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3.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetését megalapo-

zó rendelet-tervezetre. (Írásos anyag mellékelve a jegyzőkönyvhöz.) 
 
    Előadók: dr. Vancsura István polgármester 
             dr. Menyhárt Anett jegyző 
 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A rendelet-tervezetet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és 
két javaslat született. Megkérdezi a képviselőket, hogy a javaslataikat meg 
kívánják-e erősíteni? 
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
- A javaslatomat megerősítem, és szavazást kérek róla. Véleményem szerint a 
jelenlegi szociális étkeztetésben a szállítási díj nincs érvényesítve, és 
ez torzítja a számítási adatot. Szeretném ha ez érvényre jutna, illetve az 
1. §. b.) pontjának verzióján egy kis változtatást, ami az adagoknak némi 
emelését jelenti, illetve a struktúráján annyiban változtatni, hogy a meg-
adott három jelenlegi kategória helyett ugyancsak három kategóriát fenntar-
tani, de létrehozni egy 40 eFt alatti, egy 40 eFt feletti és egy 28.500 Ft 
alatti kategóriát. Ennek kapcsán szeretném azt kérni, hogy a térítési díj 
az ételek esetében a 40 eFt felettiek esetében 395 Ft legyen, a 28.500 és 
40.000 Ft közöttiek esetében 300 Ft, és a 28.500 Ft alatt legyen ingyenes 
az étkezés. Kérném még azt is, hogy egy március 15-i határidővel kerüljön 
kidolgozásra a szállításnak a pontos költsége, legyen betervezve és ezt ha 
kell akár a költségvetés átcímzésével, a szállítást végző intézményen belü-
li áthelyezésével, illetve a pontos költségek betervezésével szülessen meg 
egy szállítási díj, és ennek ismeretében március 15-e után ismét foglalkoz-
zon a testület a térítési díjjal. Addig legyen azonos az ár, de március 15-
ét követően, kiszállítás esetén alkalmazza az önkormányzat az ezzel kapcso-
latos költségek megtérítését.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A dátummal kapcsolatban a következőt javasolom, június 1-vel kellene a 
konyhának az átszervezését kidolgozni, addig nem lenne célszerű módosítani, 
mivel egy évben csak kétszer lehet módosítani a rendeletet. Június vagy má-
jus hónapban hozzuk vissza megtárgyalásra.  
 
Dr. Csernus Tibor, képviselő: 
 
- A március 15-i időtartamot én is rövidnek érzékelem, mert az eszközök át-
hozatala, ha személyi változást is igényel, akkor ez hosszabb időtartamot 
vehet igénybe, célszerű ezt az időpontot tartani. A magam részéről a jelen-
legi bb) verziót, a 395 Ft-os adaggal számolva venném alapul és megtartanám 
a jövedelemhatárokat, a jövedelmi viszonyokat is elég jól követi ez a hely-
zet és benne van az is, hogy a piaci viszonyokhoz képest alacsonyabb ösz-
szegben lehet megvásárolni ezeket a szolgáltatásokat, én úgy gondolom, hogy 
ez a lényege a szociális étkeztetésnek. A szállítás költsége jelenjen meg 
az összegben, vizsgáljuk meg hogyan lehet érvényesíteni a szállítás költsé-
gét.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
- Azt szeretném még megjegyezni a rendeletmódosítással kapcsolatban, hogy 
azzal egyetértek ami ennek a rendeletnek a többi pontját illeti, és intéz-
ményvezető asszony dolgozott ki.  



 - 46 -

Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- A két javaslat között az a különbség, hogy az egyik esetben a bb) pontnál 
a személyi térítési díjnál a Vancsura doktor javaslata szerint három sor 
jelenne meg a 40 eFt felett, 40 eFt alatt, és 28.500 Ft alatt ingyenes, és 
az 50 eFt között azonos. Csernus képviselő úrnál pedig négy kategória jele-
nik meg az ingyenessel együtt, illetve ami az eredeti szövegben van. Száza-
lékok tekintetében van egy 100 %-os ami 395.- Ft, és egy 75 %-os, ami 300.- Ft.  
 
-Ajtai Elemérné a CKÖ elnöke 17,35 órakor eltávozott a Képviselő-testületi ülésről- 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, képviselő: 
 
- Kétféle intézményi térítési díjat kell megállapítani, amiben benne van a 
kiszállítás díja és amiben nincs benne. Eddig is megoldható lett volna ab-
ban az esetben ha az önkormányzat felé elszámolja az iskola amibe került a 
kocsi használat, a sofőrnek a bére, így akkor is lehetett volna kétféle té-
rítési díjat számolni. Az önkormányzat a múlt évi adatokkal dolgozik, és 
ehhez már nem lehet hozzátenni, mert ez már le van zárva.  
 
Dr. Taricska Tibor, képviselő: 
 
- Az elvitel és a kiszállítás mennyi főre vonatkozik? 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, képviselő: 
 
- 30-40 fő aki elviszi, összesen 114 fő, 11 fő van aki nem fizet, 60-70 fő 
közötti aki a maximális díjat fizeti.  
 
Gibárszki Sándorné, iskolaigazgató: 
 
- Az iskolának az állományában van az a karbantartó aki az ebédet hordja, 
ugyanakkor az iskola tulajdonában van a gépjármű amivel az ebédet hordja. A 
karbantartó munkaidejének kb. a 80 %-át tölti ki az ebéd kiszállítása, ezen 
túlmenően még az óvodába történik a reggeli, ebéd kiszállítása, viszont 
összességében ez napi szinten 4 utat jelent az óvoda esetében, és havi 
szinten 900 km amit ételszállítás címén megy az autó. Eddig nem volt fel-
ajánlva, hogy az ételszállítást kiszámlázhatja az iskola az önkormányzat felé.  
 
Dr. Vancsura Zoltán, képviselő: 
 
- Ezzel szeretnénk segíteni, hogy átcsoportosítanánk az iskolától ezeket a 
feladatokat az önkormányzathoz.  
 
Gibárszki Sándorné, iskolaigazgató: 
 
- Éves szinten 4-5 alkalommal volt szüksége az iskolának az autóra, a fenn-
tartása, javítása a szakmai jellegű költségeinkből vette el a lehetőséget.  
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Szavazásra bocsátja az elhangzott módosító javaslatokat. Elsőként a 
Vancsura képviselő úr által javasolt három sávos variációt.  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 5 tartózko-
dással – nem fogadta el a javaslatot.  
 
- Szavazásra bocsátja a Csernus képviselő úr által javasolt négy sávos variációt.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazatta – ellenszavazat nélkül, 3 tartózko-
dással – elfogadta a javaslatot.  
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- Szavazásra bocsátja a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 
többször módosított 7/2000. (VI.08.) Ktr. sz. rendelet 8. §. (1) b.) pont-
ja, (2) bekezdés b.) pontja, (5) bekezdés b.) pontja és a (6) bekezdés he-
lyébe lépő rendelkezéseket az elfogadott módosító javaslattal együtt.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– a rendelet módosítását elfogadta.  
 
- Szavazásra bocsátja a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló többször 
módosított 7/2003.(IX.01.)Ktr.sz. rendelet 1.sz. mellékletének módosítását.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– a rendelet módosítását elfogadta, és az elhangzott szavazatok alapján az 
alábbi rendeletet alkotja:  
 
 

Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 
3/2011. (….) Ktr. sz. rendelete 

 
a 2011. évi költségvetést megalapozó rendeletek módosítására 

 
 
A 2011. évi költségvetést befolyásoló egyes rendeleteket a Képviselő-testület az alábbiak sze-
rint módosítja: 
 
1.§.  A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló többször módosított 7/2000. 

(VI.08.) Ktr. Sz. rendelet 8.§. (1) b.) pontja, (2) bekezdés b.) pontja, (5) bekezdés b.) 
pontja és a (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 
8.§. (1) b.) A felnőtt étkeztetés intézményi térítési díja 395.- Ft/adag 

 
A személy térítési díj mértéke: 
 
                     0            -           28.500                                    térítésmentes 
 28.500  - 40.000  70%  275,-Ft/adag 
 40.001  - 50.000  80%  315,-Ft/adag 
 50.001  -   100%  395,-Ft/adag 

 
Az étkeztetésért fizetendő térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jöve-
delmének 30%-át. 

 
(2)  Házi segítségnyújtás 

 
b.)A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja:  860,-Ft/óra 
 
Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott  havi 
jövedelemének 25%-át. Ha a házi segítségnyújtás keretében étkeztetést is biz-
tosítanak, a személyi térítési díj együttes összege nem haladhatja meg a gondo-
zott rendszeres havi jövedelmének 30%-át.  A személyi térítési díj mértéke 
megegyezik az intézményi térítési díjjal. 
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(5)  Idősek Otthona 
 

b.) az Idősek Otthonára vonatkozóan megállapított intézményi térítési díjak: 
 
 a) Demens betegek ellátása esetén 3.145,-Ft/nap, 94.350,-Ft/hó 
 b) Átlagos ápolást igénylők esetén 3.350,-Ft/nap, 100.500-Ft/hó 

       
Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj a jogosult rendszeres 
havi jövedelmének 80%-a, amelynek megállapítása az Sztv. 117. §-a alapján 
történik. 

 
(6) A szociális ellátások keretében nyújtott étkeztetés nyersanyagnormája a na-

pi háromszori étkeztetést figyelembe véve 719,-Ft. 
 
2.§.  A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló többször módosított  

7/2003. (IX.01.) Ktr. sz. rendelet 1.sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: 
 

1. sz. melléklet 
 

Intézményi térítési díjak 
 

1.) Napközi Otthonos Óvodában 
 

    tízórai     80,-Ft 
    ebéd   300,-Ft 
    uzsonna    71,-Ft      
    3-szor étkező  451,-Ft   
 

2.)  Általános Iskolában   
tízórai     100,-Ft 

    ebéd     370,-Ft 
    uzsonna      83,-Ft    
    3-szor étkező    553,-Ft 

 
3.§.  (1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011.                    

 április 1-től kell alkalmazni 
 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 

dr. Vancsura István s.k.      Dr. Menyhárt Anett s.k. 
                   polgármester              jegyző 

===================== 
 
4.) Napirendi pont: 
 
    Tárgy: Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 

5/2010. (III.01.) Ktr. számú rendeletének módosítására. (Írásos 
anyag mellékelve a jegyzőkönyvhöz) 

 
    Előadók: dr. Vancsura István polgármester 
             dr. Menyhárt Anett jegyző 
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Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
- Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta és elfo-
gadásra javasolja. (Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményezése mellékelve a 
jegyzőkönyvhöz) 
 
- Mivel kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja az önkormányzat 
2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.01.) Ktr. számú rendeletének 
módosításáról szóló előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül 
– az előterjesztést elfogadta, és az alábbi rendeletet alkotja:  
 
 

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat  
Képviselő-testületének  

 
4/2011. (…) Ktr. számú rendelete 

 
az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló  

5/2010.(III.01.) Ktr. számú rendeletének módosítására 
 
 
Az önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 
1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdésében, és az államháztartásról szóló, többször módo-
sított 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az ön-
kormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010.(III.01.)Ktr. számú rendeletét  az alábbi-
ak szerint módosítja: 
 
1.§. A rendelet 3.§.(1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „3.§.(1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését 
 

945 313 eFt folyó évi bevétellel 
               233 428 eFt előző évek pénzmaradványából igénybe vett 
                                           forrással 
               1 178 741 eFt kiadással, ezen belül 
             ______________________________________________________   
              281 222 eFt személyi juttatással 
                  72 339 eFt munkaadót terhelő járulékkal 
               213 440 eFt dologi és egyéb kiadással  
     14 599 eFt támogatásértékű kiadással  
                 98 689 eFt szociálpolitikai juttatással 
                     4 660 eFt működési célú pénzeszközátadással 
                          46 500 eFt kölcsönnyújtással 

 296 317 eFt beruházási kiadással 
 135 204 eFt céltartalékkal 
            0 eFt általános tartalékkal 

               15 771 eFt tervezett intézményi maradvánnyal                    . 
 
állapítja meg.” 
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2.§. A rendelet 8.§-a az alábbiak szerint módosul: 
 

„8.§. Az önkormányzat a kiadások között 121.899 eFt céltartalékot különít el a jövő-
beni fejlesztési feladatok finanszírozási tartaléka. 
 

 Az Általános Iskola tervezett pénzmaradványa a Pejtsik hagyaték kezeléséből 15 771   
eFt.  

 
3.§. A költségvetési rendelet mellékletei az e rendelet mellékleteinek megfelelően módo-

sulnak. 
 
4.§. Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
                                   Dr. Vancsura István sk.                          dr. Menyhárt Anett sk. 
                                            polgármester                                               jegyző 

==================== 
 
 
 
 


