Felsılajos Község
Önkormányzata
II/116/3/2012.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve
2012. március 26-i ülés

Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya:

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2012. (...) önkormányzati
rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
4/2010. (III. 23.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (...) önkormányzati
rendelete az egyes szociális ellátásokról
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2012. (...) önkormányzati
rendelete az Önkormányzati tulajdonú vízi közmő által szolgáltatott ivóvíz legmagasabb
hatósági díjának megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeirıl szóló 11/2006.
(IX. 15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2012. (...) önkormányzati
rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról
szóló 11/2009. (XII.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl

13/2012. (III. 26.) ÖH.

Kecskemét és Térsége Többcélú
megállapodásának módosítása

14/2012. (III. 26.) ÖH.

Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és
Szociális
Intézményfenntartó
Társulása
társulási
megállapodásának módosítása

15/2012. (III. 26.) ÖH.

Lajosmizsei Tőzvédelmi és Mőszaki Mentési Köztestület
önkormányzati tőzoltóságként történı további mőködtetéséhez
települési önkormányzati hozzájárulás fizetése

16/2012. (III. 26.) ÖH.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testültének a
gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti
alapellátásokról szóló …./2012. (…) önkormányzati rendelet –
tervezettel kapcsolatos elızetes egyetértés
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Társulás

társulási

Jegyzıkönyv
Készült: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 26-án
13.00 órakor a Faluházban megtartott ülésérıl.
Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Kun János alpolgármester, Majoros István,
Makainé Antal Anikó, Czigány Lajos képviselık. A Képviselı-testület létszáma összesen 5
fı.
Tanácskozási joggal meghívottak:
Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı
Muhariné Mayer Piroska
aljegyzı
Rostásné Rapcsák Renáta
Felsılajosi Kirendeltség vezetı
Horváth Sándor
gyakornok
Kocsis Györgyné
óvodavezetı
Géczy Gabriella
bölcsıdevezetı
Kimpián Ildikó
Bautis Kft képviselıje
Sánta Tibor
tőzoltóparancsnok
Koller Dániel
Tőzoltó Köztestület elnöke
Opsuszta Rita
Saubermacher Magyarország Kft képviselıje
Jegyzıkönyvvezetı:

Terenyi Helga

Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai rendkívüli
ülésünkön megjelent. Külön köszöntöm meghívott vendégeinket. Javasolom, hogy a
meghívóban szereplı napirendi pontotokat tárgyaljuk, kérdezem, hogy van-e valakinek ezzel
kapcsolatosan más javaslata? Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a napirendi pontokkal,
kézfeltartással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt - az alábbi napirendi pontotokat fogadta el:

Napirend

Elıterjesztı

1.

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) Juhász Gyula
önkormányzati rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásokról szóló polgármester
4/2010. (III. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2.

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı – testületének ….../2012. Juhász Gyula
(......) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról
polgármester

3.

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012.(…) Juhász Gyula
önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi közmő által polgármester
szolgáltatott ivóvíz legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a
díjalkalmazás feltételeirıl szóló 11/2006. (IX.15.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezésérıl

4.

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012.(…) Juhász Gyula
önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a polgármester
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gyermekjóléti alapellátásokról szóló 11/2009. (XII.1.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezésérıl
5.
6.

Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás társulási megállapodásának
módosítása
Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális
Intézményfenntartó Társulása társulási megállapodásának módosítása

Juhász Gyula
polgármester
Juhász Gyula
polgármester

7.

Lajosmizsei Tőzvédelmi és Mőszaki Mentési Köztestület önkormányzati Juhász Gyula
tőzoltóságként történı további mőködtetéséhez települési önkormányzati polgármester
hozzájárulás fizetése

8.

Lajosmizse
Város
Önkormányzata
Képviselı-testületének
a Juhász Gyula
gyermekvédelmi
támogatásokról,
valamint
a
gyermekjóléti polgármester
alapellátásokról szóló …./2012. (….) önkormányzati rendelet-tervezettel
kapcsolatos elızetes egyetértés

9.

BAUTIS Nonprofit Közhasznú Kft. kérelme

10.

Egyebek

11.

Interpelláció

Juhász Gyula
polgármester
Juhász Gyula
polgármester

1. napirendi pont:
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) önkormányzati
rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásokról szóló 4/2010. (III. 23.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Juhász Gyula polgármester: Megkérem Horváth Sándor kollégánkat, hogy egy pár
mondatban mutassa be az anyagot.
Horváth Sándor gyakornok: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testülete a
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 23.) önkormányzati rendeletében
megállapította a szilárd és folyékony hulladék kezelésének közszolgáltatási díjait, melyek
2012. március 31. napjáig kerültek meghatározásra. Be kell vezetni a szelektív
hulladékgyőjtést, mint kötelezı közszolgáltatást, ez Felsılajoson 2012. április 1-tıl lesz
elérhetı. A hulladékgazdálkodásról szóló törvény értelmében, a hulladékszállítási díjak nem
lehetnek magasabbak a tavalyinál. A szelektív hulladékkezelési közszolgáltatást igénybe
vevık a közszolgáltatási díjat közvetlenül a települési szilárdhulladék begyőjtését és
elszállítását végzı közszolgáltatóknak fizetik meg. Lehetıség van kisebb őrtartalmú
edényzetre cserélni a meglévıt, így költségcsökkenést eredményezhet a szelektív győjtés.
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen. A kiküldött elıterjesztésben benne vannak a
díjak, és az is, hogy kik vehetik igénybe a 35 literes edényzetet. Van-e valakinek kérdése,
véleménye, javaslata ezzel kapcsolatban?
Majoros István képviselı: Csak egy észrevételt szeretnék tenni. Éppen most kaptam meg a
számlát, és több, mint 1000 forinttal többet kell fizetni, mint tavaly. Ez vajon miért lehet?
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Juhász Gyula polgármester: Gondolom az Áfa emelés miatt, de április 10-én lesz a cégnek
egy egész napos ügyfélfogadása Felsılajoson, ahol mindent el lehet majd intézni. Kérdezem
Opsuszta Ritát, a Saubermacher Magyarország Kft képviselıjét, hogy kíván-e valamit
hozzáfőzni?
Ospuszta Rita a Saubermacher Magyarország Kft képviselıje: Köszönöm szépen. Csak
annyit szeretnék kiegészítésképpen elmondani, hogy ha valaki vesz egy 35 literes edényt,
kérjen róla névre szóló számlát, amivel igazolni tudja.
Majoros István képviselı: Matricát adnak az új kukára?
Ospuszta Rita a Saubermacher Magyarország Kft képviselıje: Természetesen igen.
Juhász Gyula polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata a rendelettervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, kézfelemeléssel szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt - az alábbi rendeletet alkotta:
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Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének
3/2012. (...) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 23.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény 23. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.
évi XLIII. törvény 21. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a hulladékgazdálkodásról
szóló 2000. évi XLIII. törvény 24. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség véleményének
kikérésével a következıket rendeli el:

1. §

(1) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a hulladékkezelési közszolgáltatásról
szóló 4/2010. (III. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következı
rendelkezés lép:
„(2) A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására az önkormányzat közszolgáltatási szerzıdést köt az
(1) bekezdésben megjelölt közszolgáltatókkal.”

2. §
(1) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a hulladékkezelési közszolgáltatásról
szóló 4/2010. (III. 23.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következı (8)-(10) bekezdésekkel egészül
ki:
„(8) A Hírös
végezni:
a)
b)
c)

Hulladékgazdálkodási Kft. a szelektív begyőjtést a következı módszerekkel köteles
közterületi szelektív hulladékgyőjtı szigetek, győjtıpontok
házhoz menı begyőjtés
hulladék udvarok üzemeltetése

(9) A Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. köteles a sérült, balesetveszélyes konténereket kicserélni, a
hiányzó, megrongált feliratokat lecserélni.
(10) A Hírös hulladékgazdálkodási Kft. köteles gondoskodni a hulladékgyőjtı pontok területének
tisztántartásáról, az ott edényzeten kívül elhelyezett többlethulladék elszállításáról.”

3. §
(1) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a hulladékkezelési közszolgáltatásról
szóló 4/2010. (III. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (4)-(5) bekezdése helyébe a következı
rendelkezés lép:
„(4) Az ingatlantulajdonos a házhoz menı szelektív hulladékgyőjtési közszolgáltatást köteles igénybe
venni.
(5) Az ingatlantulajdonos köteles együttmőködni a hulladék mennyiségének csökkentését célzó, a
háztartásokban képzıdı veszélyes hulladék komponensek elkülönített győjtését igénylı
kezdeményezésekben.”
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4. §
(1) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a hulladékkezelési közszolgáltatásról
szóló 4/2010. (III. 23.) önkormányzati rendelet 6. §-a a következı (6)-(7) bekezdésekkel egészül ki:
„(6) Tilos a nem szelektíven győjtött kommunális hulladék elhelyezése a győjtıszigeten.
(7) 35 literes győjtıedényt csak az egyszemélyes háztartás vehet igénybe, illetve az a 70. életévét
betöltött személy, aki kizárólag 70. évét betöltött személlyel él együtt.”

5. §
(1) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a hulladékkezelési közszolgáltatásról
szóló 4/2010. (III. 23.) önkormányzati rendelet 15. § (8) bekezdése helyébe a következı
rendelkezés lép:
„(8) A folyékony hulladékkezelési közszolgáltató a csatorna rákötési lehetıséggel nem rendelkezı
lakossági ingatlanokról szállított szennyvízmennyiséget számlákkal leigazolja az önkormányzat
felé, aki a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérıl szóló 2011. évi CLXXXVIII.
törvény 3. melléklet 6. pontjában meghatározott normatív hozzájárulást a közszolgáltatónak havi
elszámolással megtéríti.”
6. §
(1)

(2)

Felsılajos
Község
Önkormányzata
Képviselı-testületének
a
hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1.
melléklet lép.
Felsılajos
Község
Önkormányzata
Képviselı-testületének
a
hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló 4/2010. (III. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2.
melléklet lép.
7. §

(1)

Ez a rendelet a 2012. április 01. napján lép hatályba és hatályba lépését követı napon hatályát
veszti.

Juhász Gyula
polgármester

Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı

A rendelet kihirdetésének napja: 2012…………………

Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı
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1. melléklet a 3/2012.(….) önkormányzati rendelethez
„ 1. melléklet a 4/2010. (III. 23.) önkormányzati rendelethez

A szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj
legmagasabb mértéke 2012. április 1. napjától 2013. március 31. napjáig
(a díjak az Áfa-t nem tartalmazzák.)

*Szelektív
Éves
hulladékközszolgáltatási
győjtés
díj (Ft) heti egy
költségei
ürítéssel
Ft/liter
1,319
8.615
1.
35
119,50
150
60,3
1,319
14.261
2.
60
195,12
150
93
1,319
19.942
3.
80
277,98
150
137
1,319
24.323
4. 110/120
309,64
150
169
*A Duna-Tisza-közi Hulladékgazdálkodási Rendszer 20 évre szóló Közszolgáltatási és
Vagyonkezelési Szerzıdésébıl eredı vagyonkezelési és üzemeltetési költségek.”
Edény
őrtartalma
(liter)

Egységnyi
díjtétel (Ft)

Begyőjtés,
szállítás (heti
egy ürítés/Ft)

Ártalmatlanítás
(heti egy
ürítés/Ft)
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2. melléklet a 3/2012. (...) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 4/2010. (III. 23.) önkormányzati rendelethez

Települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatási díj
legmagasabb mértéke 2012. április 1-tıl 2013. március 31-ig
(a díjak az Áfa-t nem tartalmazzák)

Az egységnyi hulladékkezelési díj legmagasabb mértéke:
- hulladékgyőjtési,- szállítási díj: 877 Ft/m3
- hulladék elhelyezési díj: 483 Ft/m3
Összesen (nettó):
-

1.360

Ft/ m3

A csatorna rákötési lehetıséggel nem rendelkezı lakossági ingatlanoknál a hulladék
elhelyezés díjába beépül a 100 Ft/ m3 támogatás összege. „
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2. napirendi pont:
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı – testületének ….../2012. (......) önkormányzati
rendelete az egyes szociális ellátásokról

Juhász Gyula polgármester: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény több vonatkozásban is módosult 2012. január 1-tıl. Az elıterjesztésben azokat a
rendelkezéseket vázoltuk, melyek a helyi szociális rendeletünk módosítását vonják maguk
után. A rendelet-tervezetben részletesen le van írva, hogy milyen esetekben, és milyen
mértékben van lehetıségünk segélyt adni. A szociális törvény értelmében a helyi szociális
rendeletünkben szabályozott helyi lakásfenntartási támogatás szabályozását hatályon kívül
kell helyeznünk. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata a rendelet-tervezettel
kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, kézfelemeléssel szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt - az alábbi rendeletet alkotta:

9

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének
4/2012. (...) önkormányzati rendelete
az egyes szociális ellátásokról
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés
bc) és bd) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 46. § (1) bekezdésében,
a 48. § (4) bekezdésében, az 50. § (3) bekezdésében, valamint a 132. § (4) bekezdés c)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:

1. Eljárási rendelkezések
1. §
(1) A szociális ellátás megállapítására irányuló kérelmeket Lajosmizse Város Polgármesteri
Hivatala Felsılajosi Kirendeltségénél (továbbiakban: Hivatal) lehet benyújtani. A kérelemhez
csatolni kell a kérelmezı és a vele egy háztartásban együtt lakó közeli hozzátartozók
jövedelmének igazolását.
(2) A szociális ellátás megállapítása iránti kérelemhez a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 10. § (2) bekezdése szerinti
jövedelmet igazoló okiratokat kell benyújtani.
(3) Az Szt. 10. § (1) bekezdése szerinti jövedelemnyilatkozatot az 1. melléklet szerinti
nyomtatványon kell benyújtani.
(4) Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelmek esetében,
a) az átmeneti segély iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti nyomtatványon,
b) a temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétıl számított 60 napon
belül a 3. melléklet szerinti nyomtatványon,
c) a köztemetés iránti kérelmet az 4. melléklet szerinti nyomtatványon,
d) az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelmet az 5. melléklet
szerinti nyomtatványon kell benyújtani.

2. Az ellátások formái
2. §
(1) Felsılajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) az Szt.-ben
meghatározott szociális ellátások közül az alábbiakat nyújtja:
a) normatív lakásfenntartási támogatás
b) átmeneti segély
c) temetési segély
d) aktív korúak ellátása
e) köztemetés
f) közgyógyellátás

10

3. §
(1) A normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság megállapításának az Szt.-ben
meghatározott jogosultsági feltételeket kell alkalmazni.
4. §
(1) Az Önkormányzat az Szt. 45. § (1) bekezdésében meghatározott személy részére az Szt.
45. § (4) bekezdésében meghatározott esetekben figyelemmel a (3) bekezdésben foglaltakra
átmeneti segélyt biztosít.
(2) Alkalmankénti átmeneti segély akkor állapítható meg, ha a kérelmezı és a vele egy
háztartásban életvitelszerően együtt lakó közeli hozzátartozók együttes jövedelmébıl
kiszámított egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150%-át, egyedülálló, idıskorúak és kiskorú gyermeket egyedül nevelı
szülık esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160 %-át.
(3 ) Amennyiben a kérelmezı aktív korú, köteles a rendkívüli élethelyzet tényét
a) betegség esetén orvosi igazolással,
b) munkanélküliség esetén a munkaügyi központ vagy bármely munkaáltató által 30
napnál nem régebben az álláskeresés tényére vonatkozó igazolással,
c) elemi kár esetén bármely hivatalos szerv igazolásával bizonyítani.
(4) Az átmeneti segély összege 1000 Ft-tól 50. 000 Ft-ig terjedhet.
(5) A segély összegét az (4) bekezdésben foglalt összeghatáron belül
a) gyógyszertámogatás esetén a gyógyszernek a beteg által fizetendı térítési díjának,
b) egészségügyi szolgáltatás esetén a beteg által fizetendı térítési díjnak
c) létfenntartási gond esetén a rászoruló családtagok számától függıen az élelmiszerek
árának,
d) egészségügyi intézménybe történı utazás esetén a felmerült útiköltségnek,
e) elemi kár esetén a kérelmezı vagy a rászoruló családtagjai alapvetı élelmiszerrel, vagy
ruházattal való ellátása, lakhatási feltételeik biztosításához szükséges költségeknek a
figyelembe vételével kell megállapítani.
5. §
(1) Az Önkormányzat az Szt. 46. § (1) bekezdés szabályai szerinti feltételek fennállása esetén
temetési segélyt biztosít.
(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés mindenkori költségét a 6. melléklet tartalmazza.
(3) Temetési segély nem állapítható meg annak, akinek a családjában az egy fıre jutó
jövedelem eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, egyedül
élı kérelmezı esetén az öregségi nyugdíj mindenkori összegének négyszeresét.
(4) Ha az elhunyt személy bejelentett lakóhelye a települési önkormányzat közigazgatási
területén volt a haláleset idıpontjában, az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni,
függetlenül az eltemettetı személy lakhelyétıl, feltéve, hogy a temettetı temetési segélyben
még nem részesült.
(5) A kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeirıl a segélyt kérı, vagy egy háztartásban
élı családtagja nevére kiállított számlák eredeti példányát. A számlákat a kérelmezı részére
vissza kell adni, melyekre a megállapított segély összegét, vagy a kérelem elutasításának
tényét, és a határozat számát rá kell vezetni. Temetési segély a temetési költséget igazoló
számla hiányában is, utólagos bemutatási kötelezettség mellett megállapítható.

11

6. §
(1) Az Önkormányzat a rendszeres szociális segélyben részesülıknek, az Szt. 37/A. § (1)
bekezdése szerinti együttmőködése intézményi feltételeirıl az Egészségügyi Gyermekjóléti és
Szociális Intézmény Családsegítı Szolgálata (továbbiakban: szolgálat) útján - a Lajosmizse és
Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartói Társulása Társulási
megállapodása alapján - gondoskodik.
(2)A szolgálat az együttmőködési eljárás során
a) figyelemmel kíséri az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban
megállapított határidı betartását, annak megszegése esetén megvizsgálja a
mulasztás okát, a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a jogerıs
határozat alapján, a szervnél történı megjelenésekor nyilvántartásba veszi,
b) tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a beilleszkedést
segítı programról,
c) kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítı programot, és
arról a segélyben részesülı személlyel írásban megállapodást köt,
d) folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel
és legalább háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a
beilleszkedést segítı programban foglaltak betartását,
e) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést elısegítı program
végrehajtásáról, és amennyiben szükséges a rendszeres szociális segélyre jogosult
személy bevonásával módosítja a programot,
f) az éves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyzıt a beilleszkedést segítı
program végrehajtásáról,
g) jelzi a jegyzınek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy
együttmőködési kötelezettségének nem tesz eleget,
h) a kapcsolattartásról a családsegítésre meghatározott esetnaplót vezet.
(3) A beilleszkedést segítı program
a) állapotfelmérı és álláskeresési tréning,
b) szociális életvezetési tanácsadás,
c) mentálhigiénés tanácsadás,
d) pályaválasztási és pályakorrekciós tanácsadás,
e) munkavállalási tanácsadás,
f) munkavégzésre történı felkészülést segítı program lehet.
(4) A beilleszkedési programba személyre szabottan kell meghatározni az együttmőködés
elemeit, az annak keretében nyújtott szolgáltatásokat, és a segélyre jogosult személy
munkavállalással kapcsolatos kötelezettségeit.
(5) Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságot az Szt. 34. § (2)
bekezdésében meghatározott esetekben.
(6)Az együttmőködési kötelezettség megszegésének minısül, ha a rendszeres szociális
segélyben részesülı személy a segély folyósításának idıtartama alatt
a) az Szt. 37/A. § (1) bekezdésben meghatározottakat nem teljesíti, vagy
b) kapcsolattartási kötelezettségének egy alkalommal nem tesz eleget, és a
mulasztását nem igazolja, vagy
c) a beilleszkedést segítı program keretében vállalt foglalkozást egy
alkalommal elmulasztja, és mulasztását nem igazolja, vagy
d) a segélyben részesülı foglalkoztatása esetén az egyszerősített
foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében
végzett, valamint a háztartási munkát a tárgyhónapot követı hónap elsı
munkanapján nem igazolja, vagy
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e) a támogatásra való jogosultság vizsgálatakor, valamint a jogosultság
felülvizsgálatakor együttmőködési kötelezettségnek nem tesz eleget.
7. §
(1) A polgármester az Szt. 48. § (1) bekezdésében foglaltak alapján gondoskodik a
köztemetésrıl.
(2) A polgármester az Szt. 48. § (3) bekezdésben meghatározott személyt az Szt. 48. § (4)
bekezdésében meghatározott esetekben figyelemmel a (3) bekezdésében foglaltakra
mentesítheti a megtérítési kötelezettség alól.
(3) Különös méltánylást érdemlı körülménynek minısül, ha az eltemettetett személy
hagyatéka a köztemetés költségét nem fedezi, és az eltemettetésre köteles személy
vagyontalan és jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.
8. §
(1) Az Önkormányzat az Szt. 50. §-ában felsorolt eseteken túl közgyógyellátási jogosultságot
biztosít azon szociálisan rászorultak részére, akiknek családjában az egy fıre jutó jövedelem a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élı esetén a 200 %-át
nem haladja meg, ugyanakkor a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége eléri vagy
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át.
3. Vegyes rendelkezések
9. §
(1) Az egyes szociális ellátások esetében a hatáskör gyakorlóját Felsılajos Község
Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló
önkormányzati rendelete tartalmazza.
(2) A Hivatal a megállapított rendszeres pénzbeli szociális ellátásokat a jogerıs határozat
alapján, minden hónap 5. napjáig a jogosultnak a házipénztárból fizeti ki, vagy a határozatban
feltüntetett szervnek átutalja.
(3) A Hivatal az átmeneti segélyt és a temetési segélyt a jogerıs határozat alapján a jogosult
részére a házipénztárból – készpénzben – azonnal kifizeti.
(4) A köztemetés összegét a szolgáltató által benyújtott számla ellenében a házipénztárból kell
kifizetni.
4. Záró rendelkezések
10. §
(1) Ez a rendelet 2012. április 01. napján lép hatályba.
(2)A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti Felsılajos Község
Önkormányzata Képviselı- testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 6/2009. (III.24.)
rendelete.
Juhász Gyula
polgármester

Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı

A rendelet kihirdetésének napja: 2012. …………...
Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı
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1. melléklet a 4/2012. (...) önkormányzati rendelethez
Jövedelemnyilatkozat

1. A kérelmezı adatai:
1.1 az igénylı neve : …………………………………………………………
1.2 leánykori név: …………………………………………………………
1.3 anyja neve: …………………………………………………………
1.4 születési helye, ideje: …………………………………………………………
1.5 Lakóhelyének címe: …………………………………………………………
1.6 Telefonszáma: …………………………………………………………
1.7 e-mail címe: …………………………………………………………

2. A kérelmezıvel egy háztartásban élık adatai:
A
Név

B
C
Születési ideje rokonsági foka

1
2
3
4
5
6
7
8

14

D
foglalkozása

E
jövedelme

3. Jövedelmi adatok

A

1
A jövedelmek típusai
2

3
4

5
6

7

8

10

Összes bruttó jövedelem
Személyi jövedelemadó vagy
elıleg összege
Egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulék összege
Munkavállalói járulék összege

13
14
15

D

E

A kérelmezı
jövedelme

A kérelmezıvel
közös háztartásban
élı házastárs
(élettárs) jövedelme

A kérelmezıvel közös
háztartásban élı egyéb rokon
jövedelme

Összesen

A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások
Önkormányzat és munkaügyi
szervek által folyósított
rendszeres pénzbeli ellátás
Föld bérbeadásából származó
jövedelem
Egyéb

12

C

Munkaviszonyból,
munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyból származó
jövedelem és táppénz
Társas és egyéni vállalkozásból
származó jövedelem
Ingatlan, ingó vagyontárgyak
értékesítésébıl származó
jövedelem
Nyugellátás, baleseti nyugellátás,
egyéb nyugdíjszerő ellátások

9

11

B

. A család összes nettó jövedelme
A család összes nettó jövedelmét
csökkentı tényezık

4. Egy fıre jutó havi családi nettó jövedelem: ....…………….............. Ft/hó.
Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.
Felsılajos, …………….év………………hó………………..nap
………………………
Aláírás
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2. melléklet a 4/2012. (...) önkormányzati rendelethez
Kérelem – nyilatkozat átmeneti segélyhez
1. A kérelmezı adatai:
1.1 az igénylı neve : …………………………………………………………
1.2 leánykori név: …………………………………………………………
1.3 anyja neve: …………………………………………………………
1.4 születési helye, ideje: …………………………………………………………
1.5 Lakóhelyének címe: …………………………………………………………
1.6 Telefonszáma: …………………………………………………………
1.7 e-mail címe: …………………………………………………………
1.8.rendszereshavijövedelmének forrása: ………………………………………………
1.9 rendszeres havi jövedelmének összege: ………………………………………………
2. A kérelmezıvel egy háztartásban élık adatai:
A
B
C
Név
Születési ideje rokonsági foka
1
2
3
4

D
foglalkozása

E
jövedelme

3. Egy fıre jutó havi családi nettó jövedelem: ....…………….............. Ft/hó.
4. A kérelem rövid indokolása: ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek.
Kijelentem, hogy az általam indított ügyben az ügy iktatási számáról, az eljárás
megindításának napjáról, az ügyintézési határidırıl, az ügy intézıjérıl, valamint annak
elérhetıségérıl értesítést
kérek – nem kérek
Felsılajos, ………………..év………………….hó…………….nap.
………………………………………………
Az igénylı aláírása
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3. melléklet a 4/2012. (...) önkormányzati rendelethez
Kérelem – nyilatkozat temetési segélyhez
1. A kérelmezı adatai:
1.1 az igénylı neve : …………………………………………………………
1.2 leánykori név: …………………………………………………………
1.3 anyja neve: …………………………………………………………
1.4 születési helye, ideje: …………………………………………………………
1.5 Lakóhelyének címe: …………………………………………………………
1.6 Telefonszáma: …………………………………………………………
1.7 e-mail címe: …………………………………………………………
1.8 . rendszeres havi jövedelmének forrása: ………………………………………………
1.9 rendszeres havi jövedelmének összege: ………………………………………………
2. Az elhalt adatai:
1.1 az elhalt neve : …………………………………………………………
1.2 leánykori név: …………………………………………………………
1.3 anyja neve: …………………………………………………………
1.4 születési helye, ideje: …………………………………………………………
1.5 Lakóhelyének címe: …………………………………………………………
1.6 elhalálozás helye és ideje: ……………………………………………………
3. A kérelmezıvel egy háztartásban élık adatai:
A
B
C
Név
Születési ideje rokonsági foka
1
2
3
4

D
foglalkozása

E
jövedelme

4. Egy fıre jutó havi családi nettó jövedelem: ....…………….............. Ft/hó.
5. A kérelem rövid indokolása: ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek.
Kijelentem, hogy az általam indított ügyben az ügy iktatási számáról, az eljárás
megindításának napjáról, az ügyintézési határidırıl, az ügy intézıjérıl, valamint annak
elérhetıségérıl értesítést
kérek – nem kérek
Felsılajos, ………………..év………………….hó…………….nap.
……………………………
Az igénylı aláírása
17

4. melléklet a 4/2012. (...) önkormányzati rendelethez
Kérelem – nyilatkozat köztemetéshez
1. A kérelmezı adatai:
1.1 az igénylı neve : …………………………………………………………
1.2 leánykori név: …………………………………………………………
1.3 anyja neve: …………………………………………………………
1.4 születési helye, ideje: …………………………………………………………
1.5 Lakóhelyének címe: …………………………………………………………
1.6 Telefonszáma: …………………………………………………………
1.7 e-mail címe: …………………………………………………………
1.8 . rendszeres havi jövedelmének forrása: …………………………………
1.9 rendszeres havi jövedelmének összege: …………………………………
2. Az elhalt adatai:
1.1 az elhalt neve : …………………………………………………………
1.2 leánykori név: …………………………………………………………
1.3 anyja neve: …………………………………………………………
1.4 születési helye, ideje: …………………………………………………………
1.5 Lakóhelyének címe: …………………………………………………………
1.6 elhalálozás helye és ideje: ……………………………………………………
3. Tudomásom szerint az elhaltnak más eltemettetésre köteles hozzátartozója (a megfelelı
rész aláhúzandó)
3.1. van.
3.1.1 Annak neve : ……………………………………………………………………………
3.1.2 Annak lakcíme: ……………………………………………………………………….
3.2. nincs
4.A kérelmezıvel egy háztartásban élık adatai:
A
Név

B
C
Születési ideje rokonsági foka

D
foglalkozása

1
2
3
4
5. Egy fıre jutó havi családi nettó jövedelem: ....…………….............. Ft/hó.
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E
jövedelme

6. Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy tudomásom szerint az elhalt ingatlan
vagyonnal
6.1. rendelkezett

1

A

B

C

D

E

F

G

H

Címe

Hrsz

fekvése

Mővelési
ága

Területe
Ha m2

AK
K
f

Szerzés
jogcíme

Tulajdoni
Hányad

2
3
4

6.2. nem rendelkezett
7. Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy tudomásom szerint az elhalt ingó
vagyonnal
7.1 rendelkezett. Megjelölése: ………………………………………………………………
7.2. nem rendelkezett

Kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek.
Kijelentem, hogy az általam indított ügyben az ügy iktatási számáról, az eljárás
megindításának napjáról, az ügyintézési határidırıl, az ügy intézıjérıl, valamint annak
elérhetıségérıl értesítést
kérek – nem kérek
Felsılajos, ………………..év………………….hó…………….nap.

………………………………………………
Az igénylı aláírása
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5. melléklet a 4/2012. (...) önkormányzati rendelethez
Kérelem – nyilatkozat egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához
1. A kérelmezı adatai:
1.1 az igénylı neve : …………………………………………………………
1.2 leánykori név: …………………………………………………………
1.3 anyja neve: …………………………………………………………
1.4 születési helye, ideje: …………………………………………………………
1.5 Lakóhelyének címe: …………………………………………………………
1.6 Telefonszáma: …………………………………………………………
1.7 e-mail címe: …………………………………………………………
1.8 . rendszeres havi jövedelmének forrása: ……………………………………
1.9 rendszeres havi jövedelmének összege: ……………………………………
1.10 Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ……………………………………
2. A kérelmezıvel egy háztartásban élık adatai:
A
Név

B
C
Születési ideje rokonsági foka

D
foglalkozása

E
jövedelme

1
2
3
4
3. Egy fıre jutó havi családi nettó jövedelem: ....…………….............. Ft/hó.
4. A kérelem rövid indokolása: ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek.
Kijelentem, hogy az általam indított ügyben az ügy iktatási számáról, az eljárás
megindításának napjáról, az ügyintézési határidırıl, az ügy intézıjérıl, valamint annak
elérhetıségérıl értesítést
kérek – nem kérek
Felsılajos, ………………..év………………….hó…………….nap.
………………………………………………
Az igénylı aláírása
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6. melléklet a 4/2012. (...) önkormányzati rendelethez
A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége
1. Koporsós temetés esetén 220 000.- Ft
2. Hamvasztásos temetés esetén 185 000 .-Ft
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3. napirendi pont:
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012.(…) önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonú vízi közmő által szolgáltatott ivóvíz legmagasabb hatósági díjának
megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeirıl szóló 11/2006. (IX.15.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezésérıl

Juhász Gyula polgármester: A 12/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendeletünkkel
megállapítottuk 2012. január 1. napjától alkalmazandó vízszolgáltatási díjakat. Az
Országgyőlés 2011. december 30-án elfogadta a víziközmő-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvényt. A törvény hatályba lépésével egyidejőleg megszőnt az Önkormányzatok
díjhatósági jogköre, mert a törvényi rendelkezés 65. § (1) bekezdése alapján az árak
megállapításának joga a továbbiakban, a víziközmő-szolgáltatásért felelıs minisztert illetik
meg.
A hivatkozott törvény 76. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján, a 2011. december
31-én alkalmazott bruttó díjakhoz képest, legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt mértékő díjak
(nettó módon 2,56%) alkalmazhatók 2012. január 1-tıl. Mindez a gyakorlatban azt jelenti,
hogy minden, 2011. december 31. napján alkalmazott díj egységesen nettó 2,56 százalékos
mértékben emelkedik. A szolgáltatási díjakra a hatályos általános forgalmi adóról szóló
törvény szerinti adómérték kerül felszámításra, amely 2012. január 1-tıl 27%.
Fentiek alapján a tárgyban jelzett rendeletet teljes körően hatályon kívül kell helyezni.
Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs,
kérem, kézfelemeléssel szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt - az alábbi rendeletet alkotta:
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Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének
5/2012. (...) önkormányzati rendelete az
Önkormányzati tulajdonú vízi közmő által szolgáltatott ivóvíz legmagasabb hatósági
díjának megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeirıl szóló
11/2006. (IX. 15.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezésérıl
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,
valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében
foglalt feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
1. §
(1) Hatályát

veszti Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének az
Önkormányzati tulajdonú vízi közmő által szolgáltatott ivóvíz legmagasabb hatósági
díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeirıl szóló 11/2006. (IX. 15.)
önkormányzati rendelete.
2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba és a hatályba lépését követı napon
hatályát veszti.

Juhász Gyula
polgármester

Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı

A rendelet kihirdetésének napja: 2012………….

Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı
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4. napirendi pont:
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012.(…) önkormányzati
rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról
szóló 11/2009. (XII.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl
Juhász Gyula polgármester: Ezt a rendeletünket is hatályon kívül kell helyeznünk, mert
jogszabályi változás értelmében valamennyi önkormányzat legkésıbb 2012. április 1-ig
köteles felülvizsgálni ezt a rendeletét, valamint megalkotni a társulás által nyújtott
szolgáltatások tekintetében a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybe
vételérıl, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló rendeletét. Mivel a társulási
megállapodás értelmében a rendeletalkotásra kijelölt települési önkormányzat Lajosmizse,
ezért nekünk csak az elızetes egyetértésünk szükséges majd. Van-e valakinek kérdése,
véleménye, javaslata ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, kézfelemeléssel
szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt - az alábbi rendeletet alkotta:
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Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2012. (...) önkormányzati
rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti
alapellátásokról szóló 11/2009. (XII.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezésérıl
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,
valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében
foglalt feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
1. §
(1) Hatályát veszti Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a
gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 11/2009.
(XII.1.) önkormányzati rendelete.
2. §

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba és a hatályba lépését követı napon
hatályát veszti.

Juhász Gyula
polgármester

Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı

A rendelet kihirdetésének napja: 2012…………

Kutasiné Nagy Katalin
jegyzı
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5. napirendi pont:
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása

Juhász Gyula polgármester: Az elıterjesztésben részletesen le van írva minden, hogy miért
volt szükség a megállapodás módosítására, a vastagon szedett részek változtak. A határozattervezetben döntenünk kell arról, hogy elfogadjuk a módosítást, valamint, hogy aláírhatom a
módosított Társulási megállapodást. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel
kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, kézfelemeléssel szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt - az alábbi határozatot hozta:

13/2012. (III. 26.) ÖH.
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása

Határozat
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja az elıterjesztés
mellékletét képezı Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás módosított Társulási
megállapodását egységes szerkezetbe foglalva. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a
módosított társulási megállapodás aláírására.

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester
Határidı: 2012. március 26.

6. napirendi pont:
Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó
Társulása társulási megállapodásának módosítása
Juhász Gyula polgármester: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 37/A. § (1) bekezdése együttmőködési kötelezettséget ír elı a rendszeres
szociális segélyben részesülı személyek részére az önkormányzat által kijelölt szervvel.
Felsılajos Község Önkormányzata a fenti jogszabály szerinti együttmőködés intézményi
feltételeirıl a Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális
Intézményfenntartó Társulása útján gondoskodik, erre tekintettel a kötelezettségek rögzítése
szükségessé vált a társulási megállapodásban. Ezért kell a társulási megállapodást
módosítanunk. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatban?
Amennyiben nincs, kérem, kézfelemeléssel szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt - az alábbi határozatot hozta:
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14/2012. (III. 26.) ÖH.
Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi,
Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó
Társulása társulási megállapodásának módosítása
Határozat

1. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse és Felsılajos
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulása társulási
megállapodásának módosítását az elıterjesztés melléklete szerinti módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalva elfogadja.
2. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a
polgármestert a társulási megállapodás aláírására.
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester
Határidı: 2012. március 26.

7. napirendi pont:
Lajosmizsei Tőzvédelmi és Mőszaki Mentési Köztestület önkormányzati tőzoltóságként
történı további mőködtetéséhez települési önkormányzati hozzájárulás fizetése
Juhász Gyula polgármester: Az anyagban benne van minden részletesen, de megkérem
Koller Dánielt, hogy egy pár szóval egészítse ki.
Koller Dániel Tőzoltó Köztestület elnöke: Köszönöm szépen a szót. Elıször is azzal
kezdeném, hogy januárban a volt parancsnokunk lemondott tisztségérıl, ezután Sánta Tibor
lett az új tőzoltó parancsnok. Lajosmizsén volt egy tőzoltóság, amely köztestületként
mőködött, de az új katasztrófavédelmi törvény értelmében az önálló mőködési területtel nem
rendelkezı tőzoltó köztestületek önkormányzati tőzoltósággá kell, hogy átalakuljanak 2012.
január 1-vel, amennyiben az önkormányzat vállalja az önkormányzati tőzoltóság fenntartását.
Ennek értelmében a tőzoltóság a továbbiakban is köztestületi formában mőködı, de
önkormányzati tőzoltóság lesz, változatlan vonulási területtel. Mivel a vonulási területbe
Felsılajos is beletartozik, így a Felsılajosi Önkormányzatnak is nyilatkoznia kell, hogy
hogyan mőködjön tovább a tőzoltóság.
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen. A költségvetésünk elfogadásánál már szóba
került a tőzoltóság kérdése, természetesen támogatjuk, szinte ugyanezt az összeget irányoztuk
elı, amelyrıl most szó van. A lakosságszám viszont nem 1020 fı, mint ahogy az anyagban
szerepel, hanem csak 983 fı.
Koller Dániel Tőzoltó Köztestület elnöke: Amikor összeállítottam az anyagot, az internetrıl
próbáltam információkat győjteni, de egyébként nem a lakosság számát vettük alapul, hanem
a forrás szükségletet. Táborfalva is jelezte, hogy ott sincsenek annyian, mint a statisztika
szerint.
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Kutasiné Nagy Katalin jegyzı: A népesség nyilvántartás január 1-i állapotát kell figyelembe
venni, melyet az okmányirodában meg tudnak mondani.
Juhász Gyula polgármester: Mindenképpen szeretnénk, ha a tőzoltóság fennmaradna. Az
önkormányzatnak nagyon sok ez a 800 ezer forint, de ha emberéletrıl van szó, vagy valakinek
mondjuk a háza ég, akkor elenyészı. Úgyhogy azt gondolom nem kérdés, hogy
hozzájárulunk-e a mőködéshez. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel
kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, kézfelemeléssel szavazzunk.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt - az alábbi határozatot hozta:

15/2012. (III. 26.) ÖH.
Lajosmizsei Tőzvédelmi és Mőszaki Mentési Köztestület önkormányzati tőzoltóságként
történı további mőködtetéséhez települési önkormányzati hozzájárulás fizetése
Határozat
1. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint a vonulási területben
érintett települési önkormányzat a tőzoltási és mőszaki mentési feladatok elvégzését, valamint
a közvetlen tőz- és robbanásveszély esetén a biztonsági intézkedések végrehajtását a
lajosmizsei önkormányzati tőzoltóságon keresztül biztosítja.
2. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint a vonulási területben
érintett települési önkormányzat együttmőködési megállapodást köt a lajosmizsei
önkormányzati tőzoltósággal az önkormányzati tőzoltóság fenntartásával, a települési
hozzájárulás fizetésével kapcsolatban.
3. Az önkormányzati tőzoltóság fenntartásához szükséges - Felsılajosra vonatkozó –
települési hozzájárulás összege 809.000 Ft. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselıtestületének a 2012. évi költségvetésrıl szóló 1/2012. (II.07.) önkormányzati rendelet 3.1
melléklete „Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre” táblázat 4. sora
terhére biztosított.
4. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a határozat 2.) pontban meghatározott együttmőködési megállapodást aláírja.
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester
Határidı: 2012. március 26.

8. napirendi pont:
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelmi
támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló …./2012. (….)
önkormányzati rendelet-tervezettel kapcsolatos elızetes egyetértés
Juhász Gyula polgármester: Megkérem Kocsis Györgynét, hogy mondjon egy pár szót az
anyagról.
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Kocsis Györgyné óvodavezetı: A bölcsıde esetében a fenntartó önkormányzat intézményi
térítési díjat nem csak a gyermekétkeztetésre állapíthat meg, hanem a gyermek gondozására
is. Tudom, vannak olyan városok, akik ezt még nem vezették be, de sajnos nagyon sokan
kényszerülnek rá, így mi is, hogy a gondozásért térítési díjat kérjünk. Tudom, hogy ezzel
megint azt a réteget célozzuk meg, aki eddig is támogatta az intézményt, de mivel a
bölcsıdékben napi normatíva van, sajnos nem nagyon van más választásunk. Ahhoz, hogy
mőködni tudjunk, egy humánus összeget muszáj kérnünk, ebben a nehéz gazdasági
helyzetben. Ez a fejenkénti 100 Ft azt gondolom, hogy még vállalható.
Géczy Gabriella bölcsıdevezetı: Azt gondolom, hogy Anikó szinte mindent elmondott.
Tudom, hogy az önkormányzatnak nagy szüksége van a bevételre. Az állam a 10000 fınél
nagyobb településeknek kötelezı feladattá tette a bölcsıdét, viszont a fenntartóra hárította
annak fenntartásával kapcsolatos nehéz feladatot. Azok a szülık, akik bölcsıdébe hordják a
gyermeküket, általában nagyon fiatalok. Szinte ık, és az idısek a legszegényebb réteg ma. Az
étkezésért is 7-8000 Ft-ot kell fizetni havonta, ehhez jön még hozzá a napi 100 Ft. Nem
vagyunk könnyő helyzetben. Mivel a bölcsıde is önálló költségvetéssel rendelkezik, így
nagyon oda kell figyelnünk minden fillérre. Ennek a 100 Ft-nak a nagy részét valóban a
gyermekekre költjük, hiszen játékokat, eszközöket kívánunk belıle vásárolni. Így talán a
szülök is könnyebben el tudják fogadni a plusz kiadást.
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, véleménye,
javaslata ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a rendelet-tervezettel,
azzal, hogy a bölcsıdei ellátás gondozási díjának intézményi térítési díja maximum 100
Ft/fı/nap legyen, kérem kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt - az alábbi határozatot hozta:

16/2012. (III. 26.) ÖH.
Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselı-testültének a gyermekvédelmi
támogatásokról, valamint a gyermekjóléti
alapellátásokról szóló …./2012. (…)
önkormányzati rendelet –tervezettel
kapcsolatos elızetes egyetértés

Határozat
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselı-testületének a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti
alapellátásokról szóló …../2012. (……) önkormányzati rendelet tervezetével elızetesen
egyetért azzal, hogy a bölcsıdei ellátás gondozási díjának intézményi térítési díja maximum
100 Ft/fı/nap legyen.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2012. március 26.
9. napirendi pont:
BAUTIS Nonprofit Közhasznú Kft. kérelme
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Juhász Gyula polgármester: Megkérem Kimpián Ildikót, a Bautis Kft képviselıjét, hogy
mondja el, mirıl szól a kérelmük.
Kimpián Ildikó a Bautis Kft képviselıje: Köszönöm szépen. A mi kérelmünk az a kellemes
kérelem, ami nem kér pénzt. Mi csak egy elvi hozzájárulást kérünk az önkormányzattól a házi
segítségnyújtáshoz. Nagyon nehéz megoldani az idıs, kórházból kikerült emberek ápolását.
Mi ezen szeretnénk változtatni. Az otthonukba visszük a szolgáltatásokat. Lajosmizse
területén 80 fıt szeretnénk ellátni, a házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés mellett igény
esetén az ellátottak szállását is biztosítanánk.
Juhász Gyula polgármester: Nekünk ez a feladat társulás útján el van látva jelenleg is. Mi
az, amivel önök többet tudnak adni, milyen plusz ellátást, szolgáltatást kínálnak?
Kimpián Ildikó a Bautis Kft képviselıje: A szociális törvényben le van írva, hogy mik azok
a feladatok, amelyeket el kell látni. A házi segítségnyújtást otthoni szakápolással kívánjuk
kiegészíteni. Az áraink alacsonyabbak, sokkal szélesebb körben lesz így elérhetı, és a
munkahelyteremtés sem elhanyagolható szempont. Ha a 80 fıt vesszük alapul, akit a
térségben el szeretnénk látni, akkor 8 fı részére tudunk munkahelyet biztosítani.
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı: Csak egy észrevételt szeretnénk tenni. Jelenleg a társulásnak
36 fıre van engedélye, és 20 fıt látunk el. Tehát még ez sincs kihasználva.
Kimpián Ildikó a Bautis Kft képviselıje: Azt tapasztaltuk a Kiskunfélegyházi Kistérségben
is, hogy az önkormányzat nem használta ki a kapacitást, de amikor megjelent a non-profit
szervezet, akkor megnıtt az igény rá. Hangsúlyozom, hogy mi nem kérünk pénzt az
önkormányzattól, mi csak az állami normatívából mőködünk.
Juhász Gyula polgármester: Valószínőleg ha lett volna rá igény, akkor az önkormányzat is
feltöltötte volna a 36 fıt, de nyilván csak 20 fınek volt igénye rá.
Kimpián Ildikó a Bautis Kft képviselıje: Én azt gondolom, hogy majd a piac eldönti, hogy
van-e ránk igény vagy sem. A 36 fı továbbra is az önkormányzaté lenne, mi csak az ez
fölöttieket látnánk el. A háziorvosokat is megkérdeztük, hogy mi a véleményük, szerintük
lenne-e kereslet a szolgáltatásainkra, és szerintük nagy szükség lenne ránk.
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatást. Általában az szokott lenni,
hogy Lajosmizse elızetes egyetértésünket kéri, ebben az esetben viszont én úgy gondolom,
hogy várjuk meg, hogy a lajosmizsei Képviselı-testület hogyan dönt, és a következı
ülésünkön térjünk vissza a témára. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel
kapcsolatban? Amennyiben nincs, a napirendi pontot határozat hozatal nélkül lezárom,
megvárjuk Lajosmizse döntését.
10. napirendi pont:
Egyebek
Juhász Gyula polgármester: Egyebek napirendi ponton belül szeretném megemlíteni, hogy
elkészült a játszóterünk, nagyon szép lett, a gyerekek birtokba vették. Már csak a parkosítás
van hátra, de azt gondolom azzal meg kellene várnunk az ıszt, hiszen ha most befüvesítjük,
nem sok minden fog maradni belıle, ki lesz taposva teljesen.
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Másik dolog a piac kérdése. Nagyon szeretnénk próbajelleggel elindítani, ıstermelıkkel
lehetne árusítani, hogy egyáltalán van-e igény rá. Nem tudom, hogy ez milyen
elımunkálatokat igényel, de utána nézünk.
A falunappal kapcsolatban szeretném még elmondani, hogy úgy néz ki, hogy Leblanc Gyızı
operaénekes és felesége már a biztos fellépıink között lesz, és Kocsis Tiborral is folynak az
egyeztetések. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatban? Nincs.

11. napirendi pont:
Interpelláció
Juhász Gyula polgármester: Interpelláció esetleg?
Mivel nincs, és több napirendi pont sincs, ezért a Képviselı-testületi ülést 14.30 órakor
bezárom.
kmf.
/:Juhász Gyula sk./
polgármester

/:Kutasiné Nagy Katalin sk/
jegyzı
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