböző szervezeti 

kérdéseket, az igénybevétel módját, a kapcsolattartási lehetőségeket. Van- e valakinek kérdése a 

szakmai programmal kapcsolatban? 

 

Nincs kérdés.  

 

Tóth Béla polgármester: aki elfogadja a szakmai programot, azt kéri, hogy kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozza: 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

26/2015. (IV.1.) számú határozata 

 

Gyúró Község Önkormányzat szociális étkeztetés szolgáltatásának szakmai programjának 

elfogadásáról 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Gyúró Község Önkormányzata 

szociális étkeztetés szolgáltatásának szakmai programját elfogadja. 

 

 

Nincs több kérdés, hozzászólás. 

 

Tóth Béla polgármester: megköszöni a részvételt és bezárja a testületi ülést 18 óra 3 perckor. 

 

 

Tóth Béla 

polgármester 

Dr. Balogh Lóránd 

Jegyző 

 

 

 

 

 

 

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős: 

 

 

 

Velner Tímea 

kirendeltség-vezető 


