Felsılajos Község
Önkormányzata
II/33/7/2013.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve
2013. március 21. ülés

Az ülésen hozott határozatok és rendeletek száma és tárgya:

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2013. (...) önkormányzati rendelete
az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2013. (...) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 7/2011. (V.26.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezésérıl

14/2013. (III. 21.) ÖH.

Elızetes egyetértés „Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselı-testületének a személyes gondoskodást nyújtó
szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.11.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló…/2013. (…)
önkormányzati rendelet-tervezettel”

15/2013. (III. 21.) ÖH.

A szociálisan nem rászorult személyek által fizetendı
intézményi térítési díjak mértéke 2013. május 1-tıl

16/2013. (III. 21.) ÖH.

Elızetes egyetértés „Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselı-testültének a gyermekvédelmi támogatásokról,
valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012.
(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
…/2013. (…) önkormányzati rendelet–tervezettel”
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Jegyzıkönyv

Készült: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-én 09.00 órakor
a Faluházban megtartott Képviselı-testületi 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:
dr. Balogh László
Rostásné Rapcsák Renáta

jegyzı

Jegyzıkönyvvezetı:

Terenyi Helga

Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai ülésünkön megjelent.
Megállapítom, hogy valamennyi képviselı jelen van, így az ülés 5 fıvel határozatképes. A
meghívóban 7 napirendi pont szerepel, azonban javaslom az 5-ös számú elıterjesztést vegyük le
napirendrıl, mivel még nem készült el az anyag. Kérdezem, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatosan
más javaslata? Amennyiben nincs, kérem, aki így elfogadja a napirendi pontokat, kézfeltartással
jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az
alábbi napirendi pontokat fogadta el:
Napirend

Elıterjesztı

1.

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013. (…) Juhász Gyula
önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2012. (III.27.) polgármester
önkormányzati rendelet módosításáról

2.

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013.(…) Juhász Gyula
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális polgármester
alapellátásokról szóló 7/2011. (V.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezésérıl

3.

Elızetes egyetértés „Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Juhász Gyula
személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.11.) polgármester
önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2013. (…) önkormányzati
rendelet-tervezettel”

4.

Elızetes egyetértés „Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testültének a Juhász Gyula
gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló polgármester
8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló…/2013. (…)
önkormányzati rendelet–tervezettel”

5.

Egyebek

6.

Interpelláció

Juhász Gyula
polgármester
Juhász Gyula
polgármester
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1. napirendi pont:
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013. (…) önkormányzati
rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Juhász Gyula polgármester: A rendeletmódosításra jogszabályváltozások miatt és a Lajosmizsei
Közös Önkormányzati Hivatal felállítása miatt volt szükség. A korábban jegyzıi hatáskörben lévı
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 2013. január 1. napjától a Járási Hivatalnál kerül
ügyintézésre, ennek megfelelıen szükséges a rendeletben hatályon kívül helyezni mind az ellátás
megnevezését, mind a hozzá tartozó kérelem nyomtatványt. Szükségessé vált a temetési segély
összegének meghatározásához a helyben szokásos legolcsóbb temetési szolgáltatás díjának
meghatározása. A Babérkoszorú Temetkezés Kft. megküldte nyilatkozatát fenti díjak vonatkozásában,
mégpedig koporsós temetés esetén 195.586.- Ft, hamvasztásos temetés esetén 182.950.- Ft. Mint
láthatjuk a temetési díjak csökkentek egy kicsit. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel
kapcsolatosan?
dr. Balogh László jegyzı: A díjak azért csökkentek, mert az új szolgáltató kedvezıbb díjat adott meg.
És ezáltal a temetési segélyek is csökkenhetnek.
Rostásné Rapcsák Renáta: Szeretném jelezni, hogy a rendelet-módosításban a 3. § után nem az 5. §
jön, hanem természetesen a 4.§, elszámozódott valamiért, kérem ezt javítsuk.
Kun János alpolgármester: Azt tudjuk, hogy ki a tulajdonosa a Babérkoszorú Kft-nek?
dr. Balogh László jegyzı: A Szigü Kft jogutóda a Babérkoszorú Kft. De mint tudjuk ık az
üzemeletetést nyerték meg, a szolgáltatás maga piaci alapon történik, tehát nemcsak ıket lehet igénybe
venni. Pénzügyileg nagyon kedvezı ajánlatot tett Lajosmizsének, kedvezıbbet, mint a Suta Géza, aki
az eddigi üzemeltetést végezte. Úgy néz ki, hogy hosszútávon önfenntartó lesz a temetı.
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen a kiegészítést. Van-e még valakinek kérdése,
véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, kérem aki elfogadja a rendelet-módosítást azzal, hogy a
számozódást javítsuk ki, kézfelemeléssel jelezze. 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
5/2013. (...) önkormányzati rendelete
az egyes szociális ellátásokról szóló
4/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés bc) pontjában, 32. §(3) bekezdésében, 46.
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következıket
rendeli el:

1. §
(1) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló
4/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a
következı rendelkezés lép:
„(1) A szociális ellátás megállapítására irányuló kérelmeket a Lajosmizsei Közös Önkormányzati
Hivatal (továbbiakban: Hivatal) telephelyén (6055-Felsılajos, Iskola u. 12.) lehet benyújtani.”
2. §
(1)

A Rendelet 6. melléklete helyébe az 1. melléklete lép.

3. §
(1)

Hatályát veszti a Rendelet:
1. 1. § (4) bekezdés d) pontja,
2. 5. melléklete.

4. §

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

Juhász Gyula
polgármester

dr. Balogh László
jegyzı

A kihirdetés napja: 2013. ………………..
dr. Balogh László
jegyzı
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1. melléklet a 5/2013. (….) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet a 4/2012. (III.27.) önkormányzati rendelethez

A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége
1. Koporsós temetés esetén 195.586.- Ft
2. Hamvasztásos temetés esetén 182.950.- Ft.
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2. napirendi pont:
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2013.(…) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 7/2011. (V.26.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezésérıl
Juhász Gyula polgármester: Mivel Felsılajos az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális
Intézményfenntartó Társulása társulási megállapodása alapján látja el a feladatot, így Lajosmizse
Város Önkormányzata jogosult rendeletet alkotni azzal, hogy ahhoz Felsılajos Község
Önkormányzatának elızetes egyetértése szükséges. Ezáltal viszont a saját rendeletünket hatályon kívül
kell helyezni. Az árak nem változtak a tavalyihoz képest, tehát az iskolai napközi marad 430 Ft, az
iskolai menza 270 Ft, az óvodai ellátás 335 Ft, a bölcsıdei ellátás pedig 340 Ft+100 Ft az egy napra
jutó gondozási díj. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan?
dr. Balogh László jegyzı: Ebben az anyagban is lesz egy módosítás, a hatásvizsgálat feletti sorban
elírás történt, nem a gyermekvédelmi támogatásokról szól az anyag, hanem a szociális
alapellátásokról.
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen. Ez a rendeletet nem érinti, így az elıterjesztésben
szereplı rendelet-tervezetet szavaztatom. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel
kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 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 6/2013. (...) önkormányzati
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 7/2011.
(V.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a jogalkotásról szóló
2010. évi CXXX. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a
következıket rendeli el:
1. §
(1) Hatályát veszti Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a személyes

gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 7/2011. (V.26.) önkormányzati
rendelete.
2. §

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

Juhász Gyula
polgármester

dr. Balogh László
jegyzı

A rendelet kihirdetésének napja: 2013. ……………..

dr. Balogh László
jegyzı
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3. napirendi pont:
Elızetes egyetértés „Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a személyes
gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V.11.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló …/2013. (…) önkormányzati rendelet-tervezettel”
Juhász Gyula polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata az elıterjesztéssel
kapcsolatosan?
dr. Balogh László jegyzı: A rendelet lényege a díjmegállapítás, a 3. oldalon láthatjuk az IGSZ által
javasolt díjakat, melyek zömében csökkentek, csak a nappali ellátásért fizetendı díj nem csökkent. A
személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem egy bizonyos meghatározott százalékát, ezt a 7.
oldalon a 2.5. pontban a táblázatban láthatják. A szociálisan nem rászorult személyek esetében külön
határozat-tervezetben kell megállapítani az árakat. Ettıl alacsonyabb díjakat is megállapíthat a
Képviselı-testület, de akkor a különbözetet meg kell fizetni az IGSZ részére.
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen. Ennek örülünk, hogy a díjak csökkentek. Például a
jelzırendszeres házi segítségnyújtás díja 102 Ft volt, most pedig 65 Ft lett, eddig lényegesen nagyobb
összeget kellett hozzátennünk, így most ez is csökkent.
dr. Balogh László jegyzı: Azért kevesebb a díj ebben az esetben, mert a riasztásoknál a tőzoltóság
felajánlotta, hogy ingyen kiviszi a gondozót.
Juhász Gyula polgármester: Felsılajoson 10 alatt van a riasztások száma, úgyhogy nem egy jelentıs
tétel. Az a véleményem, hogy amíg ez a rendszer tud mőködni, aki teheti vegye igénybe.
Rostásné Rapcsák Renáta: Annyit szeretnék elmondani, hogy a tegnapi nap folyamán Lajosmizsén a
bizottságok elfogadták a javaslatot. Valamint, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló
2011. évi CXCIV. törvény 32. §-a az alábbiakról rendelkezik: „Fizetési kötelezettséget megállapító,
fizetésre kötelezettek körét bıvítı, a fizetési kötelezettség terhét növelı, a kedvezményt, mentességet
megszüntetı vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell
telnie.” Erre tekintettel a rendelet hatályba lépésének javasolt idıpontja 2013. május 1. napja.
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata
ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki a határozat-tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem
volt - az alábbi határozatot hozta:

14/2013. (III. 21.) ÖH.
Elızetes egyetértés „Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselı-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális
alapellátásokról szóló 15/2011. (V.11.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló…/2013. (…) önkormányzati
rendelet-tervezettel”
Határozat
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete „Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselı-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011.
(V.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2013. (…) önkormányzati rendelet-tervezettel”
az IGSZ által a térítési díjakra tett javaslattal együtt elızetesen egyetért.

Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2013. március 21.
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Juhász Gyula polgármester: Az elıterjesztésben szerepel egy másik határozat-tervezet is, amely a
szociálisan nem rászorult személyek által fizetendı térítési díjakról szól. Van-e még valakinek
kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki a határozattervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen
szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:

15/2013. (III. 21.) ÖH.
A szociálisan nem rászorult személyek
által fizetendı intézményi térítési díjak mértéke
2013. május 1-tıl
Határozat
1) Felsılajos Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 116. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a szociálisan nem rászorult személyek által
– a jelzırendszeres házi segítségnyújtásért fizetendı térítési díj összegét 65 Ft/fı/napban állapítja
meg.
2) Az ellátásért fizetett személyi térítési díj nem haladhatja meg az Szt. 116. § (3) bekezdés szerinti
jövedelem 2 %- át)
3) A határozat hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti Felsılajos Község Önkormányzata
Képviselı-testületének a szociálisan nem rászorult személyek által fizetendı intézményi térítési
díjak mértékérıl szóló 3/2012. (II.06.) határozata.

Határidı: 2013. március 21. illetve 2013. május 1.
Felelıs: Képviselı-testület

4. napirendi pont:
Elızetes egyetértés „Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testültének a gyermekvédelmi
támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló…/2013. (…) önkormányzati rendelet–tervezettel”
Juhász Gyula polgármester: Ez a feladat ugyanazon társulás keretein belül kerül ellátásra, mint az
elızı, így itt is a gesztor önkormányzat joga a rendeletalkotás, Felsılajosnak elızetes egyetértési joga
van. A díjak itt sem változnak, és a rendelet május 1-én lépne hatályba. A bölcsıdében is marad a 100
Ft egy napra jutó gondozási díj. Itt is lehetıségünk van arra, hogy más díjat állapítsunk meg, de akkor
a különbözetet meg kell fizetnünk. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel
kapcsolatosan?
Rostásné Rapcsák Renáta: Csak jelezni szeretném, hogy a bizottság megtárgyalta Lajosmizsén, és
elfogadásra javasolta. A bölcsıdénél pedig a gondozási díjra fizetendı 100 Ft minden gondozási napra
fizetendı, tehát ezt minden napra fizetni kell, ha ott van a gyermek, ha nincs.
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen a kiegészítést. Van-e még valakinek kérdése,
véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem aki a határozat-tervezetet
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal –
ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:
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16/2013. (III. 21.) ÖH.
Elızetes egyetértés „Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselı-testültének a gyermekvédelmi
támogatásokról, valamint a gyermekjóléti
alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
…/2013. (…) önkormányzati rendelet–tervezettel”

Határozat
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete „Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselı-testületének a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról
szóló 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2013. (…) önkormányzati
rendelet-tervezettel” elızetesen egyetért.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2013. március 21.

5. napirendi pont:
Egyebek
Juhász Gyula polgármester: Egyebek napirendi ponton belül szeretne-e valaki szólni?
dr. Balogh László jegyzı: Az óvodai beiratkozásról szeretnék tájékoztatást adni, igaz a döntés
délután fog születni Lajosmizsén errıl, de gondolom nem lesz benne változás. Tehát Felsılajoson
2013. április 22-24-ig lesz a beiratkozás 7-13 óra között.
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen.
Rostásné Rapcsák Renáta: A körzethatárokkal kapcsolatosan szeretném elmondani, hogy a
Felsılajosi óvodába Felsılajos közigazgatási területérıl, a Lajosmizsei óvodába pedig Lajosmizse
közigazgatási területérıl kell felvenni a gyermekeket. De mivel maradt a szabad iskola-óvoda
választás joga, így természetesen lehet jelentkezni Lajosmizsérıl is a Felsılajosi óvodába, de azért így
kellett kiírni, mert ha nem így tesszük, akkor mindenkit kötelezı lenne felvenni aki ide jelentkezik.
dr. Balogh László jegyzı: A gyermekek nyári felügyeletére vonatkozóan felmérés zajlik most, hogy
mekkora igény lenne rá. Nem tudom ez Felsılajoson mekkora problémát okoz?
Juhász Gyula polgármester: Volt már olyan szülı, aki megkeresett ezzel kapcsolatosan.
dr. Balogh László jegyzı: Az önkormányzatnak ez jogszabályi kötelezettsége, hogy ezt a feladatot
megoldja, ha igény van rá.
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatást. Van-e még valakinek egyebek
napirendi ponton belül javaslata? Nincs.
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6. napirendi pont:
Interpelláció
Juhász Gyula polgármester: Szeretne valaki interpellálni? Nem.
Mivel több napirendi pontunk nincs, a mai Képviselı-testületi ülést 9.45 órakor bezárom és nagyon
köszönöm mindenkinek, hogy el tudott jönni az ülésre.

kmf.
/:Juhász Gyula sk./
polgármester

/:dr. Balogh László sk./
jegyzı

11

