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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Bajót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. január 29-én 16 

órai kezdettel megtartott testületi ülésén. 
 
Az ülés helye: Millenniumi Ház 
 Bajót, Kossuth Lajos u 147. 
 
Jelen vannak: Tóth Zoltán polgármester 
 Buzás Kelemen képviselő, alpolgármester 
 Malagurszkiné Szabó Éva képviselő 
 Paul Zoltánné képviselő 
 Török Róbert képviselő 
 Bognár Gábor képviselő 
 Kriszeg Ilona képviselő 
 Török János nem képviselő alpolgármester 
 
 Dics Mária mb. körjegyző 
 Molnár Istvánné pü. főmunkatárs 
 Horváth Attiláné jegyzőkönyvvezető 
 
 
Tóth Zoltán polgármester a határozatképesség megállapítása után köszönti a megjelenteket, 
és az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére Buzás Kelemen képviselőt kéri fel, jegy-
zőkönyv-vezetőként pedig Horváth Attiláné köztisztviselőt mutatja be.  
 

Tervezett napirendek 

1.) Beszámoló az előző ülés történt fontosabb eseményekről és tett intézkedésekről, a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról 

 Előadó: Tóth Zoltán polgármester 

2.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének megtárgyalása (I. forduló) 

 Előterjesztő: Tóth Zoltán polgármester 
 Előadó: Molnár Istvánné pü. Főmunkatárs 

3.) A gyermekétkeztetés térítési díjainak meghatározása (rendeletalkotás) 

 Előterjesztő: Tóth Zoltán polgármester 
 Előadó: Dics Mária mb. körjegyző 

4.) A szociális étkeztetés térítési díjainak meghatározása (rendeletalkotás) 

 Előterjesztő: Tóth Zoltán polgármester 
 Előadó: Dics Mária mb. körjegyző 

5.) Haszonbérleti szerződések jóváhagyása 
 Előadó: Tóth Zoltán polgármester 

6.) Haszonbérleti kérelem 
 Előadó: Tóth Zoltán polgármester 

7.) A Képviselő-testület 2013. évi I. félévi munka- és ülésterv meghatározása 
 Előadó: Tóth Zoltán polgármester 
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8.) E g y e b e k  
 
 
Tóth Zoltán polgármester ügyrendi javaslatot tesz arra, hogy a meghívóban szereplő napi-
rendi pontokhoz vegyék fel a Bajót-Mogyorósbánya Körjegyzőség megszüntetésére vonatko-
zó megállapodás megtárgyalását és a megszüntető okirat elfogadását. 
 
A képviselő-testület az ügyrendi javaslatot elfogadja. 
 
 
Elfogadott napirendi pontok: 
 

1.) Beszámoló az előző ülés történt fontosabb eseményekről és tett intézkedésekről, a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról 

 Előadó: Tóth Zoltán polgármester 

2.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének megtárgyalása (I. forduló) 

 Előterjesztő: Tóth Zoltán polgármester 
 Előadó: Molnár Istvánné pü. Főmunkatárs 

3.) A gyermekétkeztetés térítési díjainak meghatározása (rendeletalkotás) 

 Előterjesztő: Tóth Zoltán polgármester 
 Előadó: Dics Mária mb. körjegyző 

4.) A szociális étkeztetés térítési díjainak meghatározása (rendeletalkotás) 

 Előterjesztő: Tóth Zoltán polgármester 
 Előadó: Dics Mária mb. körjegyző 

5.) Haszonbérleti szerződések jóváhagyása 
 Előadó: Tóth Zoltán polgármester 

6.) Haszonbérleti kérelem 
 Előadó: Tóth Zoltán polgármester 

7.) 2013. évi I. félévi munka- és ülésterv meghatározása 
 Előadó: Tóth Zoltán polgármester 

8.) Bajót-Mogyorósbánya Körjegyzőség megszüntetésére vonatkozó megállapodás megtár-
gyalás és elfogadása 
Előadó: Tóth Zoltán polgármester 

9.) Egyebek 

 
 
1. Napirend 
 
Beszámoló az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és tett intézkedésekről 
Előadó: Tóth Zoltán polgármester 
 
 
Tóth Zoltán polgármester: Szokásától eltérően nem készített írásos beszámolót, ennek az 
oka, hogy jórészt protokolláris feladatai voltak ebben a hónapban. Egy-két fontosabb dolgot 
kiemel az elmúlt időszakból: 
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1.) Többszöri egyeztetés folyt Bajót és Nagysáp között a közös hivatal létrehozása kapcsán, 
ez volt az elmúlt hónapban a legjelentősebb téma. Rugalmasan és jól együttműködve sikerült 
mind két fél számára elfogadható megoldást találni. A törvény 8,26? létszámot engedélyez, 
ebbe a létszámba a jegyző is bele tartozik. A közös hivatalt 10 fővel fogjuk létrehozni, de idő 
közben 2 fő nyugdíjba vonul, amíg dolgoznak, a bérüket közösen viseljük, de a jubileumi ju-
talmat önkormányzatunk fogja számukra kifizetni. A körjegyzőség február 28.-ával szűnik 
meg, de még előtte az alapító okiratot el kell fogadni, a közös önkormányzati hivatalra a meg-
állapodást meg kell kötnünk, a törzskönyvi bejegyzésnek is meg kell lennie, hogy bankszám-
lát tudjunk nyitni és március 1-el működni tudjunk. Február 5-én Nagysáppal közös testületi 
ülést tartanánk, ahol elfogadnánk, aláírnánk az együttműködési megállapodást és az alapító 
okiratot. 

2.) A hulladékszállításra kiírt közbeszerzési eljárás eredménytelen volt, mert nem arra adták a 
pályázok az ajánlatot, amire kértük. A hulladékgazdálkodási törvény lehetőséget adott arra, 
hogy a jelenlegi szolgáltatóval, 1 évvel meghosszabbítsuk a szerződésünket. 

3.) Megalakult a Gerecse Natúrpark, ez egy cím. A natúrpark logója az Öregkő. Esélyes, 
hogy egy látogató központ Péliföld-szentkereszten lesz. 

4.) Füléékkel sikerült megegyeznünk a vízjogi engedélyhez szükséges szolgalmi joggal kap-
csolatban, fejenként 50.000 Ft-ot kapnak kártalanításként. Szinte minden akadály elhárult a 
vízjogi engedély megszerzése elől, ezt be kell jegyeztetni a Földhivatalban és a győri vízügyi 
igazgatóságnál be kell mutatni, és elvileg megkapjuk az engedélyt a vízhasznosításra. 

5.) Az NFA-nál decemberben benyújtottuk a földcsere ügylettel kapcsolatos anyagot, ami 
januárban átkerült a jogi osztályukra. Ma kaptam értesítést, hogy azért áll az ügy, mert az Esz-
tergomi Földhivatalból kell bekérni, hogy átlagban hány arany koronásak itt a földek. Bízik 
benne, hogy az idei évben ennek az ügynek is a végére pont kerül. 

6.) Dr. Szabó Péter keresett fel, hogy az OALI finanszírozásból lassan ki fog kerülni. Kértem, 
hogy az őszi szakvizsgára jelentkezzen, ne a májusira, mert ez az időszak annyira terhelt más 
problémával, hogy ne ebben az időszakban kelljen azzal is foglalkoznunk, hogy magánpraxis 
legyen, vagy önkormányzati kezelésbe kerüljön a házi orvosi praxis. Azt is jelezte, hogy az 
épületben lévő szolgálati lakással vannak gondjai, vizesedik, párásodik, penészesedik a lakás, 
kisebbik gyermeke asztmás és ez nem jó számára. Jelenleg van egy KEOP-os pályázat, külső 
hőszigetelésre, nyílászárók cseréjére, úgy gondolja, hogy ilyen költségvetéssel ezt nem tudjuk 
megvalósítani.  
 
A továbbiakban röviden beszél a protokolláris feladatairól. A testület a polgármester beszá-
molóját határozathozatal nélkül tudomásul veszi. 
 
 
2. Napirend 
 
Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének megtárgyalása (I. forduló) 

Előterjesztő: Tóth Zoltán polgármester 
Előadó: Molnár Istvánné pü. Főmunkatárs 
 
 
Tóth Zoltán polgármester: A képviselő-testület a 2013. évi költségvetésről készült írásos 
anyagot kézhez kapta (1. melléklet ). A költségvetéssel kapcsolatban leginkább azt látja, hogy 
megoldhatatlan feladat elé állították az önkormányzatokat. Eddig próbáltunk jól gazdálkodni, 
és most a költségvetési számokat nézve az látszik, hogy a jelentős megtakarításunk eltűnik és 
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még ezen felül is hiányunk van. Az óvodai gyereklétszám-csökkenés és alulfinanszírozás mi-
att a létszámhoz valószínűleg hozzá kell nyúlnunk. A hivatalnál az idei évben két kolléganő 
nyugdíjba vonul, itt lesz egy kis megtakarítás, de ez csak jövőre realizálódik. Még egyéb apró 
megtakarítási lehetőségek vannak, de azok a hiányhoz képest jelentéktelenek. Ami feladat 
elkerült tőlünk, az kb. 35 millió forint költséget jelentett nekünk, ehhez képest elvittek 80 mil-
liónyi bevételt, a normatív támogatást csökkentették és bizonyos adónemekből elvonás tör-
tént. Naponta változik a költségvetés. Minden évben csökkent a költségvetésünk. Nem gon-
dolja, hogy az elmúlt években felelőtlenül gazdálkodott volna a testület, vagy a polgármester, 
mindig a megtakarításon, a nadrágszíj meghúzáson volt. Felvettük az önkormányzati érdek-
képviseleti szervekkel a kapcsolatot, megpróbáljuk legalább a hangunkat hallatni a felsőbb 
szervek felé. Az óvodánál folyamatban van a kazáncsere, amit muszáj megcsináltatni, mert a 
régi kazán folyik. Ezen kívül nincs betervezve semmi, a civil szervezeteknek sem tudunk tá-
mogatást nyújtani. 
 
A képviselő-testület rövid beszélgetést folytatott a járásnak átadott feladatokról, eszközökről 
és az ügysegéd munkájáról. 
 
Tóth Zoltán polgármester: Megbeszéltük a környező települések polgármestereivel, hogy 
összegyűjtjük a problémákat és megküldjük az illetékes minisztériumba, mert központilag kell 
a költségvetési hiányra megoldást találni, egyenként nem tudjuk megoldani. 
 
Török János: Helyben erre nem lehet megoldást találni, az állami költségvetés fog erre mó-
dot találni, hogy ezt a helyzetet megoldja. Mikor Ő volt a polgármester, ezt a helyzetet több-
ször átélte, és mindig volt megoldás. 
 
A képviselő- testület további beszélgetés és egyeztetés után egyhangú, 7 „igen” szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

1/2013. (I. 29.) számú határozat 

Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költ-
ségvetésének főbb bevételi forrásait, tervezett kiadásait, jelenleg mutatkozó hiányát 
megismerve, a soron következő képviselő-testületi ülésre kéri beterjeszteni a 2013. évi 
költségvetést megállapító rendelet tervezetét. 

Felelős: Tóth Zoltán polgármester és Dics Mária mb. körjegyző 
Határidő: munkaterv szerinti következő ülés 

 
 
3. Napirend 
 
A gyermekétkeztetés térítési díjainak meghatározása (rendeletalkotás) 

Előterjesztő: Tóth Zoltán polgármester 
Előadó: Dics Mária mb. körjegyző 
 
 
Tóth Zoltán polgármester: A gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló írásos anyagot minden 
képviselő kézhez kapta (2. melléklet). Az iskola átvételével együtt nem vette át a gyermekét-
keztetést a tankerület. Eddig a gyermekétkeztetést Nyergesújfalu bonyolította, de most ne-
künk kell szerződést kötnünk a szállító céggel, ehhez kell egy rendeletet alkotnunk. Mivel a 
normatívába még belefért az uzsonnáztatás, ezért azt is biztosítjuk a gyermekek részére. 
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A képviselő-testület egyhangú, 7 ’igen’ szavazattal az 1/2013. (I. 30.) önkormányzati rende-
letet alkotja. (Rendelet a jegyzőkönyv 3. melléklete) 

 
4. Napirend 
 
A szociális étkeztetés térítési díjainak meghatározása (rendeletalkotás) 

Előterjesztő: Tóth Zoltán polgármester 
Előadó: Dics Mária mb. körjegyző 
 
 
Tóth Zoltán polgármester: A szociális étkeztetés díjairól készült anyagot minden képviselő 
kézhez kapta (4. melléklet). Van-e kérdése valakinek? 
 
Buzás Kelemen: A 80.000 Ft összeg feletti havi nyugdíjjal rendelkező ember étkeztetését 
miért támogatja az önkormányzat? 
 
Török Róbert: Figyelembe van-e véve, hogy valaki egyedülálló? 
 
Dics Mária mb. körjegyző: Ez a rendelet csak a térítési díjról szól, a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló rendelet tartalmazza az összes többi feltételeket. Ha az egyéb jo-
gosultsági feltételeken szeretne módosítani a testület, akkor a szociális rendeletet kell módosí-
tani. Az étkeztetési díjra az infláció mértéke van rátéve. 
 
A képviselő-testület rövid vitát folytatott az étkeztetés támogatási feltételeiről.  
 
Tóth Zoltán polgármester: A szociális igazgatásról szóló rendelet módosítását a következő 
ülésre előkészíti a jegyző asszony a szociális főmunkatárssal. 
 
A képviselő-testület további egyeztetés, vita után egyhangú, 7 ’igen’ szavazattal az 2/2013. (I. 
30.) önkormányzati rendeletet alkotja. (Rendelet a jegyzőkönyv 5. melléklete) 

 
 
5. Napirend 
 
Haszonbérleti szerződések jóváhagyása 
Előadó: Tóth Zoltán polgármester 
 
 
Tóth Zoltán polgármester: A meghirdetett NFA-s földekre 3 ajánlat érkezett, nézzük őket 
egyenként. Bognár Gábor Bajót, Kossuth Lajos utca 151. szám alatti lakos a 0174/52. és a 
0174/56. hrsz-ú területekre adott be ajánlatot, 2 Ft/m2/év és 5 éves időtartammal kötne szer-
ződést. 
 
Bognár Gábor személyes érintettséget jelentett be, ezért a képviselő-testület 1 tartózkodás és 6 
„igen” szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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2/2013. (I. 29.) számú határozat 

Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 82/2012. (XI. 
27.) számú határozattal haszonbérletre meghirdetett földek használatára – tekintettel ar-
ra, hogy más nem jelentkezett a földek hasznosítására – Bognár Gábor (sz.: Esztergom, 
1977. december 28.; an.: Maurer Zsuzsanna Margit) Bajót, Kossuth Lajos u. 153. szám 
alatti lakossal köt földhaszonbérleti szerződést a következők szerint: 

1. A haszonbérlet kezdő időpontja 2013. február 1., időtartama 5 év. 

2. A haszonbérleti díj mértéke 2 Ft/m2/év. 

3. A haszonbérletre vonatkozó egyéb feltételek nincsenek, a Polgári Törvénykönyv-
ről szóló 1959. évi IV. törvény haszonbérletre vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

Hrsz. Művelési ág Területnagyság Teher 
0174/52. szántó 2622 m2 --- 
0174/56. szántó 7897 m2 --- 

Felelős: Tóth Zoltán polgármester 
Határidő: (szerződéskötésre): 2013. február 15. 

 
 
Tóth Zoltán polgármester: Sümegi Jánosné Bajót, Kossuth Lajos utca 81. szám alatti lakos a 
0165/9., 0167/3. és a 0174/59. hrsz-ú területekre szintén 2 Ft/m2/év és 5 éves időtartammal 
kötne szerződést. A 0167/3. hrsz-ú területnél most vette észre, hogy az már egy összevont 
terület és másnak is fel lett ajánlva. Amíg ez nem tisztázódik, addig ne kerüljön sor a bérbe-
adásra. 
 
A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

3/2013. (I. 29.) számú határozat 

Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 82/2012. (XI. 
27.) számú határozattal haszonbérletre meghirdetett földek használatára – tekintettel ar-
ra, hogy más nem jelentkezett a földek hasznosítására – Sümegi Jánosné sz. Bacsa Tí-
mea Erzsébet (sz.: Esztergom, 1963. október 27; an.: Gódor Anna) Bajót, Kossuth Lajos 
u. 81. szám alatti lakossal köt földhaszonbérleti szerződést a következők szerint: 

1. A haszonbérlet kezdő időpontja 2013. február 1., időtartama 5 év. 

2. A haszonbérleti díj mértéke 2 Ft/m2/év. 

3. A haszonbérletre vonatkozó egyéb feltételek nincsenek, a Polgári Törvénykönyv-
ről szóló 1959. évi IV. törvény haszonbérletre vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

Hrsz. Művelési ág Területnagyság Teher 
0165/9. szántó 13369 m2 --- 
0174/59. szántó 5507 m2 --- 

Felelős: Tóth Zoltán polgármester 
Határidő: (szerződéskötésre): 2013. február 15. 

 
 
Tóth Zoltán polgármester: Molnár János Bajót, Kossuth Lajos utca 10/a. szám alatti lakos a 
0167/13. hrsz-ú ingatlanra szintén 2 Ft/m2/év és 5 éves időtartammal kötne szerződést. 
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A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 

4/2013. (I. 29.) számú határozat 

Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 82/2012. (XI. 
27.) számú határozattal haszonbérletre meghirdetett földek használatára – tekintettel ar-
ra, hogy más nem jelentkezett a földek hasznosítására – Molnár János (sz.: Esztergom, 
1984. március 15.; an.: Bécsi Margit) Bajót, Kossuth Lajos u. 10/a. szám alatti lakossal 
köt földhaszonbérleti szerződést a következők szerint: 

1. A haszonbérlet kezdő időpontja 2013. február 1., időtartama 5 év. 

2. A haszonbérleti díj mértéke 2 Ft/m2/év. 

3. A haszonbérletre vonatkozó egyéb feltételek nincsenek, a Polgári Törvénykönyv-
ről szóló 1959. évi IV. törvény haszonbérletre vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

Hrsz. Művelési ág Területnagyság Teher 
0167/13. szántó 4559 m2 --- 

Felelős: Tóth Zoltán polgármester 
Határidő: (szerződéskötésre): 2013. február 15. 

 
 
6. Napirend 
 
Haszonbérleti kérelem 
Előadó: Tóth Zoltán polgármester 
 
 
Tóth Zoltán polgármester: A 0174/83 és a 0174/88 hrsz-ú területeket haszonbérbe vételre 
kérelem érkezett Bognár Gábor, Bajót, Kossuth L. u 151 szám alatti lakostól. Ezeknek a terü-
leteknek a haszonbérbe adását először meg kell hirdetnünk.  
 
A képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

5/2013. (I. 29.) számú határozat 

Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi mezőgazdasági művelésű ingatlanokat 
haszonbérbe adásra meghirdeti, 

2. a haszonbérlet időtartamát 5 (öt) évben és 

3. a haszonbérleti díj mértékét 2 Ft/m2 összegben állapítja meg. 

Sorsz. Hrsz. Művelési ág Területnagy-
ság 

1. 0174/83. szántó 1636 m2 
2. 0174/88. szántó 2845 m2 

Határidő: hirdetmény kifüggesztésétől számított 30 nap 
Felelős: Tóth Zoltán polgármester 
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7. Napirend 
 
2013. évi I. félévi munka- és ülésterv meghatározása 
Előadó: Tóth Zoltán polgármester 
 
 

Tóth Zoltán polgármester: A 2013. évi I. félévi munka- és üléstervet minden képviselő kéz-
hez kapta (6. melléklet). Van-e kérdése, kiegészíteni valója valakinek a munkatervvel kapcso-
latban? 
 
Mivel kérdés, kiegészítés nincs, a képviselő-testület egyhangú 7 „igen” szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
 

6/2013. (I. 29.) számú határozat 

Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi munka- és üléstervét a 
határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Zoltán polgármester 

 
 
8. Napirend 
 
Bajót-Mogyorósbánya Körjegyzőség megszüntetésére vonatkozó megállapodás megtárgyalás 
és elfogadása 
Előadó: Tóth Zoltán polgármester 
 
 
Tóth Zoltán polgármester: A körjegyzőségnek vagyona nem keletkezett, a körjegyzőség lét-
számát is lakosság szám arányában osztottuk meg.  
 
A képviselő-testület rövid beszélgetés után egyhangú, 7 „igen” szavazattal az alábbi határoza-
tokat hozta: 
 

7/2013. (I. 29.) számú határozat 

Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. a Bajót-Mogyorósbánya Körjegyzőség megszüntetésére vonatkozó – Mogyorós-
bánya Község Önkormányzatával kötendő – Megállapodást a határozat melléklete sze-
rinti tartalommal elfogadja. 

2. felhatalmazza Tóth Zoltán polgármestert, hogy az 1. pont szerinti Megállapodást az 
önkormányzat nevében aláírja. 

Felelős: Tóth Zoltán polgármester 
Határidő: 2013. február 28. 
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8/2013. (I. 29.) számú határozat 

Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. a Bajót-Mogyorósbánya Körjegyzőség megszüntetését tartalmazó Megszüntető 
okiratot – Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen 
– a határozat melléklete szerinti tartalommal adja ki. 

2. felhatalmazza Tóth Zoltán polgármestert, hogy az 1. pont szerinti Megszüntető ok-
iratot az önkormányzat nevében aláírja. 

Felelős: Tóth Zoltán polgármester 
Határidő: 2013. február 28. 

 
 
9. Napirend 
 
Egyebek 
 
 
Török János: A ravatalozónál, két gerenda alatt, amire ráülnek a szarufák, hézag van, a vako-
lat lepotyogott, a kivitelezővel fel kellene venni a kapcsolatot, hogy nézze meg és javítsa ki a 
hibákat. A Dobozi utcában a támfal nagyon szép, de az út mellett lévő villanyoszlopot nem 
lehetett volna beljebb tenni 1 méterrel? Úgy néz ki, mintha az út közepén lenne. Mivel itt is 
mozog a talaj, a hézagot be kéne tömni. 
 
Tóth Zoltán polgármester: Megkérdezi Abronits Tamást, az E.ON területgazdáját, hogy le-
het-e tenni valamit. 
 
Török János: Az útjelző táblák mindenféle hirdetéssel vannak tele, le kellene ezeket szedetni. 
A templomnál sem ég még mindig a reflektor. 
 
Tóth Zoltán polgármester: utána fog nézni. 
 
 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, a polgármester az ülést bezárja. 
 
 
 
 
 
 Tóth Zoltán Dics Mária 
 polgármester mb. körjegyző 
 
 
 
 
 Buzás Kelemen Horváth Attiláné 
 képviselő főmunkatárs 
 jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-vezető 
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Bajót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 

1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelete 

a gyermekétkeztetés térítési díjáról 
 
 
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1) bekezdésében, 29.§ (2) bek. e) pontjában 
és 151.§ (2a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

 
1.§ 

 
(1) A Képviselő-testület a gyermekek napközbeni ellátása keretében az általános iskolás korú 
gyermeket részére biztosított gyermekétkeztetés kapcsán az intézményi térítési díjakat a kö-
vetkezők szerint állapítja meg: 
 
 a) ebéd: 160 Ft 
 b) uzsonna: 54 Ft 
 
(2) A Képviselő-testület a térítési díj megfizetésére a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben megállapított kedvezményeken túl további 
kedvezményeket nem állapít meg. 
 

 
2.§ 

 
Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 
 Tóth Zoltán Dics Mária 
 polgármester mb. körjegyző 
 
 
 
A rendeletet kihirdettem: 
 
Bajóton, 2013. január 31-én. 
 
 
 
  Dics Mária 
  mb. körjegyző 
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Bajót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 

2/2013. (I. 31.) önkormányzatik rendelete 

a szociális étkeztetési díjakról 
 
 
Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésé-
ben, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiak-
ban: Szt.) 92.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az Szt. 59.§ (1) és 62.§ (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 
 
 

1.§ 
 
(1) Bajót Község Önkormányzata által biztosított szociális étkeztetésre a kérelmező a min-
denkor hatályos szociális tárgyú jogszabályokban meghatározott feltételek szerint jogosult. 

(2) Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által közszolgálta-
tási szerződés megkötésével biztosított szociális étkeztetés térítési díjait a következők szerint 
határozza meg az 1 főre jutó jövedelem függvényében: 

 

 0 – 42.750 Ft/fő/hó 42.751 – 85.500 
Ft/fő/hó 

85.501 – 
Ft/fő/hó 

Fizetendő  239 Ft/nap 292 Ft/nap 378 Ft/nap 

 
 

2.§ 
 
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. 

(2) A rendelet hatálybalépésével Bajót Község Önkormányzati Képviselő-testületének a szo-
ciális étkeztetési díjról szóló 4/2011. (II. 10.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. 
 
 
 
 
 Tóth Zoltán Dics Mária 
 polgármester mb. körjegyző 
 
 
A rendeletet kihirdettem 

Bajóton, 2013. január 31-én. 
 
 
 
  Dics Mária 
  mb. körjegyző 
 
 


