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Jegyzőkönyv 

Készült: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. március 27-én 

(hétfőn) 8.00 órai kezdettel tartott rendkívüli, nyilvános üléséről. 

Az ülés helye: Községháza Szontágh Tamás terme 

Jelen vannak:  Kondor Géza  polgármester 

Eitner József  képviselő 

Miklós Tamás  képviselő 

  Slemmer József János képviselő (4 fő) 

 

Török Péter alpolgármester, Simon László és Sümegi Gábor képviselők bejelentették 

távolmaradásukat.  

 

A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva aljegyző. 

 

Kondor Géza polgármester: nagy tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülésen a megjelent 

képviselő urakat, aljegyző asszonyt.   

Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből 3 fő 

képviselő, és a polgármester jelen van. Az ülést megnyitja. 

Ismerteti a napirendi pontot.  

 

1. A szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjának 

véleményezése tárgyban hozott 29/2017. (III.20.) Kt. határozat módosítása  

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

 

Kondor Géza polgármester: Megkérdezi, hogy a napirendekkel egyetértenek-e, illetve van-e 

más javaslat?  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kondor Géza polgármester: szavazásra bocsátja, aki egyetért a napirendi ponttal, 

kézfelemeléssel szavazzon.  

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4igen szavazattal, ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül elfogadja a napirendi pontot. 

 

 

 

N a p i r e n d 

 

1. A szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjának 

véleményezése tárgyban hozott 29/2017. (III.20.) Kt. határozat módosítása  

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 



2 
 

 

 

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 

1. A szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjának véleményezése 

tárgyban hozott 29/2017. (III.20.) Kt. határozat módosítása  

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

 

Kondor Géza polgármester: Az elmúlt testületi ülésen a szociális és gyermekjóléti 

alapellátások intézményi térítési díjával kapcsolatban nem igazán jó döntést hoztak, ezért 

szeretné kérni, hogy vegyék át még egyszer. A díjaknál érezték, hogy valami nem egészen 

egyértelmű. A döntéssel még a tavaly megadott 110 Ft-os támogatást is sztornózták. Kicsit 

utánanéztek, lemodellezték, hogy ha adnák ezt a legnagyobb támogatást a rászorult 

kategóriában, 260 Ft/órás kategória, havi szinten 30-40 eFt pluszköltséget jelentene az eddig 

támogatott 110 Ft-hoz képest. Egyeztetett a kistérséggel, náluk kisebb települések is az eddigi 

kategóriáig a 100 % támogatást megadták.  Nem lenne jó üzenete, ha ők egy más döntést 

hoznának. A határozati javaslatban százalékban határozták meg, ha számszerűsítik, a múltkori 

testületi ülésen kiadott melléklet szerint, ott van számokban is, hogy mit jelent.  

 

Tóthné Titz Éva aljegyző: Azért százalékban szerepel a mentesség, kedvezmény összege a 

határozati javaslatban, mert a rendelet-tervezet százalékban fejezi ki, és akkor 100%-ig 

kiegészíti az önkormányzat.  

 

Kondor Géza polgármester: Nem kérdőjelezte meg, de ők akkor tudnak dönteni, amikor azt 

a százalék mond valami számot is, azt tudják az érintettek száma alapján beszorozni, 260 Ft-ig 

szeretné kérni, hogy az önkormányzat ezt a támogatást vállalja át, e szerint módosítsák a 

döntésüket.  

Szinte az összes ellátott ebbe az utolsó kategóriába tartozik. Azt szeretné kérni, hogy ha ezzel 

egyetértenek, akkor módosítsák a határozatukat.  

Szavazásra bocsátja, aki a szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjának 

véleményezéséről szóló 29/2017. (III.20.) Kt. határozat módosítását elfogadja, kézfelemeléssel 

szavazzon. 

 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül 

meghozza az alábbi határozatot: 

 

38/2017. (III. 27.) Kt. határozat 

 

A szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjának véleményezéséről szóló 

29/2017.(III.20.)Kt. határozat módosítása 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolca Környéki Önkormányzati 

Társulás Társulási Tanácsa a fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális, 

Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti 

alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és 

a 29/2017.(III.20.) Kt határozatát a következők szerint módosítja. Az előterjesztésben javasolt 

térítési díjakat az alábbi mentességekkel, kedvezményekkel kiegészítve fogadja el.   

A házi segítségnyújtás tekintetében a társulás által elfogadotton túl, az intézményi térítési díjból 

további, az alábbiakban meghatározott mértékű kedvezményt biztosít: 
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a) a személyi gondozás tekintetében:  

aa) a nyugdíjminimum 250 %-áig terjedő jövedelem esetében 8,5 %; 

ab) a nyugdíjminimum 250 %-ánál magasabb, a nyugdíjminimum 300 %-áig terjedő jövedelem 

esetében 11, 5 % 

ac) a nyugdíjminimum 300 %-ánál magasabb, a nyugdíjminimum 350 %-áig terjedő jövedelem 

esetében 15,5 % 

ad) a nyugdíjminimum 350 %-a fölötti jövedelem esetében 20 % ;. 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg a Társulás elnökének 

további intézkedés végett. 

 

Felelős: Kondor Géza, polgármester 

Határidő: azonnal                  

 

Több tárgy nem volt, Kondor Géza polgármester az ülést 8,05 órakor bezárta. 

 

kmft. 

 

Kondor Géza        Dr. Szabó Tímea 

polgármester        jegyző 

 

 

 

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy: 

 

 

Tóthné Titz Éva 

aljegyző 

 

 


