Felsőlajos Község
Önkormányzata

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
2009. március 23.

Az ülésen hozott rendeletek, határozatok száma és tárgya:
Felsőlajos Község Önkormányzatának 3/2009.(…) rendelete
közszolgáltatásról szóló 8/2008.(III.27.) rendelet módosításáról

a

hulladékkezelési

Felsőlajos Község Önkormányzatának 4/2009.(…) rendelete
támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról

a

gyermekvédelmi

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2009.(…) rendelete a személyes
gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról
Felsőlajos Község Önkormányzatának 6/2009.(…) rendelete az egyes szociális ellátásokról
Felsőlajos Község Önkormányzatának 7/2009.(…) rendelete a 2008. évi költségvetésről szóló
4/2008.(II.14.) rendelet módosításáról
10/2009.(III.23.) ÖH

A Fekete István Általános Iskola Felsőlajosi Tagintézményét
érintő pályázat benyújtása az Önkormányzati Minisztérium által meghirdetett „közoktatási intézmények infrastrukturális
fejlesztése” c. pályázati felhívásra

11/2009.(III.23.) ÖH

A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Alapító okiratának
módosítása

12/2009.(III.23.) ÖH

Felsőlajos Község polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási Tanácsában
2008. év II. félévben végzett tevékenységéről

13/2009.(III.23.) ÖH

Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által készített 2009.
évi közfoglalkoztatási terv elfogadása

14/2009.(III.23.) ÖH

Megállapodás kötése a Kecskemét és Térsége Többcélú
Társulással a közcélú foglalkoztatás szervezésére
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Jegyzőkönyv
Készült: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március
23-án tartott üléséről a Faluházban.
Jelen vannak: Csordás László polgármester, Bogdán Jenő alpolgármester, Juhász
Gyula, Makainé Antal Anikó, Keresztes László, Nagy Klára képviselők (6 fő)
Bejelentéssel távol: Vidra Pál, Farkas Ferenc képviselők
Az ülés kezdete: 13.06 óra
Tanácskozási joggal meghívottak:
Kutasiné Nagy Katalin
jegyző
Tengölics Judit
irodavezető
Gáspár Vilmos
pü. szakértő
Rudics Ákos
1. sz. napirendi ponthoz meghívott
Jegyzőkönyvvezető:

Nagy Imréné

Csordás László polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai testületi ülésünkön.
Megállapítom, hogy a testületi ülésünk határozatképes, mivel 6 fő van jelen.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Bogdán Jenő és Nagy Klára képviselőket.
Kérem; aki a javaslattal egyetért kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal Bogdán Jenő és Nagy Klára
képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőknek elfogadta.
Javaslom, hogy a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat változatlan tartalommal tárgyaljuk
meg.
Van-e valakinek más javaslata? – Amennyiben nincs, aki egyetért a meghívóban jelzett napirendi
pontokkal kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő napirendi pontokat
fogadta el.
Napirendi pontok
1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának …/2009. (…) rendelete
a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 8/2008.(III.27.)
rendelet módosításáról

Előterjesztő
Kutasiné
Nagy Katalin
jegyző

2.) Felsőlajos Község Önkormányzatának …/2009.(…) rendelete
a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról

Csordás László
polgármester

3.) Felsőlajos Község Önkormányzatának …/2009.(…)rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról

Kutasiné
Nagy Katalin
jegyző

4.) Felsőlajos Község Önkormányzatának …/2009.(…) rendelete
az egyes szociális ellátásokról

Csordás László
polgármester

5.) Felsőlajos Község Önkormányzatának …/2009.(…) rendelete
a 2008. évi költségvetésről szóló 4/2008.(II.14.) rendelet mó-

Csordás László
polgármester
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dósításáról
6.) A Fekete István Általános Iskola Felsőlajosi Tagintézményét
érintő pályázat benyújtása az Önkormányzati Minisztérium által meghirdetett „közoktatási intézmények infrastrukturális
fejlesztése” c. pályázati felhívásra

Csordás László
polgármester

7.) A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Alapító okiratának
módosítása

Csordás László
polgármester

8.) Felsőlajos Község polgármesterének beszámolója a Kecskemét
és Térsége Többcélú Társulás Társulási Tanácsában 2008. év II.
félévben végzett tevékenységéről

Csordás László
polgármester

9.) Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által készített 2009.évi
közfoglalkoztatási terv és megállapodás elfogadása

Csordás László
polgármester

10.) Interpelláció

1. napirendi pont
Felsőlajos Község Önkormányzatának …/2009. (…) rendelete
közszolgáltatásról szóló 8/2008. (III.27.) rendelet módosításáról
Előadó: Kutasiné Nagy Katalin jegyző

a

hulladékkezelési

Csordás László polgármester: Díj megállapítási javaslat van az előterjesztésben. El kell
mondani, hogy ismereteink és tapasztalataink azt igazolják, hogy a közszolgáltatónak az emberi
kapcsolattartásával elégedettek az emberek és ez irányban jó a közvélemény is. Rugalmasan
kezelik a szemétszállítást az alkalmazottak. A lakosság körében ez a díjemelés feszültséget nem
fog szítani. A kintlévőségek nem csökkentek, hanem emelkedtek. Még mindig sok olyan típusú és
gondolkodó ember van a faluban, akik nem látják be ennek a helyességét. A népszerűtlen
intézkedések elkerülhetetlenek a kintlévőségek behajtása miatt.
Kutasiné Nagy Katalin jegyző: Ismertetem a díjtételeket részletesen: a 60 literes kukánál az
egységnyi díjtétel 178 Ft, begyűjtés, szállítás heti egy ürítéssel 76.10 Ft., ártalmatlanítás heti egy
ürítéssel 93.20, tartós működéshez szükséges fedezet 8.70 Ft, éves közszolgáltatási díj heti egy
ürítéssel 9.256 Ft. 80 literes kukánál az egységnyi díjtétel 252 Ft, begyűjtés, szállítás heti egy
ürítéssel 106.18 Ft., ártalmatlanítás heti egy ürítéssel 136.40 Ft., tartós működéshez szükséges
fedezet 9.42 Ft., éves közszolgáltatási díj heti egy ürítéssel 13.104 Ft., a 110 literes kukánál az
egységnyi díjtétel 278 Ft, begyűjtés, szállítás heti egy ürítéssel 102.39 Ft., ártalmatlanítás heti egy
ürítéssel 166.10 Ft., tartós működéshez szükséges fedezet 9.51 Ft., éves közszolgáltatási díj heti
egy ürítéssel 14.456 Ft., a 120 literes kukánál az egységnyi díjtétel 278 Ft, begyűjtés, szállítás heti
egy ürítéssel 102.39 Ft., ártalmatlanítás heti egy ürítéssel 166.10 Ft., tartós működéshez szükséges
fedezet 9.51 Ft., éves közszolgáltatási díj heti egy ürítéssel 14.456 Ft. A folyékony
hulladékkezelési közszolgáltatási dij – szállítási díj: 850 Ft/m3, hulladék elhelyezési díj: 448
Ft/m3., összesen (nettó) l.298 Ft/m3. Ahol nincs csatorna rákötési lehetőség, ott a hulladék
elhelyezés díjába beépül a 100 Ft/m3-es támogatási összeg.
Csordás László polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs aki
egyetért az elmondottakkal, valamint a díjtételekkel kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletét alkotta meg.
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Felsőlajos Község Önkormányzatának
3/2009. (...) rendelete
a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 8/2008. (III. 27.) rendelet módosításáról

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.
tv. 23. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
8/2008. (III. 27.) rendeletének (továbbiakban: rendelet) 15. § (8) bekezdése helyébe az alábbi (8) bekezdés
lép:
„(8) A folyékony hulladékkezelési közszolgáltató a csatorna rákötési lehetőséggel nem rendelkező lakossági
ingatlanokról szállított szennyvízmennyiséget számlákkal leigazolja az önkormányzat felé, aki a Magyar
Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 3. számú melléklete 6. pontjában
meghatározott normatív hozzájárulást a közszolgáltatónak havi elszámolással megtéríti.

2. §
A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. §

A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4. §
Záró rendelkezések
(1) E rendelet 2009. április 01. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Felsőlajos Község Önkormányzata
Képviselő-testületének hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 8/2008. (III. 27.) rendeletének 15.
§ (8) bekezdése, 1. és 2. mellékletei.

Csordás László
polgármester

Kutasiné Nagy Katalin
jegyző

Kihirdetés időpontja:

Kutasiné Nagy Katalin
jegyző
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1. melléklet a 3/2009. (...) rendelethez

A szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj
legmagasabb mértéke 2009. április 1. napjától 2010. március 31. napjáig
(a díjak az Áfa-t nem tartalmazzák.)

Edény
űrtartalma
(liter)

60
80
110
120

Egységnyi
díjtétel
(Ft)

Begyűjtés,
szállítás (heti
egy ürítés/Ft)

178
252
278
278

76.10
106.18
102.39
102.39

Ártalmatlanítás (heti
egy ürítés/Ft)

93.20
136.40
166.10
166.10

Tartós
működéshez
szükséges
fedezet

8.70
9.42
9.51
9.51

Éves közszolgáltatási
díj (Ft) heti egy
ürítéssel

9.256
13.104
14.456
14.456
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2. melléklet 3/2009. (...) rendelethez

Települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatási díj
legmagasabb mértéke 2009. április 1-től 2010. március 31-ig
(a díjak az Áfa-t nem tartalmazzák.)

Az egységnyi hulladékkezelési díj legmagasabb mértéke:
- hulladékgyűjtési,- szállítási díj: 850 Ft/m3
- hulladék elhelyezési díj: 448 Ft/m3
Összesen (nettó):
-

1.298

Ft/ m3

A csatorna rákötési lehetőséggel nem rendelkező lakossági ingatlanoknál a hulladék elhelyezés díjába
beépül a 100 Ft/ m3 támogatás összege.
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2.napirendi pont
Felsőlajos Község Önkormányzatának …/2009(…) rendelete
támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról
Előadó: Csordás László polgármester

a

gyermekvédelmi

Csordás László polgármester: Az anyaghoz akinek kérdése van, kérem tegye fel.
Makainé Antal Anikó képviselő: A térítési díjaknál az ÁFA összege nem maradt le?
Kutasiné Nagy Katalin jegyző: A térítési díjakat mindig ÁFA nélkül kell megállapítani. A
testület az intézményi térítési díjat állapítja meg és ez nem tartalmazza az ÁFÁ-t. 6 %-os
díjemelést jelent.
Csordás László polgármester: Van-e valakinek még kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs
aki egyetért a rendelet-tervezettel kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletét alkotta meg.
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Felsőlajos Község Önkormányzatának
4/2009.(…) rendelete
a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a
gyermekek védelmérõl, és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított 1997. évi XXXI.
törvény ( a továbbiakban : Gyvt. ) 21. § (1) bekezdése, 29 § . (1) bekezdése valamint 131.§ (1)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következõ rendeletet alkotja:
A RENDELET HATÁLYA
1.§
(1) A rendelet hatálya kiterjed
a) a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel a Felsőlajos Község közigazgatási területén
tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik
- a letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, továbbá a magyar hatóságok által
menekültként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire,
b) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi
rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének
időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.
(2) A rendelet hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1) bekezdésben
foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országok állampolgárainak
a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint
jogszerűen Magyarországon tartózkodó gyermekeire is.
(3) E rendelet szerint kell eljárni az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a
Felsőlajos területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelmében is, ha az
ideiglenes hatályú elhelyezés vagy más ideiglenes hatósági intézkedés elmulasztása a gyermek
veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna.
RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS
2.§
(1) A gyermeket 1.000 – 5.000 Ft-ig terjedő rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban kell
részesíteni, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd
vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.
(2) A rendkívüli támogatás iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő jelen
rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatal
Felsőlajosi Kirendeltségén (a továbbiakban Hivatal) terjesztheti elő.
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A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
3. §
Felsőlajos Község Önkormányzata a Gyvt. 39.§-ban meghatározott gyermekjóléti szolgáltatást
társulási szerződés keretében, a Lajosmizse Város Önkormányzata által működtetett Egészségügyi
Gyermekjóléti és Szociális Intézmény Gyermekjóléti Szolgálatán keresztül biztosítja.

GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA
4.§
Felsőlajos Község Önkormányzata a gyermekeknek a Gyvt. 41.§. szerinti napközbeni ellátását
Intézményfenntartói társulási megállapodás keretében a
a) Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Felsőlajosi Tagintézménye, és
b) a Fekete István Általános Iskola Felsőlajosi Tagintézménye napközis foglalkoztatás keretében
szervezi meg.
GYERMEKEK ÁTMENETI GONDOZÁSA
5.§
A gyermekek átmeneti gondozása nevelőszülő által történik.

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK
IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA
6.§
(1) Az ellátás igénybevételére irányuló kérelmet az intézmény vezetőjének lehet benyújtani.
(2) Az ellátás igénybevételét az intézményvezető intézkedése alapozza meg, kivéve, ha az
ellátás kötelező igénybevételéről gyámhatósági határozat rendelkezett. Ha az
intézményvezető az ellátás igénybevételéről nem intézkedik, a kérelmet haladéktalanul
meg kell küldenie a polgármesternek.

TÉRÍTÉSI DÍJAK
7.§
Az intézményi térítési díjat e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
8.§

(1) E rendelet 2009. április 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti Felsőlajos
Község
Önkormányzatának a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti
alapellátásokról szóló 14/2008. (IX.04.) rendelete.

Csordás László
polgármester

Kutasiné Nagy Katalin
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:

Kutasiné Nagy Katalin
jegyző
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1. melléklet

a gyermekvédelmi

támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló

4/2009.(...)

rendelethez

KÉRELEM RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ
Kérem, hogy szíveskedjenek gyermeke(i)m részére rendkívüli gyermekvédelmi támogatást
megállapítani, mivel családunk a következő krízishelyzetbe került:
………………………………………..…………………………………………………..
…………………………………………………….……………………………………………
Személyi adatok
Kérelmező neve
Leánykori neve
Születetési hely
Születési idő:
Anyja neve
Családi állapot
Állandó lakcím:
Tartózkodási hely
Postacím
TAJ szám
Telefon:
E-mail cím:

A nyilatkozat benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel közös háztartásban élő, az egy főre
jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók adatai:
Név

Születési
hely, idő

Anyja neve

Jövedele
m

házastársa,
élettársa
egyéb rokon
(akinek
eltartásáról
gondoskodik)
gyermekei*

Összes
jövedelem
* A 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a 25 évesnél fiatalabb önálló keresettel nem
rendelkező nappali tagozaton egyetemi, főiskolai tanulmányokat folytató, továbbá korhatárra tekintet
nélkül a tartósan beteg, illetőleg a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd vagy más fogyatékos gyermek.
A családban az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem: …………………….Ft
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Kérelmemhez mellékelem a saját és közeli
hozzátartozóim jövedelmi és vagyoni
viszonyairól szóló nyilatkozatot.
Az ellátás megállapítása esetén fellebbezési jogomról lemondok.
Kijelentem, hogy az általam indított ügyben az ügy iktatási számáról, az eljárás megindításának napjáról, az
ügyintézési határidőről, az ügy intézőjéről, valamint annak elérhetőségéről értesítést

kérek – nem kérek*
Felsőlajos, ………………..év………………….hó…………….nap.
………………………………………………
Az igénylő aláírása
* A megfelelő rész aláhúzandó
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2. melléklet a gyermekvédelmi

támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 4/2009.(...) rendelethez

Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja
2009.április 1-től.
1./ Iskolai napközi
A háromszori étkezésért fizetendő intézményi térítési díj:
Tízórai:
Ebéd:
Uzsonna:
Összesen:

69 Ft
229 Ft
69 Ft
367 Ft

2./ Iskolai menza
Az ebédért fizetendő intézményi térítési díja:

229 Ft

3./ Óvodai ellátás intézményi térítési díja
A háromszori étkezésért fizetendő intézményi térítési díj:
Tízórai:
Ebéd:
Uzsonna:
Összesen:

42.- Ft
182.- Ft
56.- Ft
280.- Ft/nap

4./ Kollégiumi ellátás intézményi térítési díja
A kollégiumi ellátásért (ötszöri étkezésért) fizetendő intézményi térítési díj:
Reggeli:
Tízórai:
Ebéd:
Uzsonna:
Vacsora:
Összesen:

80.-Ft
69.-Ft
229.-Ft
69.-Ft
125.-Ft
572.-Ft/nap
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3.napirendi pont
Felsőlajos Község Önkormányzatának …/2009.(…) rendelete a személyes gondoskodást
nyújtó szociális alapellátásokról
Előadó: Kutasiné Nagy Katalin jegyző
Kutasiné Nagy Katalin jegyző: Az ellátásoknál az előterjesztés 3 %-os díjemeléssel számol az
előző évihez képest. Oka: az a cél, hogy ezeket a szociális ellátásokat minél többen vegyék
igénybe, elsősorban azok, akik rászorultak.
Csordás László polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs aki
egyetért a rendelet-tervezettel kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletét alkotta meg.
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Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2009.(...) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó
szociális alapellátásokról
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló – módosított – 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 62. § (2) valamint
92. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.
A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI
1.§
(1) Felsőlajos Község Önkormányzata (a továbbiakban : önkormányzat) a szociális
alapszolgáltatások keretében nyújtott személyes gondoskodási formák közül az alábbiakat
működteti:
a)
b)
c)
d)
e)

idősek klubja,
étkeztetés,
házi segítségnyújtás,
családsegítés.
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon túl gondoskodik a nem gondozható
rászorultak szakosított ellátáshoz való hozzájutásáról.
ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK
2.§
(1)

Az e rendeletben szabályozott ellátások iránti kérelmet, az e rendeletben meghatározott
szolgáltatást végző intézmény székhelyén, az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

(2)

Az életét, testi épségét veszélyeztető élethelyzetbe került személyek esetében az
intézményvezető köteles a rászorulónak külön eljárás nélkül étkezést, házi segítségnyújtást
biztosítani.

(3)

Kivételesen – külön eljárás keretében - ellátható olyan kérelmező is, akinek tartási,
gondozási, öröklési szerződése van, de megélhetése átmenetileg veszélyeztetett. Ez esetben
az igénybe vett ellátásért 120 %- os térítési díjat köteles fizetni.

(4) Az intézményi jogviszony megszüntetését a jogosult, illetve törvényes képviselője
kezdeményezheti.
(5) Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a jogosult
a) másik intézménybe történő elhelyezése indokolt,
b) a házirendet súlyosan megsérti,
c) intézményi elhelyezése indokolt.
(6) Az ellátás igénybevételének idõpontjában az intézményvezetõ és az ellátást igénybevevõ,
illetve törvényes képviselõje a hatályos jogszabályok szerint megállapodást köt.
(7) Az intézményvezetõ a megállapodást módosíthatja, ha
a) az ellátás idõtartamát az ellátott vagy törvényes képviselõje módosítani kívánja,
b) az intézmény által nyújtott szolgáltatások formája, módja, illetve köre megváltozik,
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c) ha
a
személyi
térítési
díj
fizetésére vonatkozó szabályok megváltoznak.

megállapítására,

illetve

IDŐSEK KLUBJA
3. §
(1) Az önkormányzat az Szt. 65/F.§ szerinti nappali ellátás biztosítására létrehozott idősek klubját
a Lajosmizse Város Önkormányzatának Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézménye
Gondozási Központja (a továbbiakban Gondozási Központ) útján társulási megállapodás
keretében működteti.
(2) Az Idősek Klubja a szociális és lelki támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes
időskorúak napközbeni gondozására szolgál.
(3) Az Idősek Klubjába felvehető az a 18. életévét betöltő személy is, aki egészségi állapotára
figyelemmel az (1) bekezdésben meghatározott támogatásra szorul.
ÉTKEZTETÉS
4. §
(1) Az önkormányzat a Szt. 62. § szerinti étkeztetést a Gondozási Központon keresztül, társulási
megállapodás keretében szervezi meg, az étel kiszolgálásával, elvitelének lehetővé tételével
vagy lakásra szállításával.
(2) Az étkeztetést az önkormányzat azon szociálisan rászorultak részére biztosítja, akiknek
családjában nincs vagy nem lelhető fel tartásra köteles és képes személy, vagy a tartásra
köteles és képes személy az étkeztetésről nem tud gondoskodni.
(3) Nem részesülhet étkeztetésben az, akinek vagyona meghaladja az Szt. 4.§ (1) bekezdésének b)
pontjában meghatározott vagyon mértékét.
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
5.§
Az önkormányzat a Szt. 63. § (1) bekezdése szerinti házi segítségnyújtást a Gondozási Központon
keresztül társulási megállapodás keretében szervezi meg.

CSALÁDSEGÍTÉS
6. §
Az önkormányzat a Szt. 64. § szerinti családsegítést a Lajosmizse Város Önkormányzatának
Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Családsegítő Szolgálatán keresztül társulási
megállapodás keretében szervezi meg.

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
7.§
Az önkormányzat a Szt. 65. § szerinti jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Gondozási
Központon keresztül társulási megállapodás keretében szervezi meg.
TÉRÍTÉSI DÍJAK
8. §

(1)

(2)
(3)

(4)
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A személyes gondoskodást nyújtó szociális
alapszolgáltatás keretében biztosított
idősek klubja, étkeztetés és házi segítségnyújtás valamint a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás intézményi térítési díjának mértékét jelen rendelet melléklete tartalmazza.
A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg a jelen rendelet mellékletének V. pontjában
meghatározott mértéket.
Ha a jogosult a személyi térítési díj összegét vitatja, vagy annak csökkentését, illetve
elengedését kéri, az értesítés kézhezvételtől számított 8 napon belül a fenntartóhoz
fordulhat, mely határozattal dönt a személyi térítési díj összegéről.
A személyi térítési díj azon személyek esetében engedhető el, akiknek családjában az egy főre
jutó rendszeres havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 50 százalékát.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
9.§
(1) E rendelet 2009. április 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Felsőlajos Község
Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális
alapellátásokról szóló 13/2008.(IX.04.) rendelete.

Csordás László
polgármester

Kutasiné Nagy Katalin
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:

Kutasiné Nagy Katalin
jegyző

18
Melléklet a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásról szóló 5 /2009.(...) rendelethez

A szociálisan rászorult személyek által fizetendő
Intézményi térítési díj
I. Az idősek klubjáért fizetendő térítési díj
intézményi térítési
Ft/fő/nap
2551

Nappali szoc. ell. (Szt. 65/F.§)

díj

II. Az étkezésért fizetendő intézményi térítési díj
a, Az ebéd térítési díja
1
adagra
jutó
intézményi térítési díj
(Ft)
nyugdíjminimum 150 %-át meg nem haladó
jövedelemmel rendelkezők
nyugdíjminimum
150-300
%
közötti
jövedelemmel rendelkezők
nyugdíjminimum 300 %-át meghaladó
jövedelemmel rendelkezők

466
496
545

b, A reggeli és az uzsonna térítési díja
1
adagra
jutó
intézményi térítési díj
(Ft)
96
104

Reggeli
Uzsonna

c, A házhozszállítás térítési díja
1
adagra
jutó
intézményi térítési díj
(Ft)
107

Házhoz szállítás

III. A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja
intézményi
Ft/fő/óra
az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum
150%-át nem haladja meg.
az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum
150%-át meghaladja

térítési

1032
1080

díj
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IV. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja
intézményi
Ft/fő/nap
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

térítési

díj

32

V. Jövedelemtől függő intézményi térítési díj
ellátás formája
étkeztetés
házi segítségnyújtás
házi
segítségnyújtás
mellett
étkeztetést
is
biztosítanak
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás
nappali szoc. ellátás (Szt.
65/F.§)
nappali szoc. ellátás (Szt.
65/F.§) mellett étkeztetést
is biztosítanak

A személyi térítési díj nem haladhatja meg a
Szoc. tv. 116. § (3) szerinti jövedelem %-át
16
20
30
1
3
19
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4. napirendi pont
Felsőlajos Község Önkormányzatának …/2009.(…) rendelete az egyes szociális ellátásokról
Előadó: Csordás László polgármester
Csordás László polgármester: A törvényben bekövetkezett változások indokolják az anyag
testület elé hozatalát, és egységes szerkezetbe foglalását.
Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs aki egyetért a rendelet-tervezettel
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletét alkotta meg.
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Felsőlajos Község Önkormányzatának
6 /2009.(...) rendelete
az egyes szociális ellátásokról
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló - módosított - 1993. évi III. tv. ( a Továbbiakban: Szt)10§.(1) bekezdésében,
32.§. (3) bekezdésében, 36. § -ában, 37/D.§ (3) bekezdésében, 38.§. (9) bekezdésében, 45.§. (1)
bekezdésében 46.§. (1) , 48.§ (4) bekezdésében, 50.§. (3) bekezdésében valamint 58/B. (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§
(1) A rendelet hatálya - a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel - kiterjed a Felsőlajos
Község területén élő
a) magyar állampolgárokra,
b) bevándoroltakra és letelepedettekre,
c) hontalanokra,
d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.
(2) A rendelet hatálya az Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében a
jelen rendelet 1.§ (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális
Kartát megerősítő országoknak a Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó
állampolgáraira is.
(3) A rendelet hatálya kiterjed
a) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkezõ személyre, amennyiben az ellátás igénylésének
idõpontjában az Szmtv. -ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három
hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint
bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint
b) az Szt. 32/B. § (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a
szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló
vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásiról szóló 1408/71/EGK tanácsi
rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás
igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz
és tartózkodáshoz való jogát Felsőlajos Község közigazgatási területén gyakorolja, és a
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint
bejelentett lakóhellyel rendelkezik.
(4) A rendelet hatálya az Szt. –ben meghatározott ellátások közül az alábbiakra terjed ki
a) lakásfenntartási támogatás
b) átmeneti szociális segély
c) temetési segély
d) aktív korúak ellátása
e) köztemetés
f) közgyógyellátás
g) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
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Eljárási rendelkezések
2. §
(1)

A szociális ellátások megállapítására irányuló kérelmeket Lajosmizse Város Polgármesteri
Hivatal Felsőlajosi Kirendeltségénél ( a továbbiakban : Hivatal) lehet benyújtani.

(2)

A szociális ellátás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező és a vele egy
háztartásban együtt lakó közeli hozzátartozók jövedelmének igazolását. Ha a szociális törvény
másként nem rendelkezik, az igazolásnak
a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelmek esetén a kérelem beadását megelőző havi
jövedelmet
b) Az egyéb rendszeresen nem mérhető jövedelmek esetén a kérelem beadását megelőző 6
havi jövedelmet kell igazolni
c) A mezőgazdasági kistermelésből, illetve más szezonjellegű tevékenységből származó
jövedelmek vizsgálata esetén a Hivatal az a) - b) pontokban írtaktól eltérhet. Ebben az
esetben arra kell törekedni, hogy a kérelmezőnek a kérelem benyújtásakor fennálló
jövedelmi viszonyai ismertek legyenek, de legfeljebb a kérelem benyújtását megelőző 1
év jövedelme vizsgálható.

(3) Az Szt. 10.§. (1) bekezdése szerinti jövedelemnyilatkozatot a jelen rendelet 1. sz. melléklete
szerinti nyomtatványon kell benyújtani.
(4)

A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet a normatív lakásfenntartási támogatással
együttesen jelen rendelet 2 .sz. melléklete szerinti nyomtatványon lehet benyújtani.

(5)

Az átmeneti segély iránti kérelmet jelen rendelet 3 sz. melléklete szerinti nyomtatványon
lehet benyújtani.

(6)

A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül a
jelen rendelet 4 sz. melléklete szerinti nyomtatványon lehet benyújtani.
a) A kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről - a segélyt kérő, vagy egy
háztartásban élő családtagja nevére - kiállított számlák eredeti példányát.
b) A számlákat a kérelmező részére vissza kell adni, melyekre a megállapított segély
összegét - vagy a kérelem elutasításának tényét - illetve a határozat számát rá kell
vezetni.
c) Temetési segély a temetési költséget igazoló számla hiányában is - utólagos bemutatási
kötelezettség mellett - megállapítható.

(7)

A köztemetés iránti kérelmet a jelen rendelet 5. sz. melléklete szerinti nyomtatványon lehet
benyújtani

(8)

Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelmet a jelen rendelet 6 sz.
melléklete szerinti nyomtatványon lehet benyújtani
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Lakásfenntartási támogatás
3. §
(1) Felsőlajos Község Önkormányzata ( a továbbiakban önkormányzat) helyi lakásfenntartási
támogatást biztosít a Szt. 38.§.(2) bekezdése szerinti normatív lakásfenntartási támogatás
kiegészítéseként. A támogatás igénylésre vonatkozó szabályok és a jogosultsági feltételek
azonosak a normatív támogatással.
(2) A támogatás összege a normatív lakásfenntartási támogatás mindenkori legkisebb összegének
10 százaléka.
Átmeneti segély
4. §
(1) Az önkormányzat a rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan vagy tartósan létfenntartási
gonddal küzdő személyek részére átmeneti segélyt biztosít, ha ennek hiánya a rászorulónak
életét, testi épségét veszélyezteti.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában létfenntartási gond, illetve rendkívüli élethelyzet
a) ha a kérelmező önmaga és családja fenntartásáról más módon nem tud gondoskodni és
a kialakult helyzet életüket, testi épségüket veszélyezteti;
b) ha a kérelmező alkalmanként jelentkező többletkiadások, krízishelyzet, különösen
betegség, elemi kár, vagy egyéb, előre nem látható esemény miatt saját és a családjában
élők létfenntartása veszélyeztetett.
(3) Alkalmankénti átmeneti segély akkor állapítható meg, ha a kérelmező és a vele egy
háztartásban életvitelszerűen együtt lakó közeli hozzátartozók együttes jövedelméből
kiszámított egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150%-át, egyedülálló, időskorúak és kiskorú gyermeket egyedül nevelő
szülők esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160 %-át.
(4) Azon kérelmező aki aktív korú , köteles a rendkívüli élethelyzet tényét igazolni. Az igazolás
módja lehet:
- betegség esetén orvosi igazolás
- munkanélküliség esetén az álláskeresés tényének igazolása (munkaügyi központ vagy
bármely munkaáltató által – 30 napnál nem régebben - kiállított igazolás, mely szerint az
igénylő részére munkát felajánlani nem tud.)
- elemi kár esetén bármely hivatalos szerv igazolása
(5) Az átmeneti segély összege 1000 Ft-tól 50. 000 Ft-ig terjedhet.
(6) A segély összegét ezen összeghatáron belül az alábbiak figyelembe vételével kell
megállapítani:
a) gyógyszertámogatásként:: a gyógyszernek a beteg által fizetendő térítési díja
b) egészségügyi szolgáltatásként: halaszthatatlan esetben a beteg által fizetendő
térítési díj
c) létfenntartási gond esetén: a rászoruló családtagok számától függően az alapvető
élelmiszerek (tej, kenyér, só, zsiradék stb.,) ára
d) egészségügyi intézménybe történő utazás esetén: a felmerült útiköltség
e) elemi kár esetén: a kérelmező illetve a rászoruló családtagjai alapvető
élelmiszerrel, illetve ruházattal való ellátása, lakhatási feltételeik biztosítása,
készpénz vagy természetbeni ellátás formájában történő biztosítása
Temetési segély
5.§
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(1) Az önkormányzat temetési segélyt állapít meg
annak, aki a meghalt személy
eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra
kötelezett hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját illetve családja
létfenntartását veszélyezteti.
(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés mindenkori költségét a rendelet 7. sz. melléklete
tartalmazza.
(3) Temetési segély nem állapítható meg annak:
a) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem eléri az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének háromszorosát,
b) aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény alapján temetési
hozzájárulásban részesült.
(4) Ha az elhunyt személy bejelentett lakóhelye e települési önkormányzat közigazgatási területén
volt a haláleset időpontjában, e rendelet temetési segélyre vonatkozó rendelkezéseit
megfelelően kell alkalmazni, függetlenül az eltemettető személy lakhelyétől, feltéve, hogy a
temettető temetési segélyben még nem részesült.

Aktív korúak ellátása
A közcélú munka
6. §
(1) Az önkormányzat az Szt. 36. §. szerinti közcélú munkát a Kecskemét és Térsége Többcélú
Társulással kötött megállapodás szerint társulás útján szervezi meg.
(2) A közcélú munka keretében ellátandó helyi önkormányzati feladatok:
a) Takarítás: intézményeknél, önkormányzatnál
b) Kézbesítés: a hivatal leveleinek kézbesítése településen belül
c) Adminisztrátor: postázás előkészítése, számítógépen adatrögzítés, iktatásra iratok
előkészítése, adatgyűjtés, adatfeldolgozás, intézményeknél, polgármesteri hivatalban
d) Konyhai kisegítő: intézményeknél
e) Gondnok, karbantartó: intézmények zavartalan működésének fenntartása, intézményi
karbantartásnál végezhető segédmunkák, intézmények felújítása
f) Közterületi segédmunka: közterület takarítása, csapadékelvezető árkok karbantartása,
külterületi csapadékelvezető csatornák és tározók karbantartása, fűnyírás, gépi és kézi
kaszálás, parlagfű irtás, sövénynyírás, gallyazás, veszélyes fák kivágása, új facsemeték
ültetése és gondozása, települési belterületi-, és külterületi utak javítása, utak
karbantartása, padkázás, hó és síkosság mentesítés
g) vagyonvédelmi feladatok,
h) Szociális kisegítő munka, főként házi gondozás és étkeztetés keretében

A rendszeres szociális segély együttműködési szabályai
7.§.
1) Az önkormányzat az Szt. 37/C. §. (1) bekezdése szerinti együttműködés intézményi feltételeiről
a Lajosmizse Város Önkormányzata által fenntartott Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális
Intézmény Családsegítő Szolgálata ( a továbbiakban: szolgálat) útján – megállapodás
keretében gondoskodik.
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2) A rendszeres szociális segélyre jogosult aktív korú személy az Szt. 37/C. §. (1) bekezdése
szerinti együttműködési kötelezettségét a szolgálatnál köteles teljesíteni. Az együttműködési
eljárás keretében :
a) a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül a szolgálatnál nyilvántartásba veteti
magát,
b) a beilleszkedését segítő programról írásban megállapodik az együttműködésre kijelölt
szervvel,
c) teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat.
3) A szolgálat az együttműködés ideje alatt
a) figyelemmel kíséri az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban
megállapított határidő betartását, és annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás
okát, továbbá a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a jogerős határozat alapján –
a szervnél történő megjelenésekor – nyilvántartásba veszi,
b) tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a beilleszkedést segítő program
elkészítésének menetéről, a programok típusairól, az együttműködés eljárási szabályairól,
c) a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül a rendszeres szociális segélyre
jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést
segítő programot, és arról a segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást köt,
d) folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel és legalább
háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítő
programban foglaltak betartását,
e) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést elősegítő program végrehajtásáról, és
amennyiben szükséges – a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával –
módosítja a programot, illetve az éves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyzőt a
beilleszkedést segítő program végrehajtásáról,
f) jelzi a jegyzőnek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy együttműködési
kötelezettségének nem tesz eleget,
g) a kapcsolattartásról a családsegítésre meghatározott esetnaplót vezet
4) A beilleszkedést segítő program az önkormányzattal együttműködő személy szociális
helyzetéhez és mentális állapotához igazodva kiterjedhet
a) az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra,
b) az együttműködő személy számára előírt, az egyéni képességeket fejlesztő vagy az
életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő
felkészülést segítő programban való részvételre,
c) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő
részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés
megszerzésére.
5) A beilleszkedési programba személyre szabottan kerülnek meghatározásra az együttműködés
elemei, az annak keretében nyújtott szolgáltatások, illetve a segélyre jogosult személy
munkavállalással kapcsolatos kötelezettségei.
6) Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a rendszeres szociális
segélyre jogosult személynek, aki a rendszeres szociális segély folyósításának időtartama alatt
az együttműködésre kijelölt szervvel fennálló együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan
két éven belül ismételten megszegi.
7) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a rendszeres szociális segélyben
részesülő személy a segély folyósításának időtartama alatt
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a) kapcsolattartási kötelezettségének egy alkalommal nem tesz eleget, és a mulasztását nem
igazolja, vagy
b) a beilleszkedést segítő program keretében vállalt foglalkozást egy alkalommal elmulasztja,
és mulasztását nem igazolja, vagy
c) a segélyben részesülő foglalkoztatása esetén az alkalmi munkavállalói könyvet, a
tárgyhónapot követő hónap első munkanapján nem mutatja be.
8) Az együttműködési kötelezettség súlyos megszegésének minősül, és a támogatásra való
jogosultságot meg kell szüntetni, ha a segélyezett
a) az Szt. 37/D. (1) bekezdésben meghatározottakat nem teljesíti, vagy
b) a kapcsolattartási kötelezettséget egymást követő három alkalommal elmulasztja és
mulasztását nem igazolja, vagy
c) a támogatásra való jogosultság vizsgálatakor, valamint a jogosultság felülvizsgálatakor
együttműködési kötelezettségnek nem tesz eleget.
9) Ha a rendszeres szociális segélyt kérelmező igényjogosult személy olyan szociális, mentális,
egészségügyi problémákkal küzd, amelyek miatt foglalkoztatása nem lehetséges, intézményi
gondoskodásra szorul. Ennek során a munkára való felkészítése jelenti az együttműködést,
amelynek sikere esetén mód nyílik az elhelyezkedésre. A szolgálat munkavégzésre felkészítő
programokkal, életmódot formáló csoportos foglalkozásokkal, képességek fejlesztésével, a
krízishelyzetekben adott segítséggel készíti fel az egyént a munkavégzésre.

Köztemetés
7. §
(1)A polgármester az Szt. 48.§. (3) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség
alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlõ körülmények fennállása esetén
mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt.

(2)Különös méltánylást érdemlõ körülménynek minősül, ha
a) az eltemettetett személy hagyatéka a köztemetés költségét nem fedezi, és
b) az eltemettetésre köteles személy vagyontalan és jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét.
Közgyógyellátás
8. §
Az önkormányzat a szociális törvényben felsorolt eseteken túl közgyógyellátási jogosultságot
biztosit azon szociálisan rászorultak részére, akiknek családjában az egy főre jutó jövedelem a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő 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.
Vegyes rendelkezések
9. §

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)
(6)
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Az egyes szociális ellátások esetében a hatáskör
gyakorlóját
Felsőlajos
Község
Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló rendelete tartalmazza.
A Hivatal házipénztára az e rendelet szerint megállapított rendszeres pénzbeli szociális
ellátásokat a jogerős határozat alapján, minden hónap 5. napjáig a jogosultnak a házipénztárból
fizeti ki, vagy határozatban feltüntetett szervnek átutalja.
Az átmeneti segélyt és a temetési segélyt a jogerős határozat alapján a jogosult részére a
házipénztárból – készpénzben - azonnal kifizeti.
Az ügyfél által fizetendő - gyógyszertámogatásként nyújtott átmeneti segély - összegét a
gyógyszert kiadó gyógyszertár részére számla ellenében átutalja.
A köztemetés összegét a szolgáltató által benyújtott számla ellenében a házipénztárból azonnal
kifizeti.
A természetben megállapított szociális támogatást 5 munkanapon belül a jogosult részére
ügyfélfogadási időben teljesíti.

Záró rendelkezések
10. §
(1) E rendelet 2009. április 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti Felsőlajos Község Önkormányzata
Képviselő- testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 2/2008. (I.31.) rendelete.

Csordás László
polgármester

Kutasiné Nagy Katalin
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:
Kutasiné Nagy Katalin
jegyző
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1. sz. melléklet Felsőlajos Község Önkormányzatának az egyes szociális ellátásokról szóló
6/2009.(...) rendeletéhez
JÖVEDELEMNYILATKOZAT
Az egyes szociális ellátásokról szóló rendelethez
A)

Személyi adatok

Az igénylő neve (leánykori név is):
Anyja neve:
Születési helye, ideje:
Lakóhelyének címe:
Telefonszáma:
E-mail címe:

A családban a nyilatkozat benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel közös
háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: .............................................

A nyilatkozat benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel közös háztartásban élő, az egy főre
jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók adatai:
Név
házastársa,
élettársa
egyéb rokon
(akinek
eltartásáról
gondoskodik
)
gyermekei*

Születési hely,
idő

Anyja neve
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A 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem
rendelkező, a 25 évesnél fiatalabb
önálló keresettel nem rendelkező nappali tagozaton egyetemi, főiskolai tanulmányokat
folytató, továbbá korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg a testi, érzékszervi,
értelmi, beszéd vagy más fogyatékos gyermek.
B) Jövedelmi adatok

A jövedelmek típusai

1. Munkaviszonyból,
munkavégzésre
irányuló egyéb
jogviszonyból
származó jövedelem és
táppénz
2. Társas és egyéni
vállalkozásból
származó jövedelem
3. Ingatlan, ingó
vagyontárgyak
értékesítéséből
származó jövedelem
4. Nyugellátás, baleseti
nyugellátás, egyéb
nyugdíjszerű ellátások
5. A gyermek
ellátásához és
gondozásához
kapcsolódó
támogatások
(különösen: GYED,
GYES, GYET, családi
pótlék,
gyermektartásdíj,
árvaellátás)
6. Önkormányzat és
munkaügyi szervek
által folyósított
rendszeres pénzbeli
ellátás [a szociális
igazgatásról és
szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. tv.
4. § (1) bek. i) pontja]
7. Föld bérbeadásából
származó jövedelem
8. Egyéb (különösen:
kapott tartás-,
ösztöndíj,
értékpapírból származó
jövedelem, kis összegű
kifizetések stb.)
9. Összes bruttó
jövedelem
10. Személyi
jövedelemadó vagy
előleg összege
11. Egészségbiztosítási
és nyugdíjjárulék
összege
12. Munkavállalói
járulék összege

A
kére
lmez
ő
jöve
del
me

A
kérelmez
ővel
közös
háztartás
ban élő
házastárs
(élettárs)
jövedelme

A kérelmezővel közös
háztartásban élő
egyéb rokon
jövedelme

Összes
en
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13. A család összes
nettó jövedelme 9(10+11+12)
14. A család összes
nettó jövedelmét
csökkentő tényezők
(tartásdíj összege)

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ....…………….............. Ft(hó.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.
Felsőlajos, …………….év………………hó………………..nap
………………………
aláírás
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2. sz. melléklet Felsőlajos Község Önkormányzatának az egyes szociális ellátásokról szóló
6/2009.(...) rendeletéhez
Kérelem – nyilatkozat
lakásfenntartási támogatás megállapításához
Alulírott kérelemmel fordulok Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatal Felsőlajosi Kirendeltségéhez,
normatív jogcímű valamint helyi lakásfenntartási támogatás megállapítása tárgyában.

Az igénylő rendszeres havi jövedelmének
f
o
r
r
á
s
a
:
…

Az igénylő neve (leánykori név is):
Anyja neve:
Születési helye, ideje:
Lakóhelyének címe:
Telefonszáma:
E-mail címe:
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

□□□□□□□□□

………………………………………………………………………
összege:………………………………………………………………………..
A jelenlegi lakás használatának jogcíme:*
- tulajdonos
- bérlő
- haszonélvező
- szívességi lakáshasználó
- egyéb:………………….

Név

A kérelmezővel egy háztartásban élők adatai:
Szület
rokon
foglal
ési
sági
kozás
ideje
foka
a

jöved
elme

1
2
3
4
A családban az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem: …………………….Ft
A fenntartott lakás nagyága: ………………………………….. m2
A háztartásában előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék
felszerelésre került
nem került felszerelésre.*
Kérelmemhez mellékelem továbbá a saját és hozzátartozóim jövedelmét igazoló okiratokat.

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 határidőről, az ügy intézőjéről, valamint annak elérhetőségéről értesítést

kérek – nem kérek*
Felsőlajos, ………………..év………………….hó…………….nap.
………………………………………………
Az igénylő aláírása
* A megfelelő rész aláhúzandó

3.
sz.
melléklet
ellátásokról szóló
6/2009.(...) rendeletéhez

Felsőlajos
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Község Önkormányzatának

az

egyes

szociális

Kérelem - nyilatkozat
átmeneti szociális segélyhez
Az igénylő neve (leánykori név is):
Anyja neve:
Születési helye, ideje:
Lakóhelyének címe:
Telefonszáma:
E-mail címe:
Alulírott kérelemmel fordulok Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatal Felsőlajosi
Kirendeltségéhez, átmeneti szociális segély megállapítása tárgyában.
Az igénylő rendszeres havi jövedelmének
a) forrása: ……………………………………………………………………
b) összege:………………………………………………………………………..
A kérelmezővel egy háztartásban élők adatai:
Név
Szület
rokon
foglal
jöved
ési
sági
kozás
elme
ideje
foka
a
1
2
3
4
5
6
A családban az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem: …………………….Ft
A kérelem rövid indokolása:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Kérelmemhez mellékelem a saját és hozzátartozóim jövedelmét igazoló okiratokat.
Aktív korú ( 18-62 év közötti , nyugellátásban , nyugdíjszerű ellátásban, vagy gyermekgondozás
címén ellátásban nem részesülő személyek ) esetében a kérelemhez mellékelni kell a rendkívüli
élethelyzetez igazoló okiratot. (betegség esetén orvosi igazolás, munkanélküliség esetén az
álláskeresés tényének igazolása (munkaügyi központ vagy bármely munkaáltató által – 30 napnál
nem régebben - kiállított igazolás, mely szerint az igénylő részére munkát felajánlani nem tud,
elemi kár esetén bármely hivatalos szerv igazolása )
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 határidőről, az ügy intézőjéről, valamint annak elérhetőségéről értesítést

kérek – nem kérek*
Felsőlajos, ………………..év………………….hó…………….nap.
………………………………………………
Az igénylő aláírása
* A megfelelő rész aláhúzandó
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4. sz. melléklet Felsőlajos Község Önkormányzatának az egyes szociális ellátásokról szóló
6/2009.(...) rendeletéhez
Kérelem - nyilatkozat
temetési segélyhez
Az igénylő neve (leánykori név is):
Anyja neve:
Születési helye, ideje:
Lakóhelyének címe:
Telefonszáma:
E-mail címe:
Alulírott kérelemmel fordulok Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatal Felsőlajosi
Kirendeltségéhez, temetési segély megállapítása tárgyában. Kijelentem, hogy a temetési költségek
viselés saját, illetve családom létfenntartását veszélyezteti.
Az eltemettetett személy:
Neve:
Születési helye, ideje:
Elhalálozás helye, ideje:
Az igénylő rendszeres havi jövedelmének
a) forrása: …………………………………………………………………………
a) összege:………………………………………………………………………..
A kérelmezővel egy háztartásban élők adatai:
Név
Szület
rokon
foglal
jöved
ési
sági
kozás
elme
ideje
foka
a
1
2
3
4
A családban az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem: …………………….Ft
Kérelmemhez mellékelem a saját és hozzátartozóim jövedelmét igazoló okiratokat, és a temetési
számlákat.
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 határidőről, az ügy intézőjéről, valamint annak elérhetőségéről értesítést
kérek – nem kérek*
Felsőlajos, ………………..év………………….hó…………….nap.
………………………………………………
Az igénylő aláírása
* A megfelelő rész aláhúzandó
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5 sz. melléklet Felsőlajos Község Önkormányzatának az egyes szociális ellátásokról szóló
6/2009.(...) .rendeletéhez
Kérelem - nyilatkozat
köztemetéshez
Az igénylő neve (leánykori név is):
Anyja neve:
Születési helye, ideje:
Lakóhelyének címe:
Az elhalt hozzátartozóhoz való rokonsági foka
Telefonszáma:
E-mail címe:
Alulírott kérelemmel fordulok Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatal Felsőlajosi
Kirendeltségéhez, az alábbiakban megjelölt elhalálozott hozzátartozóm közköltségen történő
eltemettetésének tárgyában. Kijelentem, hogy az elhunyt eltemettetéséről gondoskodni nem áll
módomban.
Az elhalt neve:
Születési helye, ideje:
Utolsó bejelentett lakóhelye:
Elhalálozásának időpontja:
Tudomásom szerint az elhaltnak más eltemettetésre köteles hozzátartozója (a megfelelő rész
aláhúzandó)
van nincs
Amennyiben igen:
A hozzátartozó neve:

Lakcíme

Az kérelmező rendszeres havi jövedelmének
forrása: ………………………………………………………………
összege:………………………………………………………………….

Név

A kérelmezővel egy háztartásban élők adatai:
Születési
az
ideje
elhaltho
z való
rokonsá
gi foka

jövedel
me

1
2
3
4
A családban az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem: …………………….Ft

35
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy tudomásom szerint az elhalt ingatlan
vagyonnal
rendelkezett

-

nem rendelkezett

Amennyiben rendelkezett, az ingatlan adatai:
Sorszám

Címe

Hrsz

fekvése

Művelési Területe
ága
Ha m2

AK
K
f

Szerzés
jogcíme

1
2
3
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy tudomásom szerint az elhalt ingó
vagyonnal
rendelkezett

-

nem rendelkezett

Amennyiben rendelkezett, az ingóság adatai:
Sors
zám
1
2
3

Mennyisé
ge

Megnevezése

Kérelmemhez mellékelem a saját és hozzátartozóim jövedelmét igazoló okiratokat.
Egyéb:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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 határidőről, az ügy intézőjéről, valamint annak elérhetőségéről értesítést
kérek – nem kérek*
Felsőlajos, ………………..év………………….hó…………….nap.

………………………………………………
Az igénylő aláírása
* A megfelelő rész aláhúzandó

Tulajdoni
Hánya
d
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6 sz. melléklet Felsőlajos Község Önkormányzatának az egyes szociális ellátásokról szóló
6/2009.(...) rendeletéhez
Kérelem - nyilatkozat
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához
Az igénylő neve (leánykori név is):
Anyja neve:
Születési helye, ideje:
Lakóhelyének címe:
Adószáma :
Telefonszáma:
E-mail címe:
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

□□□□□□□□□

Alulírott kérelemmel fordulok Lajosmizse Város Polgármesteri
Kirendeltségéhez, járulékfizetés alapjának igazolása tárgyában.
Az igénylő rendszeres havi jövedelmének

Hivatal

Felsőlajosi

forrása: …………………………………………………………………………
összege:………………………………………………………………………..
A nyilatkozat benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel közös háztartásban élő, az egy főre
jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók adatai:
Név
házastársa,
élettársa
egyéb rokon
(akinek
eltartásáról
gondoskodik
)
gyermekei*

Születési hely,
idő

Anyja neve
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A 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a 25 évesnél fiatalabb önálló
keresettel nem rendelkező nappali tagozaton egyetemi, főiskolai tanulmányokat folytató,
továbbá korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg a testi, érzékszervi, értelmi,
beszéd vagy más fogyatékos gyermek.

A családban az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem: …………………….Ft
Kérelemhez csatolni kell:
-

A kérelmező és vele együtt élő családtag – a kérelem benyújtását megelőző hónap –
nyugdíjszelvényét, vagy munkabér esetén a kérelem benyújtását megelőző három havi
jövedelemigazolását, vállalkozó esetén az előző évi adóbevallás másolatát alkalmi munka
vállalása esetén abból származó jövedelemnyilatkozatát, illetve alkalmi munkavállalói
könyvét, 1 évre vonatkozó ösztöndíj igazolást.

-

EGYÉB JÖVEDELMEKRŐL: (GYES, GYED, GYET, családi pótlék, tartásdíj,
nyugdíjszerű ellátás, árvaellátás, rendszeres szociális ellátás, stb.) igazoló szelvényt kell
csatolni!

-

vagyonnyilatkozatot

Kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (3) bekezdése alapján
a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.

Kijelentem, hogy az általam indított ügyben az ügy iktatási számáról, az eljárás megindításának
napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügy intézőjéről, valamint annak elérhetőségéről értesítést

kérek – nem kérek*
Felsőlajos, ………………..év………………….hó…………….nap.

………………………………………………
Az igénylő aláírása
* A megfelelő rész aláhúzandó

38

7. sz. melléklet Felsőlajos Község Önkormányzatának az egyes szociális ellátásokról szóló
6/2009.(….) rendeletéhez
A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége

Temetés típusa

Legolcsóbb költség
A megjelölt árak az ÁFA-T
tartalmazzák.

hagyományos (koporsós) temetés

209.991

hamvasztásos temetés

184.992

39
5.napirendi pont
Felsőlajos Község Önkormányzatának …/2009.(…)rendelete a 2008. évi költségvetésről szóló
4/2008.(II.14.) rendelet módosításáról
Előadó: Csordás László polgármester
Gáspár Vilmos pü. szakértő: Év közben volt már két alkalommal rendelet-módosítás, de az év
végén a dolgokat rendbe kell tenni. Ha plusz támogatást kaptunk, vagy elvontak tőlünk azt át kell
vezetni, a telek vásárlást is most vezetjük végig, a segélyezésnél mennyi a rászoruló- A helyi adók
vonatkozásában az iparűzési adó lényegesen kevesebb lesz, mint amit beterveztünk. Igyekeztünk
minden ponthoz odaírni mi miatt van a módosítás. A zárszámadásnál a beszámolóban ilyen nagy
kilengések nem lesznek.
Keresztes László képviselő: Közcélú foglalkozásra költségvetésben 825 ezer Ft. volt betervezve,
mely felhasználásra nem került, így törölni kell.
Gáspár Vilmos pü. szakértő: Ezt a pénzt nem is kaptuk meg, benne szerepelt, de mivel nem
használtuk fel, az előirányzatot elvonták, mert másra nem lehet felhasználni.
Csordás László polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs aki
egyetért a rendelet-módosítással, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletét alkotta meg.
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Felsőlajos Község Önkormányzatának
7/2009 (...) rendelete
a 2008 . évi költségvetésről szóló 4/2008. (II.14.) rendelet módosításáról
Felsőlajos Község Önkormányzata az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.évi
XXXVIII. törvény ( továbbiakban:Áht ) 65.§(1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2008. évi költségvetésről szóló
4/2008.(II.14.) rendelet (továbbiakban: Önkormányzati költségvetési rendelet) 5.§-ában szereplő
az önkormányzat működési bevételei forrásonként az alábbiak szerint módosulnak.

„Az önkormányzat működési bevételei forrásonként
5.§

(1) Önkormányzat müködési bevételei

eFt

Működési bevételek
Önk. sajátos műk. bev.
Egyéb sajátos bevételek
Önkorm költségvetési tám.
Összesen

2.474
49.000
970
14.163
66.607

Pénzforgalom nélküli bevétel /előző évi pénzmaradvány/
Előző évi előirányzat maradvány átvétel
Önkormányzat bevételei mindösszesen

14.730
1.828
83.165”

2.§
Az önkormányzati költségvetési rendelet 6.§-ában az (1)-(2)-(3) bekezdések valamint a „Kiadások
mindösszesen” sor helyébe az alábbi (1)-(2)-(3) bekezdések valamint a „Kiadások mindösszesen”
sor lép. .
„Működési, fenntartási előirányzatok az önkormányzatnál
6.§.
(1) Az önkormányzat gazdasági, egészségügyi, szociális feladatainak működési kiadásai és egyéb
támogatások
65.011 eFt
Ebből: Személyi juttatások

10.199 eFt
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Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadások
Szoc.pol ellátások /segélyek/

3.228 eFt
20.360 eFt
5.178 eFt

Működési célú végleges pénzeszköz átadás
- Rendőrség
- Tűzoltóság
- Orvosok
- Lajosmizsei Művelődési ház hírlap ktsg-eihez
hozzájárulás
- Lajosmizse Kultúrapártoló Alapítvány
- Gyermekekért Plussz Alapítvány
- Moldovai Magyar Oktatásért Alapítvány
magyar nyelvű oktatás céljára
- Benei Vízi világ Alapítvány tanyatábor céljára
- Lénárt Kft. buszközlekedéshez hozzájárulás
- Vizitdíj visszatérítés lakosságnak
- Folyékony hulladék ártalmatlanítás
- Iskoláért, gyermekekért alapítvány
- Lajosmizsei Labdarúgó Klub

1.154 eFt
300 eFt
80 eFt
225 eFt
120 eFt
50 eFt
50 eFt
20 eFt
25 eFt
50 eFt
4 eFt
50 eFt
80 eFt
100 eFt

Működési célú, támogatás értékű kiadás
- Lajosmizse Város Önkorm. /hivatal /
11.721 eFt
- Lajosmizse Város Önkorm./tagintézmények/ 12.934 eFt
- Társulási hozzájárulások /Kecskemét és Térsége
Aranyhomokés Vízgazdálkodás/
237 eFt

Foglalkoztatottak létszáma /engedélyezett/

24.892 eFt

2 fő

(2) Felhalmozási kiadások:
(3) Általános tartalék

4.716 eFt
13.438 eFt

Kiadások mindösszesen:

83.165 eFt”

3.§.
(1) Az önkormányzati költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az önkormányzat költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) Az önkormányzati költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) Az önkormányzat költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) Az önkormányzati költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
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4.§.
(1) E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Felsőlajos Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a 2008. évi költségvetésről szóló 4/2008. (II.14.) rendeletének 1., 2., 3., 4.,
5., mellékletei.

/:Csordás László :/
polgármester

/:Kutasiné Nagy Katalin .:/
jegyző

E rendelet kihirdetésének napja:
/:Kutasiné Nagy Katalin .:/
jegyző
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( 1.sz. melléklet)

Nem intézményi keretek közötti feladatok kiadásainak alakulása tevékenységenként

Megnevezés

Fogl.
száma

Szem.
jut.

M.adót
terh.jár.

Dologi
kiadás

Önkorm. ig.
Közvilágítás

1

8639

2454

14008
1899

Város és közs.
gazd.

1

1560

463

25

Szocpol.ellátás

Műk.
célú
végleges
pe.átadás
és támog
ért.kiadás

Tartalék

Fel.
halm.
kiad.

Összesen

25996

13438

2416

66951
1899
2048

Közs.hulladék

50

50

Útfejújitás
Közutak

3928

Kieg.mg.szolg.

1000

1300

5228

500

Rendsz.
szoc.seg.

311

Eseti seg.
Önkorm.
minösszesen

1000

2

10.199

3.224

20.360

500
3911

4222

1267

1267

5.178

26.046

13.438

4.716

83.165
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2. sz.melléklet

Bevételek alakulása
eFt
Önkormányzati tevékenység bevételei:
Működési bevételek
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek
Egyéb saját bevételek (bérleti díjak)
Továbbszámlázott szolgáltatás
Műk. célú végleges pénzeszköz átvétel
Támogatási értékű működési bevétel
Működési bevételek összesen:
Egyéb saját bevételek
Kamat bevételek

50
320
313
100
1691
2424
970

Önkormányzat sajátos működési bevételei:
SZJA helyben maradó része
Jövedelemkülönbség mérséklése
SZJA összesen:
Gépjármű adó
Iparűzési adó
Idegenforgalmi adó
Bírságok, pótlékok
Önkorm. sajátos működési bevételei összesen.

5.084
16.422
21.506
9520
17.373
131
470
49.000

Önkormányzat költségvetési támogatása:
Normatív hozzájárulások
Normatív kötött felhasználású támogatás segélyekre
Központosított előirányzat
Egyéb központi támogatás
Önkorm.ktgvetési tám. öszesen:

9.982
3745
328
108
14.163

Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi pénzmaradvány/
Előző évi előirányzat maradvány átvétel

14.730
1.828

Önkormányzati bevételek mindösszesen:

83.165
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3.sz. melléklet
Szociálpolitikai ellátások
Rendszeres pénzbeli ellátások
eFt
Időskorúak járadéka
Ápolási díj
Rendszeres szoc.segély
Lakásfenntartási tám. helyi rendelet szerint
Lakásfenntartási tám. normatíva szerint
Összesen:
Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások
Átmeneti segély
Temetési segély

273
1.152

2.272
11
203
3.911

352
217

161

Közgyógyellátás
Nyári gyermekétkeztetés
Köztemetés
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Mozgáskorlátozottak
Összesen:

84
66
352
35
1.267

Szociálpolitikai ellátások mindösszesen

5.178

Működési célú végleges pénzeszköz átadás
Rendőrség támogatása
Tűzoltóság támogatása
Orvosok támogatása
Lajosmizsei Művelődési ház hírlap ktsg-eihez hozzájárulás
Lajosmizse Kultúrapártoló Alapítvány
Gyermekekért Plusz Alapítvány
Moldovai Magyar Oktatásért Alapítvány magyar nyelvű oktatás céljára
Benei Vízi világ Alapítvány tanyatábor céljára
Lénárt Kft. buszközlekedéshez hozzájárulás
Folyékony hulladék ártalmatlanítás
Iskoláért, gyermekekért alapítvány
Lajosmizsei Labdarúgó Klub
Vizitdíj visszatérítés lakosságnak
Összesen

300
80
225
120
50
50
20
25
50
50
80
100
4
1.154

Működési célú, támogatás értékű kiadások
Lajosmizse Város Önkormányzata /hivatal/
Lajosmizse Város Önkormányzata / intézmények/
Társulási hozzájárulások /Kecskemét és Térsége Aranyhomok
és Vízgazdálkodás/
Összesen:
Pénzeszköz átadás mindösszesen

11.721
12.934
237
24.892
26.046
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4.sz. melléklet

Felhalmozási kiadások alakulása /ÁFA-val együtt/
eFt
Felújítás:
Faluház felújítás, ajtók cseréje, villany korszerűsítés, tető felújítás

2.900

Felújítás összesen:

2.900

Beruházás:
Nyomtató és egyéb számítástechnikai eszközök
Immateriális javak besz. /település rend. terv/
Ingatlan vásárlás
Faház vásárlás /iskola/

500
300
600
300
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Beruházás összesen:
Felhalm célú tám. értékű kiadás /Többcélú Társulásnak/

Felhalmozási kiadások összesen:

1.700
116

4.716
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49
5.sz. melléklet

Felsőlajos Község Önkormányzatának
2008. évi összevont költségvetési mérlege
Bevételek (eFt)
Megnevezés
Egyéb saját
bevételek

Műk.
célú
3444

Felh.
célú

Kiadások (eFt)
Összesen
3444

Önk. sajátos
bev.
Önk.ktgvet.tám.

49000

49000

14163

14163

Előző évi
pénzm.

16558

16558

-4716

4716

0

78449

4716

83165

Megnevezés
Önkormányzat
működési
kiadásai
Tartalékok

Műk.
célú
65011

Felh.
célú
4716

13438

Összesen
69727

13438

Keresztfinansz.
Összesen

Összesen:

78449

4716

83165
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6. napirendi pont
A Fekete István Általános Iskola Felsőlajosi Tagintézményét érintő pályázat benyújtása az
Önkormányzati Minisztérium által meghirdetett „Közoktatási intézmények infrastrukturális
fejlesztése” c. pályázati felhívásra
Előadó: Csordás László polgármester
Csordás László polgármester: Az Önkormányzati Minisztérium meghirdetett egy pályázatot az
intézményekre vonatkozóan. Lajosmizse polgármesterével, az intézményvezetőkkel egyeztettünk.
Szeretnénk, ha a lajosmizsei óvoda pályázna, viszont a lajosmizsei iskolánál a 20 milliós összeg
nem nyújtana sok megoldást, így marad a felsőlajosi tagiskola. Az iskolánk állagát tekintve jó
állapotú, de a működés szempontjából elavult, hiszen l958-ban épült, nem hőszigetelt falazatú, a
nyílás-zárókat cserélni kell, és a fűtésrendszert is ki kellene cserélni, valamint a teljes belső
mázolását is meg lehetne oldani és térburkolást is. Az iskola felújítása hosszú távon jó
befektetésnek tűnik, és érdemes felvállalni a testületnek. Vidra Pál és Farkas Ferenc képviselőkkel
is beszéltem, javasolták, hogy vállaljuk be. Tehát ez a dolog a nyáron megvalósítható lenne.
Keresztes László képviselő: Az iskolának ez irányú gondjával már foglalkoztunk, elsősorban a
fűtéssel. Ha lehetőség lesz a megvalósításra, maximálisan támogatom. Olyan értelemben van
esélyünk, hogy előnyt élveznek a 2000 fő alatti települések, akinek ÖKO iskolája van.
Lajosmizsén a Szent Lajos utcai óvodát újítanák fel
Kutasiné Nagy Katalin jegyző: Hosszú távon óvoda és a kialakítandó bölcsőde lenne.
Csordás László polgármester: Van-e még kérdés, vélemény. – Amennyiben nincs aki egyetért az
elmondottakkal, valamint a határozati javaslattal kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta.
10/2009.(III.23.) ÖH
A Fekete István Általános Iskola Felsőlajosi Tagintézményét érintő pályázat
benyújtása az Önkormányzati Minisztérium által meghirdetett „közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése” c. pályázati felhívásra
Határozat
1.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Lajosmizse Város
Önkormányzatát, mint a Lajosmizse és Felsőlajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulás
székhely önkormányzatát, hogy pályázatot nyújtson be a 8/2009. (II.26.) ÖM rendelet
„közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése” c. pályázati felhívására.

2.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Lajosmizse Város
Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy a Fekete István Általános Iskola
Felsőlajosi Tagintézményének infrastrukturális fejlesztését valósítsa meg a pályázaton.
3.) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a pályázathoz
szükséges saját erőt, Felsőlajos Község Önkormányzatának a 2009. évi költségvetésről szóló
1/2009.(II.14.) rendeletében az általános tartalékok terhére.
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4.) Nyertes pályázat esetén Felsőlajos Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete és
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete külön megállapodásban rendezi az
elnyert támogatás felhasználásának módját.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2009. március 23.

7. napirendi pont
A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Alapító okiratának módosítása
Előadó: Csordás László polgármester
Csordás László polgármester: A társulás miatt kell módosítani az okiratot. Lajosmizse
Képviselő-testülete elfogadta, már csak a mi egyetértésünk szükséges.
Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs aki egyetért a határozati javaslattal
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta.
11/2009.(III.23.) ÖH
A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda
Alapító okiratának módosítása

Határozat

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Napközi
Otthonos Óvoda 27/2008. (II. 13.) határozatával megállapított Alapító okiratának az
intézménybe felvehető maximális gyermeklétszámra (324 fő) irányuló módosításával
egyetért.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2009. március 23.

8. napirendi pont
Felsőlajos Község polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás
Társulási Tanácsában 2008. év II. félévben végzett tevékenységéről
Előadó: Csordás László polgármester
Csordás László polgármester: Az elmúlt év októberében beszámoltunk a Többcélú Társulásban
végzett munkáról. A beszámolóhoz különösebbet nem kívánnék hozzátenni.
A véleményem a társulás működéséről nem változott, ennek működni kell, jó a kapcsolat a
Kistérségi Társulás és az Önkormányzat között.
Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs aki egyetért a határozati javaslattal,
kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta.
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12/2009.(III.23.) ÖH
Felsőlajos Község polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú
Társulás Társulási Tanácsában 2008. év
II. félévben végzett tevékenységéről
Határozat
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester beszámolóját a
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási Tanácsában 2008. év II. félévében végzett
tevékenységéről.
Felelős: Képviselő-testület,
Határidő: 2009. március 23.
9. napirendi pont
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által készített 2009. évi közfoglalkoztatási terve és
megállapodás elfogadása
Előadó: Csordás László polgármester
Csordás László polgármester: Ismert a dolog előttünk, ez az „Út a munkához program”.
Az előkészületi munka sok leszabályozással, tervvel jár. Látható az anyagban hány főt érint, milyen
munkaterületekre készítsük elő az embereket. Erre kalkulált létszámok vannak, az emberek egy részét nem
is ismerjük. Vannak koncepcióink, hogy milyen munkákat fogunk végeztetni ezekkel az emberekkel, mert a
munkaköröket meg kellett határozni. Rajtunk is múlik, hogy ezek az emberek akik ebbe belekerülnek, és
foglalkozunk velük milyen hatékony munkát fognak végezni.
Van-e valakinek kérdése, vélemény. – Amennyiben nincs aki egyetért az elmondottakkal, valamint a
határozati javaslattal kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta.
13/2009.(III.23.) ÖH
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által
készített 2009. évi közfoglalkoztatási terv elfogadása
Határozat
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kecskemét és Térsége
Többcélú Társulás által készített 2009. évi közfoglalkoztatási tervet.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2009.március 23.
Csordás László polgármester: Aki egyetért a második határozati javaslattal kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta.
14/2009.(III.23.) ÖH
Megállapodás kötése a Kecskemét és Térsége Többcélú
Társulással a közcélú foglalkoztatás szervezésére
Határozat
1. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közcélú foglalkoztatás megszervezését a
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulással kötendő megállapodás keretében kívánja ellátni és egyúttal
elfogadja a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 36. §-ában szabályozott közcélú foglalkoztatás szervezésére irányuló –
megállapodást azzal, hogy a társulási megállapodás 10. pontja kerüljön ki a megállapodásból, továbbá
egészüljön ki a munkavállalók részére történő előleg biztosításának lehetőségével, és a lakossági
folyószámlával nem rendelkező munkavállalók részére történő bérkifizetés szabályaival.
2. Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a társulási megállapodás aláírására felhatalmazza
a polgármestert.
Felelős: Képviselő-testület, polgármester
Határidő: 2009.március 23.
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10. napirendi pont
Interpelláció
Interpellációs kérdés a képviselő-tagok részéről nem hangzott el.

Bejelentések
Csordás László polgármester: Megkezdjük hamarosan a dűlőutak javítását, de csak azon utakat
csináltatnánk meg, melyek nagyon szükségesek és ezekre nagyobb gondot fordítunk. Az út a teljes
szélességet megkapja a Pesti utcától a Határ útig. Az átjáró rész tárgyalásánál ott tartunk, hogy
várjuk vissza a Földhivataltól a választ, hogy kinek a tulajdona, de ezt be kell bizonyítani.
Elképzelhető, hogy csak mezőgazdasági jelleggel használható, más forgalomra nem, ha más
típusú jármű közlekedik rajta, akkor az büntethető.
Vasárnap 10 órakor lesz ünnepélyes szentmise keretén belül a templom alapkő letétele, melyen az
Érsek úr is jelen lesz. Hamarosan el fog kezdődni a templom építése. A fémhengerbe lesz beletéve
a Templomért alapítvány másolata, a rendezési terv, az egész történet hogyan kezdődött, testület
névsora, pénzérmék különböző címletekben és napi újságok kerülnek bele. Egy látványos
rendezvény lesz, amely a település jövőjét, értékét, arculatát meg fogja jelentős mértékben
változtatni. Mérete 100 ülőhely és 50 állóhely. A beruházásnak 40-50 millió Ft-ban meg kell állni.
A GOMÉP Kft. tervezi meg ingyen és a Kuratórium úgy döntött, hogy a GOMÉP Kft-vel is
építteti meg.

Amennyiben a képviselők részéről nincs bejelentés, így 14.30 órakor bezárom a Képviselőtestületi ülést.
kmf.

/. Csordás László sk. :/
polgármester

/: Kutasiné Nagy Katalin sk.:/
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

/:Bogdán Jenő sk.:/
képviselő

/: Nagy Klára sk.:/
képviselő

