
J e g y z ı k ö n y v 
 
 
 

Készült:  Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. február 26-án 8 
órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. – 
 
Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme 
 
Jelen vannak:  Bogdán Péter polgármester, Baktai Kálmán, Eszteró Imréné, Krokavecz 
László, Kuczeráné Sípos Judit, Magyar István, Oláh József Pál, Szatmári Tibor 
önkormányzati képviselık. – 
 
Bejelentéssel távol: dr Almássy Antalné, Dr Barta Zsuzsanna, Bordás József, Dr Ila Erzsébet, 
Király Lászlóné, Tapasztó Szabolcs 
 
Bejelentés nélkül távol: -- 
 
Jelen vannak továbbá:  Majzikné Hanyicska Valéria a Területi Gondozási Központ, 
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat vezetı-helyettese, Bíró Csaba a Polgármesteri 
Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetıje, Pádár Lászlóné jegyzı, Kun 
Sándorné jegyzıkönyvvezetı 
 
BOGDÁN PÉTER: köszöntötte a megjelenteket. A rendkívüli testületi ülést a tegnapi ülés 
után szóban hívta össze, a napirend fontossága és sürgıssége miatt. Megállapította, hogy a 14 
fıs testületbıl 8 fı van jelen, 6 fı bejelentéssel van távol, az ülés határozatképes. Javasolta, 
hogy a képviselı-testület tárgyalja meg a tegnapi napon napirendrıl levett rendelet-tervezetet 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjának, és az ellátottak 
személyi térítési díjának megállapításáról, valamint az élelmezési nyersanyagköltség 
megállapításáról szóló rendelet-tervezetet.  
 
Kérte, akinek van más javaslata a napirendet illetıen, tegye meg. 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Kenderes Város Önkormányzatának 30/2009.(II.26.) Kt. számú határozata 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 26-i ülése napirendjének 
elfogadásáról 
 
  Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete Bogdán Péter polgármester 
 napirendekre tett javaslatát elfogadta. 
 
 Errıl: 1./ Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének tagjai, Helyben 
 
                           é r t e s ü l n e k. 
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1. n a p i r e n d i  p o n t  m e g t á r g y a l á s a 
 
Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének ..../2009.(III.5.) rendelete a 
személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjának, és az ellátottak 
személyi térítési díjának megállapítására 
 
BOGDÁN PÉTER: a tegnapi napon tartott testületi ülésen a képviselı-testület napirendjérıl 
levette a rendelet-tervezet megtárgyalását azzal, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság  
véleményezze a tervezetet. Megkérte Baktai Kálmánt, a bizottság elnökét, ismertesse a 
bizottság álláspontját és javaslatait a rendelet-tervezettel kapcsolatban. 
 
BAKTAI KÁLMÁN:  a bizottság véleményezte a rendelet-tervezetet, de nem tudtak állást 
foglalni a méltányossági feltételek meghatározásában. A bizottság felkérte Juhászné Orvos 
Anettát, a Területi Gondozási Központ, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat vezetıjét, 
hogy a mai testületi ülésre dolgozza ki az intézményi  térítési díjak méltányossági 
feltételeinek meghatározására szóló javaslatát. A bizottság megfogalmazta azt a véleményét, 
hogy az óvodában az élelmezésért fizetendı térítési díj az ÁFA felszámítása miatt ne 
növekedjen,  mert azzal a szülık anyagi megterhelése is jelentıs mértékben növekedne.  
A bizottság javasolta  a nyersanyagnorma összegének csökkentését úgy, hogy az ÁFA 
felszámítása miatt az intézményi térítési díj ne növekedjen. 
 
H o z z á s z ó l á s o k 
 
BÍRÓ CSABA: az ÁFA felszámítása a jogszabályban meghatározottak szerint történik, azon 
változtatni nem tudnak. Az élelmezési nyersanyagköltség megállapításáról szóló rendelet 
módosításával a nyersanyagnorma összege csökkenthetı az  ÁFA összegével.  Ennek 
megfelelıen a napközi otthonos óvoda napi nyersanyagköltsége az ellátottak után 212 Ft-ra, 
az ebéd  140 Ft-ról 116 Ft-ra, a tízórai és az uzsonna pedig 57 Ft-ról 48 Ft-ra változna. Ebben 
az esetben a nyersanyagköltség  ÁFÁ-val növelt összege 254 Ft lenne.  
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjának, és az ellátottak 
személyi térítési díjának megállapítására vonatkozó rendelet-tervezet a Területi Gondozási 
Központ által elkészített 1. számú melléklettel egészülne ki. 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátások intézményi térítési díjának, és az ellátottak személyi térítési díjának 
megállapítására vonatkozó rendelet-tervezetet, és 8 fı egyhangú szavazatával az alábbi 
rendeletet alkotta: 
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Kenderes Város Önkormányzata 

 Képviselı-testületének 
 

7/2009.(III.6.) rendelete  
 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjának, és az 
ellátottak személyi térítési díjának megállapítására 

 
 

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kenderes, 2009. február 26. 
 
 
(:Bogdán Péter:)      (:Pádár Lászlóné:) 
  polgármester        jegyzı 
 
Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete megtárgyalta az élelmezési 
nyersanyagköltség megállapítására vonatkozó rendelet-tervezetet, és 8 fı egyhangú 
szavazatával az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Kenderes Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének 

 
8/2009.(III.6.) rendelete 

 
az élelmezési nyersanyagköltség megállapítására 

 
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kenderes, 2009. február 26. 
 
(:Bogdán Péter:)                 (:Pádár Lászlóné:) 
  polgármester        jegyzı 
 
 
BOGDÁN PÉTER: mivel más napirend, bejelentés, kérdés nem volt, az ülést 8 óra 23 
perckor bezárta. 
 
 

kmf. 
 

(:Bogdán Péter:)      (:Pádár Lászlóné:) 
  polgármester        jegyzı 
 
 
 



 
 
 

J e g y z ı k ö n y v 
 
 

Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. február 26-án 8 
órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. – 
 
 
 
 
 

M U T A T Ó 
 

Napirend:         Szám: 
 
 
Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 26-i ülése  
napirendjének elfogadásáról       30/2009. 
 
 
1./Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2009.(III.6.) 
    rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési 
    díjának és az ellátottak személyi térítési díjának megállapítására   
           

 
2./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2009.(III.6.)  
     rendelete az élelmezési nyersanyagköltség megállapítására 
 
 
 
 

 
 

 


