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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.
Ikt.szám: 47-42 /2010.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 27.-i nyilvános
rendkívüli ülésén.
Helye: Ábrahámhegyi Polgármesteri Iroda hivatalos helyiség: Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.
Jelen vannak: Vella Zsolt polgármester
Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester
Kondor László képviselő
Kovács József képviselő
Gáspár József képviselő
Borbély Gyula képviselő
Meghívottak:

Soltész Attila körjegyző
Kovácsné A. Katalin jkv.v.

Vella Zsolt polgármester Tisztelettel köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a 6 tagú képviselő-testületből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes.
A képviselő-testületi ülést 18.00 órakor megnyitja.

Ismerteti a napirendi pontokat:
1. Beszámoló a Tatay Sándor Közös Fenntartású Napközi Otthonos Általános Iskola és a Pipitér Közös
Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2009. évi költségvetés teljesítéséről.
2. Szociális rendelet felülvizsgálata.
A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalásával 6 igen szavazattal egyetértett.

1. Beszámoló a Tatay Sándor Közös Fenntartású Napközi Otthonos Általános Iskola és a Pipitér Közös
Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2009. évi költségvetés teljesítéséről.
Vella Zsolt polgármester Ismerteti az iskola által küldött beszámolót, továbbá a költségek összegzését az alábbiak
szerint:
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Módosított bevételi előirányzat: 276.043 e. Ft.
Bevételi teljesítés:
19.607 e. Ft.

Bevételi alulteljesítés :

-256.436 e. Ft.

Módosított kiadási előirányzat:
Kiadási teljesítés:
Kiadási megtakarítás:

382.049 e. Ft.
103.420 e. Ft.
278.629 e. Ft.

Előirányzat maradvány:
Kötelezettség:

4.265 e. Ft.
1.389 e. Ft.

A képviselő-testülettel történt konszenzus alapján felteszi szavazásra mely szerint, a képviselő-testület felhívja az
általános iskola figyelmét, hogy a költségvetés előirányzat maradvány 4.265 e. Ft, és a kötelezettség 1.389 e. Ft
közötti különbség összegével a fenntartó önkormányzatok felé számoljon el.
Kéri a testület szavazását.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi
47/2010. /IV. 27. / Kt. határozat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaji Tatay Sándor Közös
Fenntartású Általános Iskola 2009. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót az alábbiak szerint
fogadja el:
A képviselő-testület felhívja az általános iskola figyelmét, hogy a költségvetés előirányzat maradvány 4.265
e. Ft összege, és a kötelezettség 1.389 e. Ft közötti különbség összegével a fenntartó önkormány-zatok felé
számoljon el.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő : azonnal.
Vella Zsolt polgármester Ismerteti a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda gazdálkodásáról szóló
2009. évi beszámolót.
Javasolja, hogy a képviselő-testület hívja fel az óvoda figyelmét, hogy a költségvetés előirányzat maradvány
1.462 e. Ft összege, és a kötelezettség 808 e. Ft közötti különbség összegével a fenntartó önkormányzatok felé
számoljon el. Kéri a testület szavazását.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi
48/2010. /IV. 27. / Kt. határozat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos
Óvoda 2009. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót az alábbiak szerint fogadja el:
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A képviselő-testület felhívja az óvoda figyelmét, hogy a költségvetés előirányzat maradvány 1.462 e. Ft
összege, és a kötelezettség 808 e. Ft közötti különbség összegével a fenntartó önkormányzatok felé
számoljon el.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő : azonnal.

2. Szociális rendelet felülvizsgálata.
Vella Zsolt polgármester A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 3. sz.
mellékletének 11. c) alpontja bevezeti az otthonközeli ellátás fogalmát, mely a gyakorlatban az étkeztetés, a házi
segítségnyújtás és az időskorúak nappali ellátásának finanszírozási módját tartalmazza.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 86. § (1)
bekezdése értelmében minden települési önkormányzatnak továbbra is kötelező feladata az étkeztetés biztosítása.
A Szt. 115. § (1) bekezdése szerint a szociális ellátások intézményi térítési díja a szolgáltatási önköltség és a
normatív hozzájárulás különbözete. A Szt. szociális ellátásként az étkeztetést, a házi segítségnyújtást és a nappali
ellátást nevesíti.
2010. évben az étkeztetés önköltsége (normatíva) egy napra 221,- Ft-ra csökkent (étkeztetés egy napi intézményi
térítési díja). Megszűnt a jövedelemtől függő többféle állami támogatási forma, 2010. január 01. napjától a
kérelmező jövedelmi viszonyaitól függetlenül egységesen 221,- Ft normatívát biztosít az állam.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
3/2009.(III.25.) rendeletének 29. §-a szabályozta a szociális étkeztetés térítési díját az alábbiak szerint:
(2) Mentes a térítési díj fizetése alól az, az egyedülálló személy, aki semmiféle jövedelemmel nem
rendelkezik.
(3) Az étkezési díj állami támogatással csökkentett hányadát kell fizetnie annak, akinek a családjában az egy főre
jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj 150%-át, egyedül álló esetén 200 %-át nem haladja meg.
(Eddig 188,- Ft-ot fizettek ebben a kategóriában az étkezők.)
(4) A mindenkori étkezési térítési díj 50 %-át kell fizetnie annak, akinek családjában az egy
főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj 150-200 %-a, egyedül álló esetén
200-250 %-a között van. (Eddig 275,- Ft-ot fizettek ebben a kategóriában az étkezők.)
(5) A mindenkori étkezési térítési díj 75 %- át kell fizetni annak, akinek családjában az 1 főre jutó havi jövedelem
a mindenkori öregségi nyugdíj 200-250%-át, egyedülálló esetén 250 –300% -át nem haladja meg. (Eddig 413,- Ftot fizettek ebben a kategóriában az étkezők.)
(6) A mindenkori étkezési térítési díj 100%-át kell fizetni annak, akinek a családjában az egy főre jutó havi
jövedelme az (5) bekezdésben foglaltak fölé esik. (Eddig 550,-Ft-ot fizettek ebben a kategóriában az étkezők.)
Az új rendszerben a normatív állami támogatás egy adagra jutó összege az eddigi 362,- Ft helyett 221,- Ft-ra
csökkent. Az étkezési díj az ÁFA emelésével 2009. július 01-től 550,- Ft-ról 573,- Ft-ra emelkedett, mely
különbözet a tavalyi évben nem került érvényesítésre az étkezést igénybe vevők felé.
Amennyiben a változások miatt rendeletünket hozzáigazítjuk az új helyzethez, akkor az eddig legalacsonyabb
kategóriába tartozók a normatíva módosításával magasabb térítési díjat fizetnének, mint a második kategóriába
tartozó étkezők.
2010. évben az öregségi nyugdíj legkisebb összege 28.500,- Ft, 150 %-a 42.750,- Ft, 200 %-a 57.000,- Ft, 250
%-a 71.250,- Ft.
Fenti helyzet azt a veszélyt hordozza magában, hogy az étkezők közül a legalacsonyabb jövedelemmel rendelkezők
visszamondják a szociális étkeztetést, hiszen majd duplájára emelkedik részükre a térítési díj (188,- Ft-ról 350,Ft-ra), ellátás nélkül maradnak.
Fenti probléma elkerülése érdekében javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületnek, a rendelet olyan irányú
módosításának átgondolását, amikor csak a legalacsonyabb jövedelemmel rendelkezők, tehát az I. kategóriába
tartozó étkezők térítési díja változna és nem a normatívához igazodna, hanem az is az étkezési díj százalékában
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lenne megállapítva. Erre javasoljuk az étkezés térítési díjának 35 %-át. Ez azt jelentené, hogy ebben a
kategóriában a tavalyi 188,- Ft térítési díj helyett 200,- Ft-ot kellene fizetni. Ebben az esetben a fizetendő térítési
díj itt is csak az infláció mértékével emelkedne. A korábbi második kategóriába tartozók továbbra is az étkezési díj
50 %-át fizetnék, amely 275,- Ft-ról 290,- Ft-ra emelkedne, a harmadik kategóriában tartozók szintén továbbra is
az étkezési térítési díj 75 %-át fizetnék, amely 413,- Ft-ról 430,- Ft-ra módosulna.
A 100%-os ár pedig figyelembe véve az ebédárak emelkedését 550,-Ft-ról 573,-Ft-ra nő.

Amennyiben a rendeletet az utóbb javasoltak szerint fogadja el a Tisztelt Képviselő-testület, abban az esetben
előfordulhat, hogy a Kistérségi Társulással történő év végi elszámolás során hiány mutatkozik, amit akkor a
Kistérség részére meg kell fizetni, hiszen a lakosság által fizetett térítési díj és a kapott normatíva együttesen nem
teszi ki az étkezés tényleges költségét.
Kéri a testület szavazását a fent elhangzottakkal kapcsolatban.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi
6/2010. /V. 01. / r e n d e l e t é t
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról.
/1. sz. mell. /.

Vella Zsolt polgármester Az ülést 19.00 órakor bezárja.

k.m.f.
Soltész Attila
körjegyző

A jegyzőkönyv hitelesítője: Gáspár József

Vella Zsolt
polgármester

képviselő

