JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2011. november 24.-i képviselő-testületi ülésén.
Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Antal István
Lászlóné, Balázs János, Dr. Dénes Tamás, Tábik Andrásné, Varga András képviselők
Meghívottak: Beke Andrea jegyző, Benke Zoltánné pénzügyi előadó
A polgármester köszöntötte a képviselőket a meghívott vendégeket. Megállapította, hogy,
képviselő-testületi ülés határozott képes.
Ismertette a Képviselőkkel, hogy a meghívóban szereplő 7. napirendi pontot, mely a
haszonbérleti jog létesítése az úgynevezett Nyolcadrészekre (019 hrsz.) a bizottság nem
javasolta a döntést és visszautalta a hivatalnak, továbbá a 8. napirendi pont, mely a Malom
utca lakóinak kérése az útviszonyról egy későbbi ülésen fogják megtárgyalni, ezután
ismertette a napirendi pontokat és kérte annak elfogadását.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az alábbi napirendi pontokat.

Napirendi

pontok

Napirend:

Előadó:

1.) Költségvetési előirányzat módosítás

Beke Andrea
jegyző

2.) Háromnegyedéves pénzügyi tájékoztató

Beke Andrea
jegyző

3.) Bag Nagyközség Önkormányzatának 2012 évi költségvetési
Koncepciója.

Tóth Gábor
polgármester

4.) Aszódi Kistérség Belsőellenőrzési tervének Bag községre vonatkozó
2012 évi ütemének elfogadása.

Tóth Gábor
polgármester

5.) Aszódi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó
Társulásának Társulási Megállapodás módosítása.

Tóth Gábor
polgármester

6.) Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának

Tóth Gábor
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Közoktatási Intézkedési Terv elfogadása.

polgármester

7.) Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. évi munkatervére javaslat.

Beke Andrea
jegyző

8.) 18/2006. (XII.29.) Szociális igazgatás és szociális ellátások helyi
szabályairól szóló rendelet módosítása

Beke Andrea
jegyző

9.) Óvoda konyha üzemeltetésével kapcsolatos problémák
megtárgyalása

Tóth Gábor
polgármester

10.) Egyebek

Tóth Gábor
polgármester

1.) Napirendi pont: Költségvetési előirányzat módosítás
Tóth Gábor: Felkérte a jegyzőnőt, hogy mondja el szóbeli kiegészítését az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Beke Andrea: Köszöntötte a Képviselőket és tájékoztatásul elmondta, hogy a pénzügyi
bizottság megtárgyalta az előirányzat módosítását, a rendelet tervezetet elfogadásra javasolta.
Ezáltal a módosított összeg 621.293 Ft. A bizottság elfogadásra javasolta a testületnek.
Dr. Dénes Tamás: A bizottság az előirányzatot megtárgyalta a kiadási főösszeget, 11.977
eFt-al, a bevételi főösszeget 11.977 eFt-al megemeli, így a módosított kiadási főöszeg
621 293 eFt, a bevételi főösszeg 621 293 eFt.
Tóth Gábor: Mivel nem volt több kérdés, hozzászólás felkérte a testület tagjait, hogy hozzák
meg döntésüket.
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal megalkotta a 13/2011.
(XI.24.) számú rendelete, amely módosítja a 12/2011. (IX.29. számú Költségvetési
Rendeletet.
Bag Nagyközség Önkormányzatának
13/2011. (XI.24.).számú rendelete, amely módosítja az
12/2011 (IX. 29) számú Költségvetési Rendeletét
I. §
/1/ 2011.január 01. és szeptember 30.-a között pótelőirányzatként biztosított normatívák miatt
az 14/2011. (IX.29.) számú költségvetési rendelet 3 paragrafusában megállapított
− kiadási főösszeget

11 977 e Ft-tal
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− bevételi főösszeget

11 977 e Ft-tal

a képviselő testület megemeli, így a módosított
− kiadási főösszeget
− bevételi főösszeget

621 293 e Ft-tal
621 293 e Ft-tal

állapítja meg.
/2/ A módosított kiemelt előirányzatokat
Kiadások:
− működési kiadások
− speciális célú támogatások
− felhalmozási célú kiadások
− tartalékok
− egyéb kiadások
Összesen:

362 510 e Ft
43 165 e Ft
1 500 e Ft
81 276 e Ft
132 842 e Ft
621 293 e Ft

Bevételek:
saját bevételek
- átengedett megosztott bevételek
- átvett pénzeszköz
- állami hozzájárulások és támogatások
- Működési célú hitel
Összesen:

93 521 e Ft
139 654 e Ft
8 888 e Ft
163 594 e Ft
215 336 e Ft
621 293 e Ft

jogcímenkénti megosztásban állapítja meg.
2. §
A polgármesteri hivatal módosítás utáni előirányzatát az 1.számú melléklet adatai
tartalmazzák.

1.sz. melléklet
eFt

Bevételek

Előirányzat csoport
kiemelt-előirányzat
megnevezése
Saját bevételek
Intézményi műk. Bev.
Intézményi egyéb bevétele
Tovább szlázott szolg
ÁFA
Kamat bevételek

2011. évi eredeti
előirányzat

Módosítás

Módosítás

Módosított
előirányzat

/2011.(IX.29.) /2011.(XI.24.)
93 521
20 054
23 343
904
5 568
3 500

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

93 521
20 054
23 343
904
5 568
3 500
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Helyi adók
Illeték
Felhalmozási és tőke
jellegű bev.
Átengedett megosztott
bevétel
Személyi jövedelemadó
Talajterhelési díj
Gépjárműadó
Átvett pénzeszközök
TB-től átvett pénzeszközök
Egyéb működési célú
bevétel

40 000
152

0
0
0

0
0
0

40 000
0
152

139 954

0

0

139 954

113 954

0
0
0

0
0
0

113 954
1 000
25 000

0

2 364

8 888

0
0

0
2 364

6 314
2 574

0

0

0

1 000
25 000
6 524
6 314

210

Egyéb átvett pénzeszközök
Állami hozzájárulások és
támogatások

131 511

22 470

9 613

163 594

Normatív állami
hozzájárulás
Központi műk.tám,

131 511

-2 319

-813

128 379

5 117

2 384

7 501

0

17 317

7 454

24 771

0
215 336
126 983
88 353
586 846

2 355
0
0
0
22 470

588
0
0
0
11 977

2 943
215 336
126 983
88 353
621 293

Egyes szociális feladatok
kieg.tám.
Egyéb kp-i támogatások
Költségvetési hiány
Működési célú hitel
pénzmaradvány ig-be vétel
Bevételek összesen:

1.sz. melléklet
eFt

Előirányzat csoport kiemelt- 2011. évi eredeti Módosítás
előirányzat megnevezése
előirányzat
2011.(IX.29.)

Módosítás
2011.(XI.
24.)

Módosított
előirányzat

Kiadások
Működési kiadások

350 172

8 975

3 363

362 510

Személyi juttatások

197 815

8 975

3 347

210 137

Munkaadókat terhelő járulékok

53 492

0

53 492

Dologi kiadások

98 865

16

98 881

Speciális célú támogatások

17 924

15 814

9 427

43 165

6 567

15 814

9 427

31 808

Társadalom- és
szociálpol.juttatások
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Működési célú p.eszk. átad.
Felhalmozási célú kiadások
Beruházási kiadások
Fejl. célú pénzeszköz. átadása
Tartalékok
Általános tartalék
Céltartalék
Egyéb kiadások
Egyéb kiadások( hitelek
törlesztése)
Hitelek kamatai
Műk.hitel. Törlesztés
Kiadások összesen:

11 357
1 500
1 500

0
0
0
0

0
0
0
0

11 357
1 500
1 500

84 408
73 000
11 408
132 842
40 000

-2 319
-2 319
0
0
0

-813
-813
0
0
0

81 276
69 868
11 408
132 842
40 000

12 842
80 000
586 846

0
0
22 470

0
0
11 977

12 842
80 000
621 293

2.) Napirendi pont: 2011. III. negyedévi pénzügyi beszámolója
Beke Andrea: Tisztelt Képviselő-testület a bizottsági ülésen felmerültek kérdések. Erről a
kolléganők egy tájékoztatót írtak, mely kiosztásra került. A pénzügyi tájékoztatóban számla
osztályok és főkönyvi számok szerint részletezve van ez az időszak.
Pénzügyi tájékoztató: 2011. január 1. és szeptember 30.
Tájékoztató a képviselő-testületnek a 2011. január 1. és szeptember 30. közötti Bag
Nagyközség Önkormányzat pénzügyi teljesítése az alábbiak szerint alakult főkönyvi
számlacsoportok és főkönyvi számok szerint:
Kiadások
1. számlaosztályban szereplő tételek a vírusvédelmi szoftver vásárlása, településrendezési
terv, 3. és 4. részszámlája, valamint számítógép beszerzés és a beruházásba beszámítandó áfa
összegek. Ebben az időszakban pályázat útján számítógép csomag beszerzése történt.
2 számlaosztály tétele kamatmentes kölcsön adása háztartásoknak szociális bizottság döntése
alapján.
37-es számlaosztályba tartoznak az államháztartáson belüli pénzeszköz átadások; az iskola
egészségügyi finanszírozás, az aszódi kistérségnek fizetendő kötelezettségek.
38-asok az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás; sportpálya közüzemi számlái és a Bagi
TC támogatása határozat szerint: 27/2011 (VI.09.), a 3-as számú főút körforgalmához
kapcsolódó gyalogos út engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése. A fogorvosi rendelő
támogatása megállapodás szerint.
39-esek az átfutó kiadások.
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77 845 e Ft az az összeg, amely a folyószámlahitel, forint alapú átváltás következtében
megjelent a költségvetésünkben. 75 747 e Ft, pedig az aktuális folyószámla hitel keret
állapotát mutatja a 45-ös számlákon.
51, 52 és 53 főkönyvi számokon a bérjellegű költségek jelennek meg. Az alapilletmények,
pótlékok, juttatások. Megbízási jogviszonyban lévők költsége, prémium évesek illetménye,
képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja. Az egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók
munkabére a munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak és a közcélú alkalmazottak bérét
is tartalmazza.
Dologi kiadások az 54-56-os számla csoportban vannak.
A készletbeszerzések (54.) 112 %-on állnak. Nagyobb eltérés a kis értékű tárgyi eszköz
beszerzésen látható. Ezen a soron került könyvelésre a közmunkaprogram keretében
megvásárolt eszközök beszerzése.
55. főkönyvi számok a szolgáltatások. Kiugróan magas érték a gázszolgáltatásnál van.
(Tervezésnél az előző évi pénzügyileg teljesített adatok alapján állítottuk be az
előirányzatokat.).
56 –os különféle dologi kiadások, áfa és belföldi kiküldetés kiadásai.
57. számlaosztály az egyéb folyó kiadások. Jelentős tétel a díjak és egyéb befizetési
kötelezettségek. Ez a jogcím olyan tételeket tartalmaz mint: ügyvédi díj, tűzjelzés fogadás díja
az iskolában, posta ktg-ek, bank ktg-ek, átvilágítás díja, Bursa Hungarica önerő része,
térfigyelő rendszer üzemeltetése, Rétes-Fesztivál kiadásai, Kovács László peréből adódó
fizetési kötelezettség.
58-as a szociálpolitikai ellátások egyéb juttatások kiadásai. Rendszeres Szociális Segély,
foglalkoztatást helyettesítő támogatás, időskorúak járadéka, ápolási díjak, lakásfenntartási
támogatás, óvodáztatási támogatás, szociális étkeztetés, gyermekvédelmi kedvezmény,
kártérítés.
Bevételek
27354 főkönyvi szám: háztartások kölcsön visszatérülése van
45 számlacsoport 155 568 e Ft. A konverzió és folyószámlahitel forgalma szerepel itt.
Halmozódást mutat jelen pillanatban, de az év végi zárás követően rendeződni fog. (a kiadási
oldalon meg van párja, így a kiadás-bevétel mérleg egyezősége fennáll.
46-47 főkönyvi számok központosított működési célú támogatások: TB finanszírozás,
iskolatej november –december havi támogatása, kisebbségi önkormányzat támogatása,
közmunka-program támogatása, Rétes-Fesztivál bevétele, mozgáskorlátozottak támogatása,
gyermekvédelmi kedvezmény, népszámlálási előleg.
48-as átfutó bevételek.
91-es az intézményi bevételek. Ide tartoznak a bérleti díjak, sírhely megváltások, közterület
használat, szolgáltatási díjak, lakbérek, étkezési díj bevételek. Kamat bevételek és áfa
bevételek.
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Sajátos bevételek a 92. főkönyvi számon könyvelendők. Iparűzési adó, SZJA bevétel,
gépjárműadó, szabálysértésből befolyó bírságok, talajterhelési díjak. Időarányosan teljesültek.
Állami támogatások, a normatív hozzájárulások alapján, visszaigénylések szerint a szociális
ellátásokból, és központosított működési támogatások (bérkompenzáció és prémiumévek
program). Ezek a 94-es főkönyvi számokon kerülnek könyvelésre.
2011. III. negyedévében a működési költségeken felül ezt az időszakot terheli:
• Rétes-Fesztivál, költsége 1 008 e Ft, bevétele 438 e Ft
• hivatalban az álmennyezet elkészítése
• fűtési rendszer karbantartása a hivatalban és a művelődési házban
• iskolai tetőjavítás,
• Kovács László peréből származó, jogalap nélkül felvett ellátás visszafizetése 767 e Ft
a Munkaügyi Központnak
• számítógép csomag beszerzése pályázat útján
A bevételek és kiadások időarányosan teljesültek. Kifizetetlen számlánk nem volt.
Dr. Dénes Tamás: A bizottság az előterjesztett tájékoztatót megtárgyalta, a pénzügyes
kolléganő messzemenőleg kiegészítő válaszokat tudott adni a felmerült problémákra. A
bizottság úgy fogadta el a III. negyedév beszámolóját, hogy ha a kiegészítések megfelelően
elfogadásra kerülnek, akkor támogatja a III. negyedév tájékoztatóját.
Tóth Gábor: Megkérdezte, hogy az írásos előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés. Mivel
több kérdés nem hangzott el, felkérte a testületet, hogy hozzák meg döntésüket.
A Képviselő-testület 6 igen és egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
54/2011. (XI.24.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatokat hozta:
A Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2011. III. negyedévi pénzügyi tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

3.) Napirendi pont: Bag Nagyközség Önkormányzatának 2012 évi költségvetési
koncepciója.
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Tóth Gábor: Megköszönte a munkát, amit a kolléganők megtettek ebben az ügyben, de hogy
mi lesz a valóság az majd az Országgyűlés költségvetésének elfogadásakor derül ki.
Dr. Dénes Tamás: Nem voltak ismertek a sarokszámok, majd ha meg lesznek, akkor lehet
pontosan tervezni.
A Raiffeisen bankkal még mindig tárgyalás folyik, gyakorlatilag egy bizonytalan helyzetet
teremt a településnek. A monitorozás kapcsán fog kirajzolódni pontosan, hogy mi lesz.
Gyakorlatilag magát a koncepciót a bizottság elfogadta.
Tóth Gábor: A testületnek az első félévtől van biztonsági tartaléka, a Sajóvölgye
Takarékszövetkezettel tárgyaltunk és december 1-vel átmegyünk hozzájuk. Biztosítani fogják
a kötvény törlesztést a Raiffeisen felé. Gazdálkodásunk a helyén van. Várható még a pénzügyi
elemzőtől amire vonatkozóan még szükséges lépéseket kell megtenni. A másik pedig a
művelődési ház kulcsossá való tétele.
Beke Andrea: Tájékoztatta a testületet, hogy akik monitoringot végezték letettek a Raiffeisen
asztalára egy százoldalas elemzést, a jövő héten kértek tőlük időpontot, majd akkor
megtudják, hogy mit akar a Raiffeisen.
Tóth Gábor: Nem tudni, hogy mi lesz az önkormányzatokkal, de a takarékossági
intézkedéseket megtették.
Balázs János: Megkérdezte, hogy a Raiffeisen tud-e arról, hogy mi a lépésünk?
Tóth Gábor: Mivel ez most nyílt ülés, lehet tudni róla. Ezután felkérte a testület tagjait, hogy
fogadják el a 2012. évi költségvetési koncepciót.
A Képviselő-testület 6 igen és egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
55/2011. (XI.24.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatokat hozta:
A Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2012 évi költségvetési koncepcióját.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző
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4.) Napirendi pont: Aszódi Kistérség Belsőellenőrzési tervének Bag községre vonatkozó
2012 évi ütemének elfogadása.
Beke Andrea: Tájékoztatta a testületet, hogy a kistérség minden évben kéri a belsőellenőrzés
ütemtervének elfogadását.
Tóth Gábor: Mivel az előterjesztéshez nem volt kérdés, vélemény szavazásra kérte fel a
képviselő-testület tagjait.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
56/2011. (XI.24.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatokat hozta:
A Képviselő-testület elfogadja a 2012 évre vonatkozó Aszódi Kistérség által biztosított
belsőellenőrzési tervre vonatkozó ajánlatát.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

5.) Napirendi pont: Aszódi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó
Társulásának Társulási Megállapodás módosítása.
Tóth Gábor: Felkérte a jegyzőnőt, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Beke Andrea: Elmondta, hogy a gondozási Központ beadott pályázatával kapcsolatban kell a
társulási megállapodást módosítani. Az előterjesztett megállapodásban benne van az új
vagyonleltár, a pályázat vállalás jellege, továbbá az aszódi önkormányzat gesztorsága. Ott
jelennek meg azok a számok, amit az intézmények műszaki részét biztosítják. Az intézményt
tíz évig kell fenntartani. Módosították, hogy a helyi gyermekjóléti szolgálat rezsijét az
önkormányzat fizeti meg.
Tóth Gábor: A munka végeztével át fogja vizsgáltatni a munkájukat – ide értve az irattárral
kapcsolatos munkát -. Bízik benne, hogy nem lesz nagy gond, de hogy jövőre, hogy fog az
egész átalakulni azt még nem tudni.
Ezután felkérte a képviselő-testület tagjait, hogy hozzák meg döntésüket.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
57/2011. (XI.24.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot
hozta:
a.) Mint az Aszódi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
tagja a fenntartói jogok gyakorlásával megbízott önkormányzat által beterjesztett
társulási megállapodás módosítását egységes szerkezetbe minősített többséggel
elfogadja.
Megbízza a polgármestert, valamint a jegyzőt az intézményfenntartói társulási
megállapodás aláírására.
b.) Mint az Aszódi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
tagja megbízza a fenntartói jogok gyakorlásával megbízott önkormányzat
polgármesterét, hogy az intézményfenntartó társulási megállapodás 1. sz. – és 1/a sz.
mellékletének projekttel érintett részét – a projektzárással egyidejűleg a projekt
felügyeletét ellátó főhatóság jóváhagyása mellett küldje meg.
Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a fenntartói jogok gyakorlásával
megbízott önkormányzat polgármesterét.
Határidő: 2011. november 25.
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző

6.) Napirendi pont: Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának
Közoktatási Intézkedési Terv elfogadása.
Tóth Gábor: Felkérte a jegyzőnőt, hogy mondja el szóbeli kiegészítését az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Beke Andrea: Az 1993 évi LXXIX törvény előírja, hogy kötelező közoktatási intézkedési
tervet minden évben kell készíteni. Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú
Társulása készíti el az intézkedési tervet.
Tóth Gábor: Megköszönte a kiegészítését és felkérte a testület tagjait, hogy hozzák meg
döntésüket.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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58/2011. (XI.24.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatokat hozta:
Megismerve az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulás Tanácsának
közoktatási tervét a képviselő-testület elfogadja.
Határidő: 2011. november 25.
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

7.) Napirendi pont: Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi
munkatervére javaslat.
Beke Andrea: Elmondta, hogy december 8.-ig várja a 2012. évi munkaterv napirendi
pontjaira a javaslatokat.
Tábik Andrásné: Javasolta, hogy a 2012. évi ünnepi beszédeket tartókra tegyenek javaslatot.

8.) Napirendi pont: 18/2006. (XII.29.) Szociális igazgatás és szociális ellátások helyi
szabályairól szóló rendelet módosítása
Tóth Gábor: Felkérte a jegyzőnőt, hogy a rendelettel kapcsolatban tegye meg szóbeli
tájékoztatását.
Beke Andrea: A 2010. évi CLXXI. Törvény 7. §-a módosította a lakásfenntartási támogatás
feltételrendszerét. Ennek következtében szükségessé vált a szociális igazgatás és szociális
ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása. A jelenlegi rendelet nem tartalmaz
szabályozás a lakásfenntartási támogatásra.
Javasolta a testületnek, hogy a rendelettervezetben foglaltak szerint fogadják el a helyi
lakásfenntartási támogatást.
Balázs János: Elmondta, hogy a bizottság is tárgyalta a rendelet módosítását és elfogadásra
javasolták a képviselő-testületnek.
Tóth Gábor: Felkérte a képviselőket, hogy az előterjesztett rendelet módosítást fogadják el.
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal megalkotta 14/2011.
(XI.24.) önkormányzati rendeletét, mely a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi
szabályairól szóló 8/2004. (07.22.) számú és a 11/2004. (IX.29.) számú rendelettel
módosított 18/2006. (XII.29.) számú rendeletet módosítja.
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Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2011. (XI.24.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló
8/2004.(07.22.) számú és a 11/2004.(IX:29..) számú rendelettel módosított
18/2006.(XII.29.) számú rendelet
módosításáról
Bag Nayközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16.§(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben kapott (továbbiakban:
Szt.) felhatalmazás alapján a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló
18/2006.(XII-29.) számú rendelet (továbbiakban: Ör.) módosításáról az alábbi rendeletet
alkotja:
1.§
Az Ör. Az alábbi rendelkezésekkel egészül ki.:
„1.§(1)
Az önkormányzat az Szt. 38.§(9) bekezdése alapján önálló ellátásként
lakásfenntartási támogatást nyújt annak a személynek, aki lakással vagy nem lakás céljára
szolgáló helyiséggel rendelkezik, abban lakik és megfelel a 1.§-ban foglalat további
támogatási feltételeknek.
(2) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy
fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 260%-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
(3) A lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni
a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
(4) A támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az Szt. 38.§(4)
bekezdésében foglalt elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség
szorzata. Az egy négyzetméterre jutó havi költség megegyezik a normatív lakásfenntartási
támogatásnál meghatározott költséggel.
(5) A lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege megegyezik a szociális
törvényben meghatározott minimum összeggel, amelyet egy évre kell megállapítani. A
támogatás összege 2500-Ft/hó.
(6) A támogatás esetében lakásfenntartási költségeken a lakbért vagy bérleti díjat, a
lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét, a távhő-szolgáltatási díjat, a közös
költséget, a csatorna használati díjat, a szemétszállítás költségeit, valamint a villanyáram, a
víz- és gázfogyasztás, valamint a tüzelőanyag költségeit kell érteni.
(7) A támogatás iránti kérelem a Polgármesteri Hivatalban az erre a célra rendszeresített
formanyomtatványon évente két alkalommal:
a) március 1-től – április 30-ig
b) szeptember 1-től – november 30-ig terjedő időszakban nyújtható be.
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(8) A támogatás folyósítása a jogosult vagy szolgáltatást végző részére a tárgyhót követő
hónap 5. napjáig történik.
(9) A támogatás elbírálásának és odaítélésének hatáskörét a Képviselő-testület a Szociális,
Egészségügyi Bizottság és Oktatási, Kulturális és Sportbizottságra ruházza át.
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

9.) Napirendi pont:
megtárgyalása.

Óvodakonyha

üzemeltetésével

kapcsolatos

problémák

Tóth Gábor: Tájékoztatásul elmondta, hogy több szülő aláírásával panaszlevél érkezett a
hivatalba az EVER-FOOD által üzemeltetett óvodakonyhával kapcsolatban. Ebben leírták a
szülők, hogy tapasztaltuk szerint a vállalkozó által alkalmazott konyhai dolgozók nem az
elvárásnak megfelelően végzik munkájukat. Az összeállított étlap sok esetben nem felel meg
az óvodai korosztály étkezési igényeinek.
Természetesen úgy gondolja, hogy a vállalkozó meghallgatása nélkül nem lehet dönteni.
Felkérte a jelenlévő Szabó Imrét az óvodakonyha üzemeltetőjét, hogy mondja el ezzel
kapcsolatos véleményét.
Szabó Imre: Úgy érzi, hogy látni kellett volna a szülőktől érkezett beadványt mielőtt idejön.
Elmondta, hogy húsz éve dolgozik a vendéglátásban.
Cégük 2004-ben alakult, jelenleg három konyhát üzemeltetnek. Vácon a főiskolának, az
általános iskolának és az óvodának 1000-1100 adagot főznek. Gödöllőn is működnek. A bagi
óvoda konyháját januárjától üzemeltetik.
Jelenleg 20 alkalmazottat foglalkoztat. Augusztusban volt egy átfogó ellenőrzésük, a céget át
világították – csak megemlíti, hogy az ellenőrzést bejelentésre tették -. Sok mindent javítottak
a konyhán, ilyen például a szellőztetőt kitakarították, pincét rendbe tették.
Megjegyezni kívánta, hogy a gazdasági bejáratnál újra kell betonozni, mivel az esővíz
elvezetése nem megoldott.
Az intézményvezetőkkel jó a kapcsolata.
Azt is figyelembe vették, hogy korábban mi volt az étlapon.
Sajnálja, hogy a szülők nem őt keresték fel a problémájukkal.
A vállalkozó több referenciát is bemutatott a képviselő-testület tagjainak.
Tábik Andrásné: Úgy érzi, hogy egy kicsit igazságtalan, amit leírtak a szülők a
konyhavezetőre. Elmondta, hogy soha nem volt olyan, hogy nem kaptak repetát a gyerekek.
Persze, hogy jó lenne, ha több gyümölcsöt, stb. kapnának, de a keret ennyit enged. Az
önkormányzat ezt a keretet kiegészítheti, ha van pénze.
Továbbá elmondta még, hogy a konyha tisztaságával kapcsolatban nagyon jók a tapasztalatai.
Tóth Gábor: Megköszönte a képviselőnő hozzászólását mivel, mint óvónő jobban látja
ezeket a dolgokat.
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Varga András: A testület annak idején kérte, hogy a dolgozókat ne küldje el. Továbbá
sérelmezte, hogy nem vesz részt a falu életében.
Balázs János: Egy vállalkozó próbáljon a rendezvényeken részt venni. Érdekes, hogy még
mindig a régi vállalkozót kérik fel, hogy az esküvőkre főzzön, ennek oka van. Vannak tények
amik igazak.
Tóth Gábor: Azért azt nem szabad elfelejteni, hogy a régi vállalkozónak 20-25 éves múltja
van, szó szerint „befőzte” magát a pályára.
Szabó úrnak javasolta, hogy szálljon be a helyi rendezvényekbe, igaz ehhez az kell, hogy
megkérjék rá.
Megköszönte eddigi munkáját.
Dr. Balatoni Gyöngyi: A következő évtől még nagyobb feladata lesz a konyhának, ha
bevezetik az egésznapos iskolát. Megnézte a mostani étlapot és gyerek centrikusnak tartja.
Annak örül, hogy nem találtak az ellenőrzés során semmi kivetni valót.
Az, hogy a falu életébe, hogy folyik bele, az attól függ, hogy szólítják meg.
Sok erőt kíván a további munkájához.
Benedek Miklós: Javasolta a testületnek, hogy a bagi honlapra fel kell tenni Szabó úr
referencia leveleit,
10.)Napirendi pont: Egyebek
Tóth Gábor: Tájékoztatásul elmondta, hogy az óvoda melletti fákat ki kell vágni, mivel
életveszélyesek. A Pilisi Parkerdő szakvéleményt ad, hogy hogyan kell kivenni és a helyükre
milyen fákat kell ültetni tavasszal.
Varga András: Kérte a polgármestert, hogy a falu életéről a testületi ülésen ismertesse a
képviselőtestületet, nincsenek tájékoztatva,
Tóth Gábor: Tájékoztatásul elmondta, hogy Ladosné két lánya fölkereste és egyeztetés után
megállapodtak, hogy az önkormányzattól a mai nappal egy mobiltelefont kap, melyről két
számot tud hívni, a aszódi járőrszolgálatot és a polgárőrséget.
Elindítják a hozzátartózók kérésére és a tulajdonos írásos beleegyezésével a tény közokiratban
történő rögzítését, hogy az ő családi házukra ezeket a költségeket egy eladás, vagy egy
hagyatéki eljárás keretében az önkormányzatnak visszatéríti.
Beke Andrea: Annyit tett hozzá, hogy a hozzátartozók örömmel vették ezt a segítséget, mivel
a nénihez már többször betörtek.
A szerződés vonuló szolgálat biztosításáról szól.
Balázs János: Szerinte ezt sokan fogják majd igényelni.
Dr. Dénes Tamás: A cég képviselőjével megállapodást kell kötni, ha nagyobb létszám lesz
akkor költségcsökkentést lehet kérni.
Tóth Gábor: A képviselőktől támogatást kért ebben az ügyben.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
59/2011. (XI.24.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot
hozta:
A képviselő-testület támogatja a polgármestert, hogy Lados Ferencnével Bag, Tavasz u. 2.
szám alatti lakossal szerződést kössön a Central Kövi Security Kft-vel.
Határidő: 2011. november 25.
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző
Dr. Balatoni Gyöngyi: Két dolgot szeretne elmondani:
- az egyik hogy Dr. Józsa Viktória 2012. március 1-ig fog maradni. A háziorvosi állásra van
jelentkező. Például egy belgyógyász, aki jelenleg is kórházban dolgozik.
- Felhívta a figyelmet, hogy mindenkit óv, hogy a cigánytelepre kimenjenek, mert Lakatos
Lajosnak van egy kutyája Pitbul, ami nagyon veszélyes és támad.
Balázs János: Ismertette a jelenlévőkkel, hogy Kocsis Mihály felajánlotta a fenyőfáit
karácsonyra, abban kér segítséget, hogy a hivatal dolgozói segítsenek a kivágásukban.
Továbbá kérte, hogy a ravatalozó előtti tető lebontása után kapja meg a Nyugdíjasklub, mivel
színpadnak tudnák hasznosítani.
Mivel nem volt több hozzászólás vélemény a polgármester megköszönte a részvételt és az
ülést bezárta.

k.m.f.

Tóth Gábor
polgármester

Beke Andrea
jegyző

