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Előadó:

Tiszaes zlát Község Önkormány zata Képvíselő - testületének
önkormányzati rendeletének megalkotása a szociális
rászorultságtól ftiggő pénzbeli, természetbeni és
személyes gondoskodást nyúj tó ellátásokról.
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Tiszaeszláx Község Képviselő-testületének 2015. február 27-étttartott ülésének
a.) Tárgysorozata

b.) Jegyzőkönyve

c.)Határozatai: 3.
d.) Rendelete: 2.

6-3l20l5.

TÁRGYSOROZAT
j
Po gármesteri me gnyitó, tárgysorozati pont megállapítására avaslat
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Tiszaeszlár Község Önkormányzata Képviselő

rendeletének megalko tása a szociális rászorultságtól
személyes gondoskodást nyujtó ellátásokról.

2) Ingatlan megvásárlásáról

Tíszaeszlár, 20I 5 . február

27

.

döntés

testületének önkormányzati

fliggő pénzbeli, természetbeni és

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tíszaeszlár Község Képviselő-testtilete 2015. február
Jelen vannak:

27 .-én tartott ülésén.

Nagy Tibor polgármester
Aleksza Pál
Csányi Zsolt
Farkas Ferenc
kunkli Miklósné
Meleg Bamabás
Rácz Tibor képviselők

Megielent továbbá: Badicsné Kormos Eva jegyző
Jegyzőkönyw

ezető : Dér Lászlóné

Nagy Tibor polgármester szeretettel köszönti a megjelent képviselőket, Megállapítja,hogy 6
képviselőből 6 képviselő megjelent, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyaláséra, melyet a képviselő

- testtilet 7 igen egyhangú szavazafral elfogadott.

Tárev: (l.tsp.) Tiszaeszlár Közsóe Ö+kormánvzata §épviselő
önkormányzati rendeletének megalkqtása a szociális rászorultságtól

természetbeni és személyes eopdoskodást nvúitó ellátásokról.
Előadó: Nagy Tibor polgármester

-

testületéneF

függő pénZbpli,

Nagy Tibor polgármester: Felkéri Badicsné Kormos Eva jegyzőt, tájékoztassa a Képviselőtestületet az űj hely i szociáli s rendelet me galkotásnak szüksé ges sé gérő1,

Badicsné K
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere
jelentős
2015. március ltől
mértékben átalakul. Marcius l-től a kötelezően nyújtandó
ellátásokat: aktív koruak ellátását, időskorúak jéradékát, ápolási díjat (alapösszegű, emelt

összegű és kiemelt ápolási díj), közgyógyellátást (alanyi és normatív formák), egészségügyi
szolgáltatásra való jogosultságot a járási hivatalok fogiák megállapítani. A szociális törvény
váItozása következtében lesznek olyan havi rendszerességgel nyújtott ellátások (amit eddig az
önkormanyzatok nyújtottak), amelyek megsziinnek. Ezek a lakásfenntartási támogatás, az
adósságkezelési szolgáltatás, a méltányossági közgyógyellátás, és a méltányossági ápolási díj,
melyek biztosítása 2015, marcius 1-jétől nem lesz kötelező az önkormányzatoksak.

A

szociális törvény lehetőséget biztosít az önkorményzatoknak arra, hogy a megszűnő
ellátások helyett újabbakat vezessenek be települési támogatás néven, amelyek szintén havi
rendszerséggel adhatók. Ezek lehetnek a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások
viseléséhez,a 18. életévétbetöltött tartósan beteghozzátartozőjának az ápoIását, gondozását
végző személy részére,a gyógyszer-kiadások viseléséhez, a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó
hátralékot felhalmozó személyek részérenyújtható támogatások. A Képviselő-testület 2015.
évi költségvetésének ismertében, felmérve az anyagi lehetőségeket, a rendszeresen adható
települési támogatások közül a gyógyszerkiadások viseléshez tud segítségetnyújtaníaz alra

rászorulóknak. A támogatás szabályai szinte teljesen megegyeznek a még hatályos helyi
rendeletben szabályozott méltányosságból adható közgyógyellátás szabáIyaival.
A szociális törvény kimondja, hogy az önkormányzatoknak a jövőben is k<itelező szociális
rendeletében szabályozni a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került,
valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek tészére
nyújtható támogatást rendkívüli települési támogatás néven. A Képviselő-testület eddig is
szabáIyozta ezí a támogatási formát önkormányzati segély néven. Az űj rendeletben is
szabályozásra kerül a rendkívüli települési támogatás, arégi szabályokkal, csak más néven.

A

méltanyosságból nyújtható ellátások szűnnek meg, ezek helyett állapíthatnak meg az
önkormányzatok települési támogatásokat. Hogy az önkormányzatok milyen ellátási formákat
állapítanak me g, ebben szab ad kezet kapnak, kti lt sé gv eté stik fii g gv énye

Nagy Tibor polgármester: megkérdezi van-e valakinek kérdése,hozzászőlása
önko rmany zat szo ciáIís rende l et-t ew ezetév el kap

csol

az

ato san.

További hozzásző|ás hianyában elfogadásra javasolja a pénzbe|i és természetbeni szociális,
valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló rendelet-tervezetet.
Kéri, aki Tiszaeszlár Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének a szociális rászorultságtól
fuggő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelettervezetét az előterjesztésnek megfelelően elfogadja,kézfeltattással jelezze.
Megállapította, hogy a döntésho zatalban J fő vesz részt, a döntésből kizárt Képviselő-testületi
tag nincs, ajegyzőnek jogszabálysértésre vonatkozó jelzése nem volt.
Továbbá megállapította, hogy Tiszaesz!ár Község Önkormanyzat Képviselő-testülete 7 igen
egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Tiszaeszlár Község Önkormányzata Képviselő - testületének 212015. (II.27.) számú
rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról.

A Képviselő-testület
je

gyzőkönyv

a rendeletet az előterlesztésnek megfelelően elfogadta.
mellékle tét képezl

A rendelet jelen

Tárgy: (2.tsp.) Ingatlan megvásárlásáról döntés (szóbeli előterjesztés)
Előadó: : Nagy Tibor polgarmester
településen élő Glonczi Ferenc és Glonczi Ferencné jeleúe azt a széndékát, hogy el
szeretnék adni a tulajdonukban lévő Sziget utca 27, szám alatt található iiresen álló
ingatlanukat 50,000- 50,000 tulajdonosonként, tehát összességében 100.000.- forintért,
Önkormányzatunk továbbra is igyekszik az önellátást fenntartani, a konyha részére
megtermelni aú., amit csak lehet. Mivel a szóban forgó telek is alkalmasnak látszik konyhai
alapanyag termesztésre, ezért javaslom az ingatlan megvásárlását. Délelőtt a szerződést
aláírtuk, most kérem a Testület döntésével erősítse aztmeg.

A

Kérem a Tisztelt testületet, hogy kézfelemeléssel szavazzunk azingatlart megvásárlásáról.
Megállapítom, hogy a testület az előteqesáést 7 igen egyhangú szavazattal elfogadta, és a
következő határ o zatot hoúa.

Tiszaeszlár Község Önkormányzat
kt.hatátozataz

A Képviselő - testület:
- elhatátrozza, hogy

a

Képviselő

testülete

312015. (II.27.)

Glonczi Ferenc (sz.:Tiszadob, ]95ő. 01. 25. an.:Pente

Rozália), és Glonczi Ferencnó sz.:Pente Erzsébet (sz:Tiszalök, 1963.0].01.
an.:Krupa Zsuszanna),4464 Tiszaeszlár, Munkácsy Mihály utca

]3.

szám alatti

- l/2 arányú tulajdonát képező tíszaeszldri
54I hrsz-ú) a valóságban Tiszaeszldr, Sziget utca 27. szdm alatt találhatő
kivett lakőhá'u., udvar megnevezésű, 2877 m2 területű belterületi ingatlant
lakosok által eladásra ajdnlott l/2

megvásárolja 100.000 .- Ft.- ért.

-

Felhatalmazza

a

polgarmestert az ingatlanmegvásárlásábozszükséges

intézkedések

megtételére.

A napirendi pontokkal kapcsolatban több
polgármester megállapítj a, hogy mind

lás nem hangzoít el, Nagy Tibor
volt, aztbezátja.
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Nagy Tibor
polgármester

4

'^Ur*;.}.o"r.*-

ü"-,

Badicsné Kormos Eva
jegyző

