
J e g y z ı k ö n y v 
 

Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. december 6-i  
   rendkívüli  ülésén 

 
Az ülés helye: Községháza polgármesteri iroda 
 
Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné képviselık 
 
  Dr. Ondok László aljegyzı 
 
Rédai János: köszönti a megjelent képviselıket és Dr. Ondok László aljegyzıt. 
Megállapítja, hogy az 5 képviselıbıl 3 fı jelen van, így az ülés határozatképes, s azt 
megnyitja. 
 
Napirendi pont: 
 

1. Elıterjesztés a személyes gondoskodás keretében alkalmazandó intézményi térítési 
díjak megállapításáról 
Elıterjesztı: Rédai János polgármester 
Szakelıadó:  Dr. Papp Antal jegyzı 

 
A képviselı-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontot. 
 
I. Napirend:  
 
Elıterjesztés a személyes gondoskodás keretében alkalmazandó intézményi térítési díjak 
megállapításáról 
 
Ács Gyuláné: a Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és 
az alábbi kiegészítéssel javasolja elfogadásra: 
 
4. pont Kiszállításért fizetendı térítési díj  30,-Ft/adag 
4. pont 5. pontra változik 
5. pont 6. pontra változik és a szövege alábbira módosul: Az 1. pontban szereplı szociális 
étkezés és az 5. pontban szereplı étkeztetés az ÁFA-t tartalmazza, a többi ellátási forma ÁFA 
mentes. 
 
Rédai János: a bizottsági ülésen is elhangzott, hogy miért kell ezt a napirendet megtárgyalni 
a testületnek. A társulási megállapodásban az szerepel, hogy Fegyvernek Önkormányzat 
rendeletébe be kell építeni a tagintézmények térítési díjait. Azért, hogy a települések 
önállósága ne csorbuljon, a rendelet megalkotása elıtt minden társult testületnek meg kell 
tárgyalni és határozatot hozni és ezt kell megküldeni Fegyvernek Önkormányzatának. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, a bizottság kiegészítésével együtt, melyrıl a 
jelenlévı 3 képviselı 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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49/2011.(XII.06.) sz. önkormányzati határozat 
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ kuncsorbai telephely szociális 
intézményében alkalmazandó térítési díjakról. 
 
Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és ellátásról 
szóló 1993.évi III. tv. 115. §-a alapján az alábbi határozatot hozza: 
 
 

1. Intézményi térítési díj szociális étkeztetésben részesülık számára  550 Ft/adag 
 

2. Házi segítségnyújtás gondozási díja           0 Ft/óra 
 

3. Nappali ellátás             0 Ft/nap 
 

4. Ebéd házhoz szállításáért fizetendı térítési díj      30 Ft/adag 
 

5. Szociálisan nem rászorult esetében az étkezési térítési díj   575 Ft /adag 
 

6. Az  1. pontban  szereplı szociális étkezés és a 5. pontban szereplı étkeztetés az ÁFA-t 
tartalmazza, a többi ellátási forma ÁFA mentes. 

 
Határidı: 2012. január l-tıl 

 
Errıl értesülnek: 

1. Képviselı-testület tagjai 
2. Rédai János polgármester 
3. Tatár László Fegyvernek Nagyközség polgármestere 
4. Dr. Papp Antal jegyzı 
5. Dr. Ondok László aljegyzı 
6. Barta Józsefné intézményvezetı 
7. Bana Lajosné tagintézmény vezetı 
8. I r a t t á r 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 

 /: Rédai János :/       /: Dr. Papp Antal :/ 
    Polgármester        jegyzı 


