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Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27.-
én 16 órai kezdettel tartott ülésén.

Határozat száma Tárgya

33/2015. (VIII. 27.) Rendkívüli önkormányzati támogatásra pályázat benyújtása

Rendelet száma Tárgya

8/2015. (VIII. 28.) A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló
rendelet módosítása



Jegyzőkönyv

Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27.-én
16 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal polgárniesteh irodája.

Jelen vannak: Dudás Róbert polgármester,
Bíró Sándor alpolgármester
Hajdu Péter képviselő,
Lajtosné Lécz Erzsébet képviselő,
Répás Roland képviselő,
Dr. Jakab Dorottya jegyző.

Dudás Róbert polgármester:
Szeretettel és tisztelettel köszönti a képviselőket, és ajegyző asszonyt.
Megállapítja, hogy a képviselők teljes létszámban jelen vannak, az ülés határozatképes, azt
megnyitja.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnekjavasolja Lajtosné Lécz Erzsébet és Hajdu Péter képviselőket.

Indítványára a Képviselő-testület egyhangúlag jegyzőkönyv-hitelesítőnek Lajtosné Lécz
Erzsébet és Hajdu Péter képviselőket kijelölte.

Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag — 5 igen -

szavazattal elfogad:

1.! Rendkívüli önkontányzati támogatásra pályázat benyújtása
Előadó: Polgármester

2.! Szociális rendelet módosítása
Előadó: Polgármester, Jegyző

3.! Egyebek

Napirend:

1.1 Rendkívüli önkormányzati támogatásra pályázat benyújtása
Előadó: Polgármester

Dudás Róbert: Már a költségvetés tárgyalásánál egyetértettek abban, ha lehetőség lesz rá
benyújtják a pályázatot a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló
támogatásra. Az Onkormányzat nehéz helyzete miatt (már a folyószámlahitel-keretből
gazdálkodnak, lejárt határidejű kifizetetlen számláik vannak) most van rá lehetőség, hogy a
pályázatot benyújtsák. Elbírálása decemberben várható, de mindenképpen meg kell adni az
esélyt a nyeréshez. Kéri a képviselőket, támogassák a pályázat benyújtását.
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A Képviselő-testület egyhangú — 5 igen — szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Mátraballa Közsé2i Önkormányzat Képviselő-
testületének 33/2015. (VIII. 27.) határozata

Mátrabafla Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
támogatási igényt nyújt be a helyi önkormányzatok
működőképessége megőrzését szolgáló 2015. évi
rendkívüli önkormányzati támogatásra.

Határidő: 2015. augusztus 31.
Felelős: Polgármester.

2.! A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
Előadó: Dudás Róbert polgármester

Dr. Jakab Dorottya jegyző
Előterjesztés: Csatolva.

Dr. Jakab Dorottya: A februári ülésén döntött a Képviselő-testület a települési gyermek
étkeztetési támogatás keretén belül, bogy a település óvodájába és iskolájába járó
gyermekek után, akik nem jogosultak rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, továbbá
akiknek államilag a fizetendő térítési díj csak részben (50 %-ban) támogatott, a fizetendő
térítési díj 50 %-át átvállalja az Onkonnányzat. Most az állam az óvodások esetében
kiterjesztette az államilag ingyenesen étkező gyermekek körét, így több gyermek étkezhez
állam által támogatottan ingyenesen. Emiatt a költségvetésben ezen a soron szerepelő és
betervezett összegből takarítunk meg annyit, hogy ezt az 50 %-os önkormányzati
támogatást felemeljük 100 %-ra. Végeztünk számításokat a könyvelési tényadatok és a
létszámadatokból számított várható adatokkal, így arra a megállapításra jutottunk, hogy az
a rész, amely állam által nem támogatott, azt az önkormányzat költségvetéséből
támogassuk. Ennek megfelelően került összeállításra a rendelet-tervezet, melynek
elfogadása esetén Mátraballa iskolájába és óvodájába járó gyenixekek mind ingyen
étkeznének.

Dudás Róbert: A jegyzőnő által elmondottakat azzal egészíti ki, hogy ez a támogatás erre
az évre vonatkozik. Amikor majd ismerik a következő év költségvetési számait, újra
visszatérnek rá, hogy a számok ismertében tudják-e tovább vállalni a támogatást.

A Képviselő-testület egyhangú — 5 igen — szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
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Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/20 15. (VIII.28.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló
2/2015. (11.14.) önkormányzati rendelet módosítása

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. * (1) bekezdésében, 25. ~ (3) bekezdés b)
pontjában, 26. *-ban, 32. ~ (1) bekezdés b) pontjában, 32. ~ (3) bekezdésében, 33. * (7)
bekezdésének, 45. * (1) bekezdésében, 48. ~ (4) bekezdésében, 132. * (4) bekezdés a), d)
és g) pontjaiban, a 134/E. *-ban, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. ~ (2) bekezdésében, a 131. * (1) bekezdésében, továbbá
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 13. * (1)
bekezdésének 8a. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a
települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (11.14.)
önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. ~ A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (11.14.)
önkom~ányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 15. ~ - a helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„15. ~ (I) A települési gyermekétkeztetési támogatásra jogosult a település óvodájába és
iskolájába járó gyermeke után az a szülő jövedelemhatárra és vagyoni helyzetre való
tekintet nélkül, akinek a gyermeke
a) a gyerniekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.) 151. * (5) bekezdése szerinti ingyenes gyermekétkezésre nem
jogosult, vagy
b) a Gyvt. 151. * (5a) bekezdése szerinti kedvezményes étkezésben részesül.
(2) A támogatás összege gyermekenként minden hónapra a havonta fizetendő térítési díj
100 %-a.”

2. ~ Jelen rendelet 2015. szeptember 01.-én lép hatályba és első alkalommal a 2015. év
szeptember hónapjára fizetendő étkezési térítési díjaknál kell alkalmazni.

Dudás Róbert sk. Dr. Jakab Dorottya sk.
polgármester jegyző
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Az ülésnek több napirendje nem volt, a Polgármester azt bezárta.

K.m.f

(73 tc~)
‘~Dudás Ró~rt Dr. akab Dorottya

polgármester jegyző

Lajtosné Lécz Erzsébet
jkv. hit.

Hajdu Péter
jkv. hit.


