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2017. március 29 -i rendkívüli, nyílt üléséről

Rendeletek: 10/2017. (III.30.)
Határozatok: 43/2017. (III.29.)
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Készült: Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 29-én tartott
rendkívüli, nyílt üléséről.
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Zobokiné Kiss Anita polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a rendkívüli
Képviselő-testületi ülésen. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, öt
képviselő jelen van. A napirendi pontokkal kapcsolatban, van-e valakinek kérdése,
hozzászólása?
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, szavazásra bocsátom a napirendi pontokat.
A Képviselő-testület a napirendet 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.

NAPIREND
1. A Gondozási Központ intézményen belül működtetett személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló rendelet
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
2. Fürdőkedvezmények árának megtérítése a Tőserdő Turisztikai Kft. részére
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

1. NAPIREND -

A Gondozási Központ intézményen belül működtetett személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló rendelet
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Ezt a rendeletet e hónap 31-ig el kell fogadni, tehát
határidő köt bennünket. Többek között ezért is került sor a rendkívüli Képviselő-testületi
ülésre. Szeretném elmondani azt is, ami ugyan nem a napirendi ponthoz kapcsolódik, de a
Gondozási Központot érinti, hogy a szentkirályi ingatlanra kötött bérleti szerződést a
tulajdonos felmondta. E hónap 15-ig volt lehetőségünk nekünk is és neki is, hogy indokolás
nélkül felmondjuk a szerződést március 31-gyel. Ezért más alternatívát kell keresnünk,
amikor a Gondozási Központ felújításáról beszélünk. Azért is mondtam ezt, hogy ez az
előterjesztés arról szól, hogy nem változtatunk a tavalyi árakon. Egy évben egyszer van
lehetőség a módosítására, és ezt majd akkor fogjuk megtenni, ha a felújított, kibővített
Gondozási Központról beszélünk. Akkor már mások lesznek a feltételek is, például a
szolgáltatás igénybevételéhez mérten kell majd a térítési díjat megfizetni. Van-e az
előterjesztéshez kérdés hozzászólás?
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2017. (III.30.) számú önkormányzati rendelete
a Gondozási Központ intézményen belül működtetett személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. § (1) a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 10. § (1) pontjában és 13. § (1) 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. §

A rendelet hatálya a Lakitelek Önkormányzata által fenntartott Gondozási Központ
intézményen belül működtetett személyes gondoskodást nyújtó ellátási formákat igénybe
vevő személyekre terjed ki.
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái
2. §

Lakitelek Önkormányzata az alábbi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja az
általa fenntartott Gondozási Központ intézményen keresztül:
(1) alapszolgáltatások
a)
b)
c)
d)
e)

házi segítségnyújtás - szociális segítés
házi segítségnyújtás – személyi gondozás
nappali ellátás: időskorúak nappali ellátása
szociális étkeztetés
tanyagondnoki szolgáltatás

(2) szakosított ellátás
a) idősek otthona
Eljárási rendelkezések
3. §

(1) A jelen rendeletben szabályozott alapszolgáltatások igénybevételére irányuló
kérelmeket az ellátást nyújtó intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.
(2) A kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendeletben
meghatározott igazolásokat, nyilatkozatokat.
(3) Az ellátások iránti kérelemről, a személyi térítési díj összegének megállapításáról,
annak felülvizsgálatáról az intézményvezető dönt.
(4) A szakosított ellátás iránti kérelmeket az ellátást nyújtó intézmény vezetőjéhez kell
benyújtani. Az ellátások iránti kérelemről Lakitelek Önkormányzata Emberi
Erőforrások Bizottsága dönt.
(5) Az intézményvezető külön eljárás nélkül köteles ellátást nyújtani abban az esetben,
ha az ellátásra szoruló személy azonnali ellátása halaszthatatlan.
(6) Külön eljárás keretében házi segítségnyújtás, étkeztetés, nappali ellátás és
tanyagondnoki szolgáltatás biztosítható, ha az igénybe vevő:
a) önmaga ellátására teljesen képtelen és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról
gondoskodna és ellátása más egészségügyi és szociális szolgáltatás
biztosításával sem oldható meg,
b) részére a háziorvos, kezelőorvos szakvéleménye szerint soron kívüli szolgáltatás
biztosítása szükséges,
c) szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás
következett be, mely soron kívüli eljárást indokol.
(7) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások megszűnésének eseteit az Szt. 100. §-a
határozza meg.
(8) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások megszüntetésének esetei:
a) az ellátott másik intézményben történő elhelyezése indokolt vagy további
intézményi elhelyezése nem indokolt,
b) az ellátott a házirendet súlyosan megsérti,
c) az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy térítési
díj fizetési kötelezettségének az Szt. 102. §-a szerint nem tesz eleget,
d) az ellátott jogosultsága megszűnik.
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjak
4. §

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások intézményi térítési
díjai:
a) házi segítségnyújtás – szociális segítés:
b) házi segítségnyújtás – személyi gondozás:
c) nappali ellátás:

450.- Ft/óra
450.- Ft/óra
0.-Ft/nap

d)
e)
f)
g)

nappali ellátás ellátási területen kívüli részére:
szociális étkeztetés helyben:
szociális étkeztetés ebéd kihordással:
szociális étkeztetés külterületre,
tanyagondnoki szolgáltatás igénybevételével:

435.- Ft/nap
720.- Ft/adag
720.- Ft/adag+10 Ft kiszállítási díj
720.- Ft/adag

(2) A személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátás intézményi térítési díja:
a) idősek otthona

3 240.- Ft/nap
97 200.- Ft/hó

(3) A kötelezettnek a személyi térítési díjat a szociális törvényben és a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló kormányrendeletben
meghatározottak szerint kell megfizetnie az intézmény részére.
Záró rendelkezések
5. §

(1) Ez a rendelet 2017. április 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a
8/1993.(III.31.) számú önkormányzati rendelet.
(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Lakitelek, 2017. március 29.

Zobokiné Kiss Anita sk.
polgármester

2. NAPIREND -

dr. Pethő Anada Zsuzsa sk.
jegyző

Fürdőkedvezmények árának megtérítése a Tőserdő Turisztikai
Kft. részére
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Előző év decemberében kellett volna döntenünk, de
megbeszéltük, hogy csak akkor térítjük meg a fürdőkedvezmények árát, ha arra feltétlenül
szükség van. Most elkezdődtek a fürdőnél az előkészületek a nyári nyitáshoz, és számos
olyan dologra fény derült, amivel nem kalkuláltunk. Így fontossá vált, hogy a kedvezmények
díját, amit korábban meghatározott a Képviselő-testület az adatszolgáltatások alapján,
megtérítsük a Kft. részére. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Csikós Mihály képviselő: Ez a helyi jegyár kedvezményből adódó különbség?
Zobokiné Kiss Anita polgármester: A teljes árú jegy és a kedvezményes közti
árkülönbségről van itt szó. Ez Képviselő-testületi döntés volt, hogy milyen kedvezményeket
nyújtson a Kft. a helyi lakosoknak, üdülőtulajdonosoknak.

Csikós Mihály képviselő: Ha nem lenne lehetőség kedvezményes jegy vásárlására,
drasztikusan csökkenne a látogatottság.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Zárt ülés témája lesz a Tősfürdő jegyárainak
meghatározása is.
Mihalik Tibor képviselő: Korábbi évekről van-e valami adatunk ezzel kapcsolatban?
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Biztosan meg tudjuk nézni, ki tudjuk gyűjteni ezeket az
összegeket, mert mindig Képviselő-testületi döntés alapján lettek meghatározva.
Mihalik Tibor képviselő: Azért is lenne jó ezeket a számokat tudni, mert jobban tudnánk
kalkulálni a jövőben. Ettől függetlenül nem látom akadályát, hogy ezt az összeget kifizessük.
Zobokiné Kiss Anita polgármester: Köszönöm szépen. Van-e még hozzászólás?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a határozat-tervezetet, aki elfogadja, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
határozat-tervezetet elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2017. (III.29.) számú határozata
Fürdőkedvezmények árának megtérítése a Tőserdő Turisztikai Kft. részére
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Zobokiné
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Kiss

Anita

polgármester

A Képviselő-testület a 2016. évi Tősfürdő kedvezmények teljesítése során
felmerült 1.385.100,- Ft összeget a Tőserdő Turisztikai Kft. részére megtéríti.
Felelős:
Határidő:

Zobokiné Kiss Anita polgármester
azonnal

Értesül:

- Tőserdő Turisztikai Kft.
- Pénzügyi csoport
- Irattár

Zobokiné Kiss Anita polgármester: Amennyiben további hozzászólás nincs, a rendkívüli
Képviselő-testületi ülés nyílt ülését bezárom.

kmf.

Zobokiné Kiss Anita
polgármester

dr. Pethő Anada Zsuzsa
jegyző

