Bajót Község Önkormányzati Képviselő-testületének
7/2012. (IV. 26. ) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 2011.
évi CXCV. Törvény 91.§ (1) bekezdés, valamint a 1990 évi LXV törvény 10.§ (1) bekezdés d
pontja alapján meghatározott jogkörében eljárva a 2011. 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 2011. évi költségvetésének
végrehajtását
179.129 E Ft
18.042 E Ft
167.007 E Ft
19.723 E Ft
10.243 E Ft
10.243 E Ft
0 E Ft

Működési bevétellel
Felhalmozási bevétellel
Működési kiadással
Felhalmozási kiadással
Pénzmaradvánnyal
-ebből:
Működési pénzmaradvány
Felhalmozási pénzmaradvány

jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az 1,(15,16) számú
mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
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(3) 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 hagyja jóvá..
(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 15,16 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.
(11) 2011. évi céljellegű támogatások részletes kimutatását a 7. számú melléklet szerint
hagyja jóvá.
(12) Az önkormányzat a 2011. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 2,3 tábla szerint
713.461 E Ft-ban állapítja meg.( tájékoztató tábla ) (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 7.563 ezer Ft, Bajót-Mogyorósbánya
Körjegyzőség pénzmaradványa 2.680 ezer Ft)

Az önkormányzat körjegyzője a 2011. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodik.
Záró rendelkezések
3§
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Tóth Zoltán
polgármester

Dics Mária
mb. körjegyző

Bajót Község Önkormányzati Képviselő- testületének
8/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
a helyi elismerések alapításáról

Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.
cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló
2011. évi CCII. törvény 24.§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következők
szerint rendelkezik:

„BAJÓTÉRT” díj
1.§
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) a település szellemi, erkölcsi, gazdasági értékeinek gazdagításában, fejlődésében elért
kimagasló tevékenység
b) a település rangját növelő példamutató kulturális, közművelődési, népművészeti és
hagyományőrző tevékenység
c) a kiemelkedő oktató-nevelő munka, illetve az ifjúság nevelése érdekében kifejtett
kimagasló tevékenység
d) a sportélet fellendítése, az egészséges életmód terjesztése kapcsán kifejtett kimagasló
tevékenység, illetve a sportversenyeken elért kimagasló eredmények
e) a jelentős szponzori tevékenység
f) a települést és annak környezetét építő, szépítő tevékenység
elismerésére „BAJÓTÉRT” elnevezéssel díjat alapít, és ennek adományozását rendeli el.
2.§
(1) A „BAJÓTÉRT” díjat évente
a) 1 személy, vagy
b) 1 helyi társadalmi csoport, szervezet, egyesület (továbbiakban: szervezet)
kaphatja.
(2) A „BAJÓTÉRT” díjban részesített egy díszdobozban elhelyezett emlékplakettet és
adományozást igazoló okiratot kap. A díszdoboz és az emlékplakett leírását az 1. melléklet
tartalmazza.

(3) A „BAJÓTÉRT” díj adományozását igazoló okirat bajóti címerrel ellátott fejléces papírra
nyomtatott képviselő-testületi határozat, melyet a polgármester, az alpolgármester és a
körjegyző együttesen írnak alá.
3.§
(1) A kitüntetendő személyére, illetve a kitüntetendő szervezetre részletes indoklással
javaslatot tehet minden év május 15. napjáig
a) a polgármester,
b) valamennyi képviselő
c) a Képviselő-testület valamennyi bizottsága.
(2) Az (1) bekezdés szerinti javaslatokat a Kulturális és Sportbizottság véleményezi, és
javaslatát megküldi a Képviselő-testületnek.
(3) A díj odaítéléséről a Képviselőtestület minősített többséggel dönt legkésőbb a júniusi
ülésén.
(4) A díj(ak) polgármester által történő átadására minden évben a hagyományosan
megrendezésre kerülő ’Falunap’ rendezvényen kerül sor.
„BAJÓT DÍSZPOLGÁRA” cím
4.§
(1) A díszpolgári cím adományozását – korlátozás nélkül – bárki kezdeményezheti a
díszpolgári címre előterjesztett személy munkásságának hiteles bemutatásával.
(2) Az (1) bekezdés szerinti javaslatokat a Képviselő-testület a javaslat benyújtását követő,
munkaterv szerinti rendes ülésén – meghatározott személyekből – eseti bizottságot hoz létre,
amely bizottság véleményezi a javaslatot és véleményét megküldi a Képviselő-testületnek.
(3) A cím adományozásáról a Képviselőtestület – az eseti bizottság véleményezését követő,
munkaterv szerinti rendes ülésén – minősített többséggel dönt, és egyben határoz a cím
átadásának időpontjáról és helyszínéről.
(4) A cím adományozására évente kerülhet sor, évente egy díszpolgári cím adományozható. A
díszpolgári címet a polgármester adja át oklevél és díszpolgári plakett formájában. Az oklevél
és a plakett leírását a 2. melléklet tartalmazza.
(5) A posztumusz díszpolgári cím átvételére a kitüntetett hozzátartozója jogosult a következő
sorrendben: özvegy, gyermek, szülő, testvér. Több azonos hozzátartozói minőség esetén az
életkor szerinti idősebb hozzátartozó jogosult a cím átvételére.
5.§
(1) A „BAJÓT DÍSZPOLGÁRA” cím birtokosa az adományozástól kezdve viselheti a
kitüntető címet, valamint élhet a címmel járó jogokkal, amelyek e rendelet szerint a
díszpolgárokat megilleti.
(2) A cím birtokosa
a) jogosult tanácskozási joggal részt venni a képviselő-testület döntés-előkészítési
munkájában, a képviselőtestület nyilvános ülésein,

b) jogosult megkérni a képviselő-testületi munka minden írásos anyagát,
c) jogosult minden testületi ülés meghívóját és napirendjét megkapni,
d) jogosult ingyenesen megkapni a bajóti önkormányzat lapját, a „Bajóti Kisbíró”-t.
6.§
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével a „Bajótért” kitüntetés adományozásáról szóló 13/2006.
(VIII. 21.) önkormányzati rendelet és a 3/1991. (V. 23.) önkormányzati rendelet hatályát
veszti.

Tóth Zoltán
polgármester

Dics Mária
mb. körjegyző

A rendeletet kihirdettem:
Bajót, 2012. április 27-én.
Dics Mária
mb. körjegyző

1. melléklet
a 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
A rendelet 2.§ (2) bekezdése szerinti
1.) díszdoboz leírása: a díszdoboz anyaga fa, külső fedőlapján a Millenniumi Ház látható, a
fedél belső oldalán a „Bajótért Díj” felirat, a díjban részesített neve és az évszám
olvasható. A díszdoboz méretei: 25 mm × 100 mm × 110 mm (magasság × szélesség ×
hosszúság)
2.) emlékplakett leírása: az emlékplakett ezüstös fém színű, formája kör, átmérője 70 mm.
Előlapján középen a bajóti címer és a „BAJÓT” felirat látható, amelyek dombornyomással
készülnek.

2. melléklet
a 8/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

A rendelet 4.§ (4) bekezdése szerinti
1. díszpolgári oklevél A4 méret nagyságú és bordó színű, műbőr mappába helyezett. A
oklevél tartalmazza
a) a díszpolgári címet,
b) az adományozó képviselő-testület nevét,
c) az adományozásról szóló képviselő-testületi döntés számát és keltét,
d) a polgármester és a körjegyző nevét, aláírását,
e) az adományozó pecsétjét.
2. díszpolgári plakett bordó színű, plüssel bevont díszdobozban elhelyezett 2 oldalas bronz
plakett, melynek átmérője 75 mm, vastagsága 2 mm. Előlapján középen a település címere,
körben a „BAJÓT DÍSZPOLGÁRA” felirat és az évszám olvasható. A plakett hátlapján a
díszpolgár neve látható. A plaketten valamennyi írás és a címer véséssel készül.

Bajót Község Önkormányzati Képviselő-testületének
9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladék kezeléséről szóló 7/2007. (IV. 5.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye
(Alaptörvény) 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában kapott jogalkotói hatáskörében, az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.
törvény 23.§ f) pontja szerinti feladatkörében a 7/2007. (IV. 5.) önkormányzati rendelete
módosítása tárgyában a következők szerint rendelkezik:
1.§
A települési szilárd hulladék kezeléséről szóló 7/2007. (IV. 5.) önkormányzati rendelet 1.
melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
2.§
Ez a rendelet 2012. május 1-jén lép hatályba.

Tóth Zoltán
polgármester

Dics Mária
mb. körjegyző

A rendeletet kihirdettem:
Bajóton, 2012. április 27-én.

Dics Mária
mb. körjegyző

Melléklet
a 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Lakossági kommunális hulladékszolgáltatási díj
(edénybérleti díj és díjbeszedés nélkül)

Edényméret
60 liter
80 liter
110 liter
120 liter
240 liter
770 liter
1100 liter
Zsák liter

Díj (Ft/db/ürítés – Áfa nélkül)
201,262,351,381,742,2.333,3.324,288,-

