Készült: Bajót Község Képviselő-testületének 2011. április 26-án megtartott testületi
ülésén.
Az ülés helye: Millenniumi ház
Bajót, Kossuth Lajos utca 147.
Jelen vannak:

Tóth Zoltán polgármester,
Paul Zoltánné, Malagurszkiné Szabó Éva, Buzás Kelemen és
Kriszeg Ilona képviselők
Tarnóczy Tünde körjegyző

Tóth Zoltán polgármester a határozatképesség kinyilvánítása után köszöntötte a
megjelenteket, külön köszöntötte Borosháziné Végh Angéla őrsparancsnokot és
Sturcz Viktória mb. kapitányságvezetőt, és az ülést megnyitotta.
Jegyzőkönyv hitelesítésre Bognár Gábor képviselőt kérte fel, jegyzőkönyv vezetőként, pedig Horváth Attilánét mutatta be.
Napirendi pontok:
1,/ Rendőrség beszámolója
2,/ Védőnői Szolgálat beszámolója
Ea.: Szádóczkiné Török Ivett védőnő
3,/ Beszámoló a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről
Előadó: Tóth Zoltán polgármester
4,/ 2010.évi költségvetési zárás
Beterjesztő: Tóth Zoltán polgármester
Előadó: Molnár Istvánné pü. főmunkatárs
5/ 2011. évi költségvetési rendeletmódosítás
Beterjesztő: Tóth Zoltán polgármester
Előadó: Molnár Istvánné pü. főmunkatárs
6,/ Szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló rendelet megtárgyalása, elfogadása
7,/ Egyebek
I. Napirendi pont: Rendőrség beszámolója
Tóth Zoltán polgármester: A Rendőrség, írásos beszámolóját minden képviselő
megkapta ( 1.számú melléklet), van-e a beszámolóval kapcsolatban kiegészíteni
valója Borosháziné Végh Angéla őrsparancsnoknak?
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Borosháziné Végh Angéla őrsparancsnok köszöntötte a képviselőket és röviden
elmondta az írásos beszámoló lényegét, majd megkérte a jelenlévőket, ha van
valakinek kérdése azt tegye fel.
A képviselő-testület rövid beszélgetés után egyhangú,11 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
27/2011 (IV. 26) sz. önkormányzati határozat
Bajót
Község
Képviselő-testülete
az
Esztergomi
Rendőrkapitányság Nyergesújfalui Rendőrőrs vezetőjének
Borosháziné Végh Angéla őrsparancsnoknak a beszámolóját
jelen jegyzőkönyv 1 számú melléklete alapján elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
Borosháziné Végh Angéla őrsparancsnoknak
kapitányságvezető elhagyta a helységet.

és

Sturcz

Viktória

mb.

II. Napirendi pont: Védőnői Szolgálat beszámolója
Ea.: Szádóczkiné Török Ivett védőnő
Tóth Zoltán polgármester: A Védőnői Szolgálat, írásos beszámolóját minden
képviselő megkapta ( 2. számú melléklet), van-e a beszámolóval kapcsolatban
valakinek kérdése, hozzászólása?
A képviselő-testület rövid beszélgetés után egyhangú,11 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
28/2011 (IV. 26) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testülete Szádóczkiné Török Ivett
védőnő beszámolóját jelen jegyzőkönyv 2 számú melléklete
alapján elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
III. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről,
eseményekről
Előadó: Tóth Zoltán polgármester
Tóth Zoltán polgármester: A két ülés között időszakról készült beszámolót ( 3.
számú melléklet ) minden képviselő kézhez kapta, van-e kérdés, hozzászólás az
anyaggal kapcsolatban.
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Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem volt a képviselő-testület egyhangú, 11 igen
szavazattal a polgármester beszámolóját elfogadta.
IV. Napirendi pont: 2010.évi költségvetési zárás
Beterjesztő: Tóth Zoltán polgármester
Előadó: Molnár Istvánné pü. főmunkatárs
Tóth Zoltán polgármester: A 2010. évi zárásról készült anyagot (4. számú
melléklet) a képviselők kézhez kapták, a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, felkéri
Bognár Gábort, a bizottság elnökhelyettesét, mondja el állásfoglalásukat.
Bognár Gábor: A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat 2010. évi zárását
megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
BAJÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
4/2011. ( IV.26. ) számú rendelete
az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított
1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2010. évi
költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.
I. rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzati költségvetési szervekre, a helyi
kisebbségi önkormányzatra és az önálló intézményre.
II. Az Önkormányzat zárszámadása
2.§
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetésének
végrehajtását
165.523 E Ft
34.878 E Ft
143.133 E Ft
41.388 E Ft
19.960 E Ft

Működési bevétellel
Felhalmozási bevétellel
Működési kiadással
Felhalmozási kiadással
Pénzmaradvánnyal
-ebből:
19.960 E Ft
Működési pénzmaradvány
0 E Ft
Felhalmozási pénzmaradvány
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jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként
1,(15,16)számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

az

A kiadásokon belül
48.822 E Ft
11.774 E Ft
33.275 E Ft
31.200 E Ft
2.113 E Ft
14.121 E Ft
0 E Ft
26.195 E Ft
2.745 E Ft
0 E Ft
185 E Ft
11.181 E Ft
1.483 E Ft

személyi jellegű juttatások
munkaadókat terhelő járulék
dologi kiadás
támogatásértékű működési kiadás
működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
társadalom- és szociálpolitikai juttatás
kamatkiadások ( folyószámla hitel kamata )
felújítás
intézményi beruházási kiadások
felhalmozási célú pénzeszközátadás
kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
Támogatás értékű felhalmozási kiadás
Felhalmozási kölcsön törlesztés

(3) Az önkormányzat és az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv bevételi és
kiadási előirányzatainak teljesítését a 4, számú mellékletekben foglaltaknak
megfelelően hagyja jóvá.
(4) A Kisebbségi Önkormányzat kiadásait és bevételeit a 5. számú mellékletben
foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(5) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások
mérlegét a 2. számú melléklet szerint fogadja el.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait 6. számú
melléklet szerint fogadja el.
(7) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok kimutatását a 16 számú melléklet
tartalmazza.
(8) Előirányzat felhasználási ütemtervet és a teljesítést a 11 számú melléklet
tartalmazza.
(9) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és
címenkénti alakulását a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 10. számú melléklet
tartalmazza.
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(11) 2010. évi céljellegű támogatások részletes kimutatását a 7. számú melléklet
szerint hagyja jóvá.
(12) Az önkormányzat a 2010. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 2. tábla
szerint 691.495 E Ft-ban állapítja meg.(tájékoztató tábla 3,4,5,6,7,) (1)
A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 3-as számú
mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
(13) Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és az önálló
intézmény pénzmaradványát 3/a számú melléklet alapján hagyja jóvá.
(Bajót Község Önkormányzat pénzmaradványa 18.283 ezer Ft, BajótMogyorósbánya Körjegyzőség pénzmaradványa 1.677 ezer Ft)
Az önkormányzat jegyzője a 2011. évi előirányzatokon történő átvezetéséről
gondoskodik.
Záró rendelkezések
3§
(1) Ez a rendelet a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Tóth Zoltán
Polgármester

Tarnóczy Tünde
körjegyző

V. Napirendi pont: 2011. évi költségvetési rendeletmódosítás
Beterjesztő: Tóth Zoltán polgármester
Előadó: Molnár Istvánné pü. főmunkatárs
Tóth Zoltán polgármester: A 2011. évi költségvetési rendeletmódosításról készült
anyagot ( 5. számú melléklet) a képviselők kézhez kapták, a Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta, felkéri Bognár Gábort, a bizottság elnökhelyettesét, mondja el
állásfoglalásukat.
Bognár Gábor: A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat 2011. évi költségvetési
rendeletmódosítását megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
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Bajót Község Önkormányzatának
5/2011.(04. 26) számú rendelete
a 2010. évi önkormányzati költségvetésről
és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló
1 /2011.( II. 14.) számú rendeletének módosításáról
Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló –
többször módosított – 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a
68.§ (2) bekezdése alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az
államháztartás működési rendjéről szóló – módosított – 217/1998. (XII.30.)
Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2011. évi költségvetésről alkotott 4/2010
(II..25)számú költségvetési rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1.§
(1) (1) A 2011. január 1 és március 30-a között átvett támogatások miatt az
alaprendelet 3.§ (1) bekezdésében megállapított
141.256 E Ft Működési bevételek főösszegét
161.256 E Ft Működési kiadások főösszegét
20.000E Ft Működési forráshiány
18.970 E Ft Felhalmozási bevételek főösszegét
18.970 E Ft Felhalmozási kiadások főösszegét
0 E Ft Felhalmozási forráshiány
és az önkormányzat 2011. évi
146.530 E Ft Működési bevételek főösszegét
166.530 E Ft Működési kiadások főösszegét
20.000 E Ft Működési forráshiány
18.970 E Ft Felhalmozási bevételek főösszegét
18.970 E Ft Felhalmozási kiadások főösszegét
0 E Ft Felhalmozási forráshiány
állapítja meg.
(2)A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
39.600 E Ft személyi jellegű juttatások
9.822 E Ft munkaadókat terhelő járulék
52.550 E Ft dologi kiadás
31.279 E Ft támogatásértékű működési kiadás
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2.171 E Ft működési célú pénzeszközátadás államháztart.
kívülre
10.486 E Ft társadalom- és szociálpolitikai juttatás
0 E Ft föld terület vásárlás
7.749 E Ft felújítás
1.913 E Ft intézményi beruházási kiadások
6.939 E Ft Támogatásértékű felhalmozási kiadás
20.322 E Ft Működési tartalék
483E Ft Felhalmozási tartalék
1.886 E Ft Felhalmozási

kölcsön

törlesztése

és

kölcsön

folyósítása
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(3) Bajót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következő kiemelt bevételi
előirányzatokat határozza meg,
2.252 E Ft Intézményi működési bevételek
83.062 E Ft Önkormányzatok sajátos működési bevétele
23.567 E Ft Önkormányzatok költségvetési támogatása
10.984 E Ft Véglegesen átvett pénzeszközök ( felhalmozási )
17.972 E Ft Támogatásértékű működési bevételek
2.981 E Ft Felhalmozási és tőke jellegű bevétel
3.300 E Ft Felhalmozási kölcsön
19.677 E Ft Pénzforgalom nélküli bevételek
az alábbi jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(4) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások
jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, a rendelet 1.
számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(5) (4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati szinten a 2. számú melléklet
szerint állapítja meg a képviselő-testület.
2.§
Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervei, módosítás utáni előirányzatát a
6,11,15,15/a,16,16/a, számú mellékletek tartalmazzá
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3.§
(1) Ez a rendelet 2011.április 26 lép hatályba. E rendelet hatályba lépésével, egy
időben a 1/201 ( II.14.)sz. költségvetési rendelet 3.§. (1), (2), (3), (4), bekezdése
és a 4.§ (1) ,(8), bekezdése hatályát veszíti.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Tóth Zoltán
Polgármester

Tarnóczy Tünde
körjegyző

VI. Napirendi pont: Szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló rendelet
megtárgyalása, elfogadása
Tóth Zoltán polgármester: Az írásos anyagot minden képviselő kézhez kapta
( 6.számú melléklet) A szociális ellátásról szóló rendeletünket egyrészt
jogszabályváltozás miatt kellett aktualizálnunk, másrészt a törvény lehetőséget
biztosít arra, hogy a bérpótló juttatásban részesülőknél, olyan feltételeket
támasszunk, aminek nem teljesítése esetén meg lehet vonni a támogatást. A
számokban nincs változás.
A képviselő-testület egyhangú,11 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Bajót Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2011.(IV.26.) számú rendelete
A szociális ellátások helyi szabályairól.
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 10.§. (1) bek,
26.§., 32.§. (1),(3) bek., 37/D.§. (5) bek., 38.§. (9) bek., 43/B.§. (1) bek., 45.§. (1),(2)
bek., 47.§. (1),(4) bek., 50.§. (2) bek., 92.§. (1), (2) bek.,és a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19.§. (1)
bek., 36.§. (1) bek., 38.§. (1) bek., 71.§. (3) bek., 112.§. (2) d./ pontjában, 160.§. (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
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1.§.
Eljárási rendelkezések
(1)
A kérelmező a szociális támogatás megállapítása érdekében az alábbi iratokat
(igazolásokat) köteles benyújtani a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
Bajót - Mogyorósbánya körjegyzőség (továbbiakban: körjegyzőség):
a./ jogszabályban előírt formanyomtatványokon írásbeli kérelem vagy jegyzőkönyvbe
foglalt nyilatkozat a szociális támogatás igényléséről.
(2)
A támogatás elbírálása előtt - a kérelemnek a döntésre jogosító
rendelkező szervhez történő továbbítása előtt - a
körjegyzőség
környezettanulmányt készíthet.

hatáskörrel

(3)
A szociális rászorultságon alapuló pénzbeli támogatás kifizetéséről és
megállapított természetbeni támogatás folyósításáról a jegyző gondoskodik.

a

(4)
A nem rendszeres pénzbeli és természetbeni támogatások kifizetésének
időpontjáról a támogatást megállapító határozatban kell rendelkezni.
Aktív korúak ellátásai
3.§.
Rendszeres szociális segély
(1)

Az aktív korú nem foglalkoztatott személy részére rendszeres szociális segély
megállapítása esetén a segélyezett köteles együttműködni:
a./ Bajót Község Önkormányzatával
b./ A Lábatlani Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal

(2)

A beilleszkedést segítő programok típusai:
a./ egyéni képességeket fejlesztő program
b./ életmódot formáló foglalkozás
c./ munkavégzésre történő felkészítő program.

(3) Együttműködés megszegésének esetei:
a/ az együttműködési programon antiszociális magatartást tanúsít, vagy alkoholos
befolyásoltság alatt áll,
b) a határozatban megjelölt időn belül- önhibájából - nem veszi fel a kapcsolatot az
együttműködésre kijelölt intézménnyel, vagy együttműködési megállapodást nem köti
meg.
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4. §
Bérpótló juttatás
(1)
A bérpótló juttatásra való jogosultság feltétele, hogy a kérelmező, illetve a
jogosult a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó 4. §-ban
meghatározott feltételeket teljesítse.
(2) A lakott lakás vagy ház rendezettsége akkor biztosított, ha
a) helyiségeiben a járófelületek nem szemetesek, a burkolatok, berendezési
és felszerelési tárgyak, textíliák szennyeződéstől mentesek,
b) az ingatlan állagmegóvásáról és a rendeltetésszerű használhatóság
fenntarthatóságáról a kérelmező vagy jogosult jövedelmi helyzetéhez
mérten
gondoskodik,
valamint
a
szakértelmet,
speciális
munkaeszközöket, költséget nem igénylő szükséges munkálatokat saját
maga elvégzi, és
c) a higiénikus állapot érdekében szükség szerint megtörténik a rágcsálók és
rovarok távoltartása, illetve irtása.
(3) A ház udvara és kertje akkor rendezett, ha
a) mentes a hulladéktól, kivéve, hogy a hulladék gyűjtése, tárolása
elszállításig meghatározott helyen, a környezet védelméről szóló
jogszabályok előírásainak betartásával történik,
b) gyommentes, vagy felismerhető a gyommentesítés érdekében végzett
rendszeres tevékenység,
c) a pázsit nyírt, vagy felismerhető a gondozása érdekében végzett
rendszeres tevékenység,
d) a szabadban lévő tárgyak, felszerelések, tüzelő tárolása sorban,
rendezetten történik,
e) az épület vagy épületek esetleges málló vakolatát, törmelékeit
rendszeresen összetakarítják, valamint eltávolítják,
f) a burkolt utakat sepregetéssel tisztítják,
g) a háziállatok tartására olyan kialakított hely áll rendelkezésre, amely
megakadályozza az állatok elkóborlását és a tisztasága is megfelelő,
továbbá az állatok takarmányának tárolása takarmány jellegének
megfelelő formában történik és a keletkezett trágya és trágyalé kezelése
a higiéniai szempontoknak megfelel.
(4) A kerítéssel kívül határos terület rendezettsége akkor biztosított, ha mentes a
hulladéktól, és az ott élő növényzet terjedelmével nem akadályozza a mellette lévő
járda használatát.
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(5) A járda tisztántartása akkor biztosított, ha mentes a hulladéktól, a lehullott
növényi részektől, a felgyülemlett csapadékvíztől és télen a hó eltakarítása, valamint
a síkosság-mentesítés megtörténik. Síkosság-mentesítés céljából kijuttatott speciális
szóróanyag, homok, salak, hamu, fűrészpor, forgács eltakarításáról haladéktalanul
gondoskodni kell a szükségesség megszűnését követően.
(6) Az (2) – (5) bekezdésben felsoroltak ellenőrzésére szúrópróbaszerűen,
bejelentés, vagy hivatalos tudomásszerzés útján szerzett információ alapján,
helyszíni szemle formájában történik. Az ellenőrzést – a jegyző jelzése alapján - a
körjegyzőség műszaki munkatársa, polgármester vagy bármely képviselő végzi.
Az ellenőrzés tapasztalatait minden esetben jegyzőkönyvbe kell rögzíteni, a
kifogásolt állapotról – amennyiben lehetséges – fényképfelvételt kell készíteni és azt
a jegyzőkönyvhöz mellékelni, a jegyzőkönyvet pedig az ellenőrzött személy bérpótló
juttatásra való jogosultságát megállapító ügyében keletkezet iratanyagához kell
csatolni.
5.§.
Lakásfenntartási támogatás
A helyi lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság:
a./ ha a háztartásban egy személy lakik
35 m2
b./ ha a háztartásban két személy lakik
45 m2
c./ ha a háztartásban három személy lakik
55 m2
d./ ha a háztartásban négy személy lakik
65 m2
e./ ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d./ pontban megjelölt
lakásnagyság és minden további személy után 5-5 m2 de legfeljebb a jogosult által
lakott lakás nagysága.
(1)

(2)

A községben a komfort nélküli, félkomfortos és komfortos lakások után
adható lakásfenntartási támogatás.

(3)

A helyi lakásfenntartási
támogatásra jogosult az a személy, akinek a
háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át feltéve, hogy a
lakásfenntartás havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át
meghaladja.

(4)

A lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege nem lehet kevesebb
2.500,- Ft-nál.

(5)

A támogatás havi részletekben vagy egy összegben is kifizethető, valamint
természetbeni támogatásként is megállapítható. A támogatás formájáról a
támogatást megállapító határozatban rendelkezni kell.

(6)

A támogatás folyósításának időtartama legfeljebb 1 év.

(7)

a./ a kérelmek benyújtása az év során folyamatos.

(8)

A támogatás megállapítása I. fokon a polgármester hatásköre.
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6.§.
Ápolási díj
Az ápolási díj támogatásra jogosult, akinek a családjában az 1 főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb
összegét,
egyedülálló esetén annak 150 %-át.
(1)

(2)

A támogatás megállapítása I. fokon a polgármester hatásköre.
7.§.
Átmeneti segély

Az önkormányzat a kérelmező részére
a./ a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerülése
miatt
egyszer 20.000,- Ft-ig azaz húszezer forintig terjedő,
b./ időszakosan vagy tartósan fennálló létfenntartási gondja
enyhítésére
átmeneti
segélyt nyújt.
ismétlődően 1.000,- Ft-tól 10.000,- Ft-ig terjedő
(1)

(2)
„Sürgős szükség esetén, ha az igénylő életkörülményei az azonnali
segítséget indokolja – különösen betegség, kórházi ápolás, baleset, Munkaügyi
Hivatallal kapcsolatos együttműködés tejesítéséhez utazási költségtérítés – vagy a
kérelmező a 6. § (3) bekezdésekben foglaltaknak nem felel meg, és
életkörülményeiben olyan rendkívüli helyzet áll amely átmeneti segély kifizetését
indokolja, számára a polgármester átruházott hatáskörben maximum 20.000 Ft
átmeneti segélyt állapíthat meg. Ebben az esetben a megállapításhoz csak írásos
kérelem és a igénylés okát igazoló dokumentum (idézés, beutaló, recept, stb.)
szükséges. A 20.000 Ft átmeneti segély ismételten vagy részletekben havi
rendszerességgel is megállapítható.
(3)

Az (1) bekezdésben foglalt támogatás megállapításának feltétele, hogy
a kérelmező családjában az 1 főre számított havi jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő
esetén annak 250%-át.“

(4)

Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás megállapítása I. fokon a
Szociális és Egészségügyi Bizottság hatásköre.
8.§.
Temetési segély

(1)

A temetési segélyre való jogosultság feltétele, hogy a kérelmező családjában
az 1 főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén annak 300 %át.

(2)

A támogatás megállapítása I. fokon a polgármester hatásköre.
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9.§.
Közgyógyellátás
(1) A közgyógyellátásra való jogosultság feltétele, hogy
a) a kérelmező családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladhatja meg
az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %, egyedülálló esetén a 300 %-át nem
haladhatja meg,
valamint
b) havi gyógyító ellátás költségének mértéke meghaladja a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 20 %-át.
10.§.
Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások
(1)

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében az önkormányzat
a.) alapellátásként étkeztetést és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
b.) családsegítő szolgáltatást biztosít,
c.) speciális alapellátási feladatokról a családsegítő szolgálat keretein belül

(2) Az étkezés keretében az önkormányzat tartósan vagy átmenetileg napi egyszeri
meleg étkezést (ebéd) biztosít a rászorultnak.
(3)Az étkeztetést Bajót Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a
személyes gondoskodás körében biztosítja.
(4) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások kérelmet a Bajót - Mogyorósbánya
körjegyzőséghez kell benyújtani. A személyes gondoskodás körébe tartozó
ellátások iránti kérelmekről a Polgármester dönt, és határozatban értesíti az
érintetteket.
(5) Az étkeztetés, az Önkormányzat által megbízott szolgáltató által történő
házhozvitellel történik. Az Önkormányzat az étkeztetést a hétköznapokon biztosítja.
(6) A személyes gondoskodás körébe tatozó ellátásért térítési díjat kell fizetni. A
térítési díj megállapítását és a befizetés rendjét külön rendelet szabályozza.
(7) A térítési díjat utólag, minden hó 6. napjáig kell fizetni.
(8) a) Szociális helyzete miatt rászorult:
-

aki életkora miatt saját ellátásáról gondoskodni képtelen,

-

akinek ellátásáról közeli tartásra köteles hozzátartozója, vagy vele
közös háztartásban élő családtagja önhibáján kívül gondoskodni nem
tud.
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b) Egészségi állapota miatt rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, aki:
-

tartós betegségben szenved,

-

mozgásában korlátozott,

-

fogyatékossága miatt önmaga fenntartásáról gondoskodni képtelen.

(9) A szociális étkeztetési kérelmet a Bajót - Mogyorósbánya körjegyzőséghez kell
benyújtani jövedelemigazolással együtt. Ha a rendelet 10 §. (10) bekezdés b) pontja
alapján kérik az ellátást, az egészségi állapotra vonatkozó háziorvosi igazolást is
csatolni kell.
(10) A kérelmező életvitelében beállott súlyos egészségét veszélyeztető körülmény
fennállásakor, a 10 § (9) bekezdésében foglalt igazolásoktól el kell tekinteni, és azok
hiányában is biztosítani kell a rászorult számára a szociális étkeztetést.
(11) Az ellátást meg kell szüntetni, ha a gondozott:
a.) térítési díjfizetési kötelezettségét nem teljesíti
b.) számára az ellátás nem indokolt
c.) az igényétől eláll
d.) meghal
(12) A 10 § (11) bekezdés b) pontjában fennálló feltétel meglétét évente felül kell
vizsgálni. A felülvizsgálat során, a megállapítás alapjául szolgáló feltételek megszűnése
esetén az ellátást meg kell szüntetni a felülvizsgálatot követő hó 1. napjától.
(13) A 10 § (11) bekezdés a), c), d) pontjának fennállását illetve, Bajót - Mogyorósbánya
körjegyzőséghez be kell jelenteni. A bejelentést követő 2. napjától az étkeztetést a
polgármester által hozott határozattal meg kell szüntetni.
(14) Az étkezés rövid idejű szüneteltetését, - Mogyorósbánya körjegyzőséghez be kell
jelenteni. A bejelentés követő 2. napjától van mód az étkeztetés szünetletetésére, a
kérelmező által megjelölt ideig.
11.§
Családsegítés
Az önkormányzat a családsegítő szolgáltatást Lábatlan - Süttő önkormányzatával
társulás formájában biztosítja.
12.§.
Egyéb rendelkezések
(1)

Az e rendelet 3-10.§-ában foglalt szociális támogatások megállapítása iránti
eljárás a családsegítő szolgálat írásos jelzése alapján hivatalból is
megindítható.
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13.§.
Záró rendelkezések
(1)

E rendelet 2011. május 2-án
lép hatályba.
A bérpótló juttatás feltételeit szabályozó rendelkezéseket a 2011. január 1
után megállapított, illetve a 2011. április 30-ával felülvizsgálat során
rendelkezésre állási támogatás helyébe lépő bérpótló juttatásokra is
alkalmazni kell.

(2)

A hatályba lépéssel egyidejűleg a Bajót Község önkormányzatának szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló, 10/2005 (IX.15.) sz. számú
rendelete, Bajót Község Önkormányzatának 5/2007 (II.14.) sz. rendelete,
11/2007 (V.31. ) sz. KT rendelete, 8/2008 (IV. 30.) sz. KT rendelete, 2/2009.
(II.11) sz. rendelete, 16/2009.(IX.14.) sz. rendelete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásról szóló 10/2005 (IX.15.) sz. ÖK. rendelet módosításáról
hatályát vesztik.

Tóth Zoltán
polgármester

Tarnóczy Tünde
körjegyző

VII. Napirendi pont: Egyebek

Tóth Zoltán polgármester: Megjelent a Holcim Alapítvány pályázata, amire a
mai napon postáztuk a pályázatunkat. A Művelődési ház külső térrendezését,
vízelvezető árok építését szeretnénk megvalósítani, amennyiben a pályázatunk nyer.
Több cégtől kértünk árajánlatot, eddig 7-10 millióig vannak ajánlataink.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
29/2011 (IV.26) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Holcim
Alapítvány által kiírt pályázatra benyújtja pályázatát. Nyertes
pályázat esetén, az elnyert összeget a Művelődési ház külső
térrendezésére, járdaépítésre, vízelvezetésre használja fel.
Ez a pályázat nem része az IKSZT pályázatnak.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester

Tóth Zoltán polgármester: A rendőrségtől kaptunk egy megkeresést,
melyben kérik, hogy testületi határozattal erősítsük meg Sturcz Viktória
rendőrkapitánnyá történő kinevezését.
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A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

30/2011 (IV.26) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testülete Sturcz Viktória r. alezredes
asszony 2011. május 1-jei hatállyal az Esztergomi.
Rendőrkapitányság vezetőjének való kinevezését támogatja
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester

Tóth Zoltán polgármester: A Duna-Vértes Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulás társulási megállapodás módosítását ismételten el kell fogadni a testületnek
és nyilatkoznunk kell arról, hogy más települési szilárd hulladékok kezelésére
vonatkozóan más támogatási konstrukcióban nem veszünk rész, és hogy a „DunaVértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program” című pályázat
dokumentációját megismertük a tanulmányban feltüntetett adatok a valóságnak
megfelelnek és annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett
vállaljuk a projekt befejezését követő 5 évig.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
31/2011 (IV.26) sz. önkormányzati határozat
Bajót
Község
Képviselő-testülete
a
„Duna-Vértes
Köze
Regionális
Hulladékgazdálkodási Program” című pályázat dokumentációjának benyújtásához
szükséges döntések meghozatala című előterjesztést megtárgyalta, és alábbi
határozatot hozta:
Bajót község Önkormányzat Képviselő - testülete a KEOP-1.1.1./09-11 ( régi KEOP2009-1.1.1.) konstrukció pályázati kiírásai alapján, mint a Duna-Vértes Köze
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás ( székhely: Tatabánya, Fő tér 6.)
tagönkormányzata kinyilvánítja, hogy a KEOP-1.1.1./09-11 ( régi KEOP-2009-1.1.1.)
konstrukcióra benyújtandó„ Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási
Program” című projekt részeként elkészült megvalósíthatósági tanulmányban, az
üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és a tanulmányban feltüntetett
adatok, információk a valóságnak megfelelnek, továbbá a bemutatott üzemelétetési
koncepciót, díjpolitikát, díjképzést megismertük, és annak betartását a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállaljuk a projekt befejezését követő minimum öt
évig.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester
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32/2011 (IV.26.) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testület Duna - Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási
Társulás
társulási
megállapodását
módosítását jelen jegyzőkönyv 6 számú melléklete alapján
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Zoltán polgármester

Tóth Zoltán polgármester: Az eterniti szennyvíztisztító telep kiváltására a
Hétforrás Kft. benyújt egy pályázatot a települési önkormányzatok támogatásával.
Határozatot kell hoznunk, hogy önkormányzatunk is támogatja, az önrészt a
Hétforrás Kft. az önkormányzatok részére forrás átadással biztosítja,
A képviselő-testület rövid egyeztetés után egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
33/2011 (IV.26) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testülete
1. A Nyergesújfalu – Lábatlan Önkormányzatainak közös beruházásában
megvalósuló eterniti szennyvíztisztító telep kiváltására és a kapcsolódó
rekonstrukciós munkákra pályázatot nyújt be, az I. fordulóban a pályázat
előkészítésére a „Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése” témájú KEOP
7.1.0. pályázat keretében, míg a II. fordulóban a megvalósításra, kivitelezésre
– KEOP 1.2.0 pályázat keretében, melyekhez a szükséges önrészt az
önkormányzatok részére 50-50%-os forrás átadással a Hétforrás Kft.
biztosítja.
A beruházás gesztora Nyergesújfalu Város Önkormányzata.
2. Nyilatkozunk arról, hogy a támogatással létrejött létesítmény működtetését az
önkormányzat résztulajdonát képező Hétforrás Kistérségi Vízmű Kft-n ( 2541
Lábatlan, Rákóczi F. út 5.) keresztül biztosítja.
3. Nyilatkozunk arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a támogatási szerződést
megkötjük, biztosítékul ingatlanra vonatkozó jelzálogot és/vagy bankgaranciát
vállalunk.
4. A pályázat elkészítésével Nyergesújfalu Önkormányzatával közösen a MAPI
Kft.-t bízzuk meg.
Határidő: 1. és 4. pontra azonnal
2.-3 pontra a pályázat elbírálásától függően.
Felelős: Tóth Zoltán polgármester

Tóth Zoltán polgármester: A helyettesítés miatt szükséges, hogy az SZMSZ
módosítása, minden utolsó előtti kedden lennének a testületi üléseink.

A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
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7/2011 (IV.29.) Bajót Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete
az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2007 (IV.26) sz. rendelet módosításáról
Bajót község önkormányzat képviselő - testülete a helyi önkormányzatról szóló és
módosított 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban: Ötv.) 1. § (6) bekezdése a) pontjában,
valamint a 18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján valamint az Ötv. 1. §
(6) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a 10/2007 (IV.26) sz.
rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
Az R. 15. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ A képviselő-testületi rendes ülést minden hónap utolsó előtti keddjére kell
összehívni.”
2. §
A rendelet 2011. május 1-én lép hatályba.

Tóth Zoltán
Polgármester


kell

Tarnóczy Tünde
körjegyző

Tóth Zoltán polgármester: A közbeszerzési munkacsoport tagjait újból meg
szavazni,
a
régi
bizottság
léte
a
választásokkal
megszűnt.

A képviselő-testület rövid egyeztetés után egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

34/2011 (IV.26) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testülete a közbeszerzés munkacsoport
tagjainak az alábbi személyeket választja:
Tóth Zoltán polgármester, Dr. Dóka Zsolt közbeszerzési
tanácsadó, Török Róbert a Pénzügyi Bizottság elnöke, Fekete
Jánosné pénzügyi főmunkatárs, Urbán Gábor műszaki
munkatárs.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal


Tarnóczy Tünde körjegyző: A közbeszerzésnek az eljárás és felelőségi
rendjét is el kell fogadni.( 6. számú melléklet)
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A képviselő-testület rövid egyeztetés után egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
35/2011 (IV.26) sz. önkormányzati határozat
Bajót Község Képviselő-testülete a közbeszerzés eljárás és
felelősség rendjét jelen jegyzőkönyv 7 számú mellékletet alapján
elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester az ülést bezárta.

Kmf.

Tóth Zoltán
Polgármester

Tarnóczy Tünde
körjegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítő:
Bognár Gábor
képviselő
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