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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat és Móricgát Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületeinek, 2016. március 31-én 13 
30 

órai kezdettel megtartott e g y ü t t e s 

képviselő-testületi üléséről. 

 

Ülés helye: Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme 

 

J e l e n   v a n n a k: 

Jászszentlászló Község Képviselő-testülete részéről 

 

 Nagy András polgármester  

 Patyi Norbert alpolgármester 

 Hajagos-Tóth István képviselő 

 Sütőné Kővágó Margit képviselő 

 Mészáros László  képviselő  

 Tóthné Frank Anikó képviselő 

 

Móricgát Község Képviselő-testülete részéről 

 

 Csontos Máté polgármester 

 Zöldág János alpolgármester 

 Borsik Imre képviselő 

 Deli Jánosné képviselő 

 Tóth Antal képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen van:  

  

 Valentovics Beáta  jegyző 

 

Nagy András – Jászszentlászló polgármestere – Köszöntötte a megjelenteket. Javasolja az 

együttes ülés napirendjét a meghívó szerinti formában és tartalommal fogadják el. 

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül - és Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 

szavazattal – ellenszavaz és tartózkodás nélkül - az együttes ülés napirendjét az alábbiak 

szerint hagyja jóvá: 
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Napirendi pontok: 

 

1. Hozzájárulás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátási térítési díjak 

összegéhez. 

(Szóbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Nagy András Jászszentlászló polgármestere 

 

2.  Egyebek.  

 

1. Napirendi pont 

Hozzájárulás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás térítési díjak 

összegéhez. 

(Szóbeli előterjesztés) 

 

 

Nagy András – polgármester – Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzat közösen 

tartja fenn Társulás keretében az Alapszolgáltatási Központ intézményt. A térítési díjakról 

Jászszentlászló Község Önkormányzata alkotott rendeletet. A rendelet módosításának 

kidolgozása megtörtént, Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tárgyalja 

azt a soron következő ülésen, azonban a térítési díjak összegének meghatározása mindkét 

Képviselő-testület egyetértésével történhet. Átadta a szót Valentovics Beáta jegyzőnek.  

 

Valentovics Beáta – jegyző – Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 

Társulási Megállapodásban 9.5 pontja kimondja, hogy a személyes gondoskodást nyújtó 

ellátások körében, azok igénybevételére vonatkozó szabályok megállapításánál, a térítési díjak 

összegének meghatározásánál mindkét önkormányzat hozzájárulása szükséges, mielőtt a 

rendeletbe beépítésre kerül. A Társulási Megállapodásban rögzítettek alapján tájékoztatja 

Képviselő-testületeket, hogy Fürdős Ferenc intézményvezető úr az alábbi esetekben javasolja 

az emeléseket. Idősek nappali ellátása esetén a javasolt térítési díj, csak tartózkodás esetén 0.-

Ft, étkezés esetén 660.-Ft/adag. A házi segítségnyújtás esetén javasolt intézményi térítési díj 

szociális segítés óradíja 450.-Ft/óra, személyes gondozás díja 450.-Ft/óra. A rendelet 9. §. (4) 

bekezdés a) napi egyszeri meleg étel helyben fogyasztással, vagy elvitellel) 877.-Ft/adag b) a 

kiszállítás költsége 110.-Ft. Javasolja az intézményvezető úr, hogy a Képviselő-testület az 

fentiekben meghatározott díjnál alacsonyabb összegben – kiszállítás nélkül helyben 

fogyasztással vagy elvitellel 660.-Ft/adag, a kiszállítás díja 105.-Ft/eset állapítsák meg.  

 

Hajagos-Tóth István – képviselő – támogatja a javaslatot, az emelés szimbolikus, alig 

érezhető.  

 

Nagy András – polgármester – javasolja Képviselő-testületek járuljanak hozzá, hogy a 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

térítési díjáról szóló rendeletébe az alábbi intézményi térítési díjak kerüljenek beépítésre:  

 

Szociális étkezés esetén 

kiszállítás nélkül, (helyben fogyasztással, vagy elvitellel): 660,- Ft / adag, 

kiszállítással: 765,- Ft / adag, melyből a kiszállítás költsége 105,- Ft/ eset. 
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Házi segítségnyújtás esetén: 

 

 Szociális segítés óradíja:                   450.- Ft / óra 

  Személyes gondozás óradíja: 450.- Ft / óra 
 

Idősek nappali ellátásán az önköltség összege: 

csak napközbeni tartózkodás esetén: 0.- Ft / nap 

ott étkezés esetén: 660,- Ft / nap 

 

Ápolást gondozást nyújtó intézményi ellátás esetén a intézményi térítési díj mértéke nem 

változik.  

 

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül és Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 

szavazattal – ellenszavaz és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

 

 

31/2016.(III. 31.) határozat Jászszentlászló 

15/2016. (III. 31.) határozat Móricgát 

Személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátások térítési díjaihoz hozzájárulás 

 

 

 

H a t á r o z a t 

 

 

Jászszentlászló Községi önkormányzat Képviselő-testülete Móricgát 

Községi önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a térítési 

díjak összege Jászszentlászló Községi Önkormányzat személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 

rendeletébe az alábbiak szerint kerüljön beépítésre: 

 

Szociális étkezés esetén 

kiszállítás nélkül, (helyben fogyasztással, vagy elvitellel): 660,- Ft / 

adag, 

kiszállítással: 765,- Ft / adag, melyből a kiszállítás költsége 105,- Ft/ 

eset. 

 

Házi segítségnyújtás esetén: 

 

Szociális segítés óradíja: 450.- Ft / óra 

Személyes gondozás óradíja: 450.- Ft / óra 
 

Idősek nappali ellátásán az önköltség összege: 

csak napközbeni tartózkodás esetén: 0.- Ft / nap 

ott étkezés esetén: 660,- Ft / nap 

 

Határidő: Azonnal. 

Felelős:  Csontos Máté Móricgát polgármestere 

  Nagy András Jászszentlászló polgármestere 
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2./ Napirendi pont 

 Egyebek 

 

Nagy András – polgármester – az Egyebek napirendi pontban megtárgyalandó kérdés nem 

merült fel.  

 

 

Mivel több hozzászólás nem volt, a nyílt ülést berekesztette. 

 

K. m. f.  

 

 

 

 

 

 Nagy András  Csontos Máté   

 Jászszentlászló polgármestere Móricgát polgármestere 

 

 

 

 

  Valentovics Beáta 

  jegyző 


