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Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz 

Tisztelt Képviselők!                    

A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben 

határozta meg.  

A képviselő-testület 2011. november 30. napján hoztak határozatot az önkormányzat 2012. évi 

koncepciójával kapcsolatosan. A koncepció elfogadásakor még nem volt ismeretes az új Államháztartási 

törvény (CXCV tv.), és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet, a Stabilitási 

törvény (CXCIV tv.) és annak végrehajtási rendelkezése 353/2011. (XII.30.) Mindezek megismerése után 

lehetet csak szó az önkormányzat és intézmények elemi költségvetési tervezetének előkészítéséről. 

Elsődleges változások az intézmények önállóvá válásából adódik. Az óvoda és iskola esetében 2012. január 

1. napjától önálló költségvetést és beszámolót (2011. évre vonatkozólag is el kell készíteni a 

beszámolójukat) kell készíteni. Az önkormányzat költségvetésében csak átvett és átadott pénzeszközök 

jelennek meg, a könyvelés teljesen elkülönül, ugyan úgy, mint a körjegyzőség. Az intézmények 

költségvetését rendeletileg azonban továbbra is Kisbajcs Község Önkormányzata képviselő-testületének 

kell elfogadni (egységes szerkezet).  

Az Államháztartási törvény 12. §-a kimondja, hogy a tervezés célja annak biztosítása, hogy tervezett 

bevételek közigazgatásilag megalapozottan, a tervezett kiadások kizárólag a közfeldatok megfelelő 

ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra. Csak olyan új közfeladat írható elő, vagy 

vállalható, amelynek ellátásához megfelelő pénzügyi fedezet áll rendelkezésre. Ha a tervezés során a 

pénzügyi fedezet már nem biztosítható, intézkedni kell a feladat megszüntetéséről. 

Ebből adódóan a képviselő-testületenek jól át kell vizsgálnia és gondolnia a 2012. évben elvégzendő 

feladatokat, melyek sorolhatók be kötelező feladatként, és melyek azok a kiadások, amelyekre nincs az 

önkormányzatnak fedezete, és ezáltal csak hitel beállításával tudná megvalósítani (ezeket igazán el kellene 

hagyni). 

A képviselő-testület 2012. február 7-én már első körben tárgyalta a 2012. évi költségvetési tervezetet. A 

testület tagjai akkor még nem ismerték a közös fenntartású intézmények költségvetését, valamint 

megismerve az új szabályozásokat, csökkenteni kívánták az elsődleges tervezetben feltüntett forráshiányt, 

mind fejlesztési, mind működési kiadások terén. 

Az önkormányzatnak figyelemmel kell lennie a működési kiadások és bevételek, valamint felhalmozási 

kiadások és bevétel egyensúlyára. A régi önkormányzati törvény alapján a helyi önkormányzat adósságot 

keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa a korrigált saját bevétel összege volt. A 

kötelezettségvállaláshoz engedélyre nem volt szükség. E szabályok 2012. január 1-jétől hatályukat 

veszítették. Az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás szabályait a bevezetőben már említett Stabilitási 

törvény tartalmazza. Az e területet éritő legfontosabb előírás, hogy adósságot keletkeztető ügylet kizárólag 

a kormány előzetes hozzájárulásával köthető. (Ennek magyarázata az, hogy a kormány csökkenteni kívánja 

az államadósságot.) A 2012. január 1. napjával hatályba lépő Alaptörvény kiegyensúlyozott, átlátható és 

fenntartható költségvetési gazdálkodást ír elő, és ezt a helyi önkormányzatok is kötelesek tiszteletben 

tartani. Az Alaptörvény a költségvetési egyensúly megőrzése érdekében az önkormányzat meghatározott 

mértékű kölcsön felvételét vagy más kötelezettség vállalását feltételhez, illetve a kormány hozzájárulásához 

kötheti. A Stabilitási törvény szabályaiban is ez tükröződik vissza, melyszerint az önkormányzat adóságot 

keletkeztető ügyletet kizárólag a kormány előzetes hozzájárulásával köthet. Ez alól kivételt képez néhány 

eset:  
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 megnyert pályázat önrészének vagy a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló 

adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, 

 likvid hitel 

 fejlesztési célú adosságot keletkeztető ügylet, amennyiben nem haladja meg egyéb 

önkormányzatok esetében a 10 millió forintot 

Az önkormányzat szempontjából adósságot keletkeztető ügyletnek minősül: 

 hitel, kölcsön felvétele, átvállalása 

 hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala 

 szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés 

Szintén új szabály, hogy az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettség 

az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat 

adott évi saját bevételeinek 50 %-át. A Stabilitási törvény előírása alapján működési célra a jövőben csak 

likvid hitel vehető fel. Mindezek alapján az önkormányzat köteles a kormányt előzetesen tájékoztatni az 

adósságkeletkeztetési szándékáról, annak céljáról és várható értékéről. A kormány akkor járul hozzá az 

ügylethez, ha az nem veszélyezteti az államháztartás önkormányzati alrendszere adósságának költségvetési 

törvényben meghatározott mértéke teljesítését, vagy önkormányzati feladat ellátásához szükséges kapacitás 

létrehozását eredményezi, a működési kiadások folyamatos teljesítése biztosított legyen és az adósságot 

keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját 

bevételeinek 50 %-át. A Stabilitási törvény fő szabályként megtiltja új fejlesztés indítását, ha az adósságot 

keletkeztető ügylethez kapcsolódó tárgyévi összes fizetési kötelezettség eléri vagy meghaladja az 

önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át. A 353/2011. (XII.30.) kormányrendelet 2. § (1) 

bekezdése alapján saját bevételnek minősül a helyi adóból származó bevétel, az önkormányzati vagyon 

értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel, osztalék, hozambevétel, tárgyi eszköz, részvény, 

részesedés értékesítéséből származó bevétel, bírság, pótlék és díjbevételek valamint a kezességvállalással 

kapcsolatos megtérülések. Tehát a képviselő-testületnek jól át kell gondolnia már a költségvetés 

elfogadásakor betervezett hitelek nagyságát és mértékét mind fejlesztési szempontból, mind működési 

kiadások fedezete szempotjából. 

A kiadott anyagot már ennek szellemében állítottuk össze, illetve figyelembe vetük a 2011. évben, illetve 

azt megelőző években vállalt kötelezettségeinket is: 

 hitelek fizetése 

 Győr-Szol-os szerződés alapján fizetendő kötelezettség 

 IKSZT befejezése, eszközök, berendezések beszerzése 

 

Az általános bevezető után részleteiben a következőkről kívánom tájékoztatni a testületi tagokat a 2012. 

évi költségvetési tervezettel kapcsolatosan.  

Az önkormányzat módosított Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete tartalmazza a 

használható szakfeladatokat.   
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A tervezet bevételi és kiadási oldala 183.342.000,- Ft, melyből működési kiadás 165.852.000,- Ft, működési 

bevétel 159.805.000,- Ft, likvid hitelből származó bevétel 6.047.000,- Ft. Felhalmozási kiadások összege 

17.490.000,- Ft felhalmozási bevételek 14.990.000,- Ft, felhalmozási hitelből származó bevétel 2.500.000,- 

Ft. Az egyes szakfeladatok kiadásairól és bevételeiről a következőket szeretném elmondani. 

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése szakfeladaton 508 ezer forint került betervezésre az utak 

esetleges kátyúzására, karbantartására. A fejlesztési hitel (TEUT) után fizetendő kamat várhatóan 42 ezer 

forint lesz. 

Lakóingatlanok bérbeadása szakfeladaton betervezett bérleti díjakat (orvoslakás, rendőrlakás, szőgyei 

bérlakás) a testület nem kívánta megváltoztatni, így 864 ezer forint került beállításra eredeti 

előirányzatként. 

Nem lakóingatlan bérbeadása szakfeladaton került előzetesen betervezésre a posta bérleti díja, valamint 

a telefonközpont épülete körüli rendbetartási költsége. 

Zöldterületek kezelése szakfeladaton került betervezésre 1 db fűkasza beszerzése 200 ezer forint 

értékben. A beszerzés fontos mivel a régi gépek elhasználódtak, már továbbiakban nem javíthatók. Ezen a 

szakfeladaton kerül alkalmazásra 1 fő főállású közalkalmazott, számára béren kívüli juttatásként 5.000,- 

Ft/hó került betervezésre. Főállású alkalmazott számára 30 ezer forint munkaruha juttatást is szeretne 

biztosítani az önkormányzat. Továbbá itt jelenik meg egy két órás bér (24.000,- Ft) 8 hónapra, és 2.500,- 

Ft/hó bérenkívüli juttatás is. Esetlegesen a betervezett bér felhasználható egy közfoglakoztaott esetében, 

amennyiben többletmunkát lát el. Részmunkidős munkválló béreként 240 ezer forint került betervezésre, 

ez a jelenleg 2012. március 31. napjáig alkalmazott rokkantnyugdíjas bérét takarja. Bérek valamint a 

bérenkívüli juttatások után betervezésre kerültek a munkáltató által fizetendő hozzájárulások, és adók 

összesen 520 ezer forint erejéig. Dologi kiadások esetében jelentősebb összeg került betervezésre az 

üzemanyagok beszerzésére (350 ezer forint), valamint fűnyírók karbantartására (220 ezer forint). Előzetes 

tájékozódás alapján az önjáró fűnyíró karbantartására közel 100-110 ezer forintot kell költeni, akkor talán a 

2012. évi fűnyírási szezont végig lehet vele dolgozni. 

Jogalkotás szakfeladaton a polgármester számára megállapított bér, költségátalány, valamint 5.000,- Ft 

cafetéria juttatás és ezek vonzatai kerültek betervezésre. Dologi kiadások a 2012. évben nem jelenhetnek 

meg ezen a szakfeladaton, azok átkerültek a 841126-1 önkormányzati igazgatás szakfeladatra. 

Önkormányzati igazgatási tevékenység szakfeladaton elsődlegesen az IKSZT befejezéséhez szükséges 

berendezések, eszközök beszerzése került betervezésre 8.921 ezer forint mértékig. Az önkormányzatnak 

önerőként a felszámított áfát kell biztosítania ehhez a beszerzésekhez. A pályázat lebonyolításában 

részvevő projektmenedzser számára még 312 ezer forintot kell kifizetni a beruházás befejezésével 

egyidejűleg, itt is az áfát kell biztosítania az önkormányzatnak. Előzetes tájékozódás alapján a beruházást 

2013. júniusáig kell befejezni, a berendezések beszerzését tehát ütemezheti úgy az önkormányzat, ahogy 

pénzt tud rá biztosítani. Vámosszabadi Önkormányzat felajánlotta Kisbajcs számára az iskola melletti 

terület visszavásárlásának lehetőségét, ezt jól meg kell gondolnia a képviselő-testület tagjainak, hiszen 

ebből esetlegesen a későbbiekben többlet bevétele származhat az önkormányzatnak. A működési célú 

támogatási értékű kiadások (Területfejelsztési Tanács, TÖOSZ) évről-évre adottak, erre vonatkozólag 71 

ezer forint került betervezésre. A non-profit szervezetek támogatásának mértéke jelentősen csökkent az 

előző évhez képest, hiszen ezek sem kötelező feladatok az önkormányzat számára. Azonban teljes 

mértékben még sem szeretnénk, ha kikerülne a költségvetési tervezetből, így Bajcs SE támogatására 400 

ezer, Szőgyéért alapítvány támogatásra 200 ezer, énekkar, Baráti kör, faluban élő sportoló, valamint a 

kapros galuska fesztivál megrendezésére 165 ezer forint támogatás került elkülönítésre. Új elemként jelenik  
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meg a 2011. évben megalakult polgárőrség támogatása 50 ezer forint erejéig. Az előző tervezetben még 

szerepelt a 1 fő főállású közalkalmazott bére és annak járulékai, azonban ha az önkormányzat csak az 

évvégén tudja befejezni az épület berendezését, akkor csak 2013. január 1. napjától kerülne alkalmazásra a 

művelődésszervező. Azonban el kell mondani, hogy az új szárnyat így is sokan és sokszor használják, ezért 

a Körjegyzőségen foglakoztatott takarító számára megnövekedett feladat jelentkezik. Itt kellene kipótolni a 

munkaidejét 8 órára (ez 2 órát jelentene), a többlet költségek (bér, járulék) betervzésre kerültek. Dologi 

kiadásként került megtervezésre a nyugdíjas klub egyszeri kirándulási költsége (150 ezer forint), külső 

nyílászárók festéese (nettó 100 ezer forint), a bővített rész miatt felmerült fenntartási költségek (tüzelő, gáz 

és áramdíj), a félévenete megjelenő újság valamint az év végén kiadott falinaptár költségei. Az 

önkormányzat elindította ebben az évben az iskola melletti terület közművesítésével kapcsolatos 

tennivalókat (megkérésre került a vizjogi engedély, melyért 200 ezer forintot kellett fizetni), a víz és 

szennyvíz hálózat kiépítését a Pannon-Víz Zrt. vállalta el. A 2011. évi beszámoló felülvizsgálatáért 

(könyvvizsgáló díja) 300 ezer forint került beállításra. A testület döntése alapján 2012. évben, hivatkozva a 

nehéz anyagi körülményekre, nem kerül megrendezésre a falunap, helyette egy bál megszervezését vállalta 

fel az önkormányzat. Általános működési tartalékként 500 ezer, míg fejlesztési tartalékként 158 ezer forint 

került betervezésre.  

Bevételként ezen a szakfeladaton jelneik meg a hármas körjegyzőséghez való társközségi hozzájárulások. 

Ez már pontos összeg mivel mindenki előtt ismert, hogy elfogadásra került a körjegyzőség 2012. évi 

költségvetése. Az előző költségvetési tervezethez képest csökkentésre került az ipari területek eladásából 

származó bevétel, mivel a most előterjesztett 5 millió forintos bevétel reálisabb, illetve kivételre került a 

300 ezer forintos szponzori pénzek, mivel ebben az évben nem kerül megrendezésre a falunap. Továbbá 

nem jelenik meg az IKSZT működtetéséhez betervezett 1.615 ezer forintos uniós támogatás sem (a kiadási 

oldal is kikerült a tervezetből). Az önkormányzat hogy likviditását megtartsa 6.047 ezer forintos működési 

hitel felvételét irányozta elő a 2012. évre vonatkozólag. Ez a működési bevételek és kiadások közötti 

különbözet (a költségvetési hiány finanszírozásával, illetve az önkormányzat likviditásának biztosításával 

kapcsolatos pénzügyi műveletek). Az önkormányzat kötelező feladatainak alacsony szintű ellátási 

képességéből eredően hátrányos helyzetben van már évek óta. A normatívan képződő forrásokon túl az 

önkormányzat a saját forrásait maximálisan feltárta, a felmerülő kiadásait a lehetséges mértékig 

csökkentette (az alapfeladatokat szinte teljes egészében társulás formájában látja el), de ennek ellenére még 

így is működési forráshiánnyal küszködik, melyet a költségvetési tervezetbe beállított működési hitel is 

jelez. A betervezett forráshiányt az ÖNHIKI-s pályázattal esetlegesen ki lehet váltani, de szigorú 

gazdálkodást kell végeznünk, mivel az ezzel kapcsolatos pályázatok megírására, és benyújtására csak április 

közepén kerülhet sor. A betervezett működési hitel szerintem még így is magas, esetlegesen ez kevesebb 

lehetne a betervezett működési kiadások csökkentésével. 

Adók kivetése és beszedése szakfeladaton jelenik meg az önkormányzati rendelet alapján bevezetett 
adókból származó bevételek. A képviselő-testület az elmúlt évben nem módosította egyik adónem 
mértékét sem. Azonban el kell mondani, hogy a jelentős adóhátralékok behajtására vonatkozkozólag már 
január végén lépéseket tett a körjegyzőség. Az adóhátralékok beszedésével kapcsolatosan fizetési 
felszólítások kerültek kiküldésre, melyben az adózók figyelmét felhívtuk arra vonatkozólag, hogy az adó 
meg nem fizetését esetlegesen letiltással, végrehajtással is foganatosíthatja az önkormányzat. 
 
Közvilágítási feladatoknál a 2011. évben kifizetett közvilágítási számlákat vettük figyelembe, így 1.100 
ezer forint került betervezésre közvilágításra. Üzemeltetési szerződés alapján közel 870 ezer forint kerül 
kifizetésre 2011. évben, eredeti előirányzatként ugyan ez az összeg került betervezésre 2012. évre 
vonatkozólag is. Erről azt kell tudni, hogy még 2002. és 2003. évben elvégzett közvilágítási korszerűsítést 
fedezi, az ehhez kapcsolódó szerződésekben pedig kötelezettséget vállalt az önkormányzat, hogy 10 éven  
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keresztül az áramot a jelen szolgáltatótól fogja vásárolni. Ezen kiadásokhoz 532 ezer forintos áfa 
kapcsolódik. 
 
A Város és községgazdálkodás szakfeladaton a Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja 
mellett egy újabb kötelezettség jelenik meg, ez pedig a Győr-Szol-os szerződés melynek értelmében, ebben 
az évben 1.018 ezer forint támogatást + kamatot (197.208,- Ft) kell átutalni a Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által megvalósítására került projekt önrészeként. Kisbajcs 
Község Önkormányzata 2015.06.30. napjág kötötte ezt a megállapodást, mely szerint (az előbb említett 
dátumig) minden év június 30. napjáig 1.017.924,- Ft + kamatot kell megfizetnie az önkormányzatnak. Az 
alapító okiraton felüli önrészről (4.776.809,- Ft) is döntött már a testület, mely szerint ezt a többlet 
összeget nem kívánja megfizetni az önkormányzat, annak fejében a társulási tulajdoni részarányát (Alapító 
okiraton felüli önrészre jutó támogatás 9.423.045,- Ft) átadta Győr Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának. Ezen a szakfeladaton dologi kiadásként nagyobb összeg jelenik meg a 
szúnyogyérítésel, hóeltakarítással valamint a Szőgye település részen lévő hulladékkonténerek elszállításával 
kapcsolatosan. A betervezett 400 ezer forintos szúnyoggyérítéshez remélhetőleg ebben az évben is társul 
majd pályázati pénzeszköz. Bevétel ezen a szakfeladaton a közterületfoglalási rendelet alapján kivetett 
díjakból származik, a betervezett összeg 200 ezer forint. 
 
Finanszírozási műveletek szakfeladaton jelenik meg az önkormányzat által felvett fejlesztési hitelek 
törlesztési részei:  

 TEUT-as pályázathoz, 2010. évben vette fel az önkormányzat (4.066.688,- Ft), 2011.01.01. 
napjától 2015.12.31. napjáig terjedő időre szól a törlesztés ütemezése, éves szinten 813.336,- Ft + 
kamatok. 

 iskola akadálymentesítése, 2010. évben vette fel az önkormányzat (7.059.000,- Ft),  2011.01.01. 
napjától 2024.12.31. napjáig tartó törlesztési ütemezéssel, éves szinten 504.220,- Ft + kamatok. 

 csapadékvíz elvezetés, 2011. évben vette fel az önkormányzat (9.509.894,- Ft), 2012. 01.01. 
napjától 2024.12.31. napjáig tartó törlesztési ütemezéssel, éves szinten 737.600,- Ft + kamatok. 
(Az önkormányzat az előzetesen elfogadott hitel összegénél 79.574,- Ft-tal kevesebbet vett fel.)  

 
Az Önkormányzatok elszámolása intézményei között szakfeladaton ebben az évben már nem csak a 

körjegyzőségi hozzájárulás, hanem az iskolai és óvodai hozzájárulás is megjelenik, hiszen mint már 

ismertes a képviselő társaim előtt ezek az intézmények 2012. jnauár 1. napjától önálló költségvetéssel és 

önálló könyveléssel kell, hogy rendelkezzenek. Az itt betervezett összegek már nem változnak, hiszen ezen 

intézmények költségvetéseit már elfogadtuk közös testületi üléseken. A betervezett kiadás az elfogadott 

intézményi költségvetések alapján 133.555 ezer forint. 

Gyógyitó megelőző ellátások szakfeladaton jelenik meg a védőnői szolgálat kiadásai és bevételei, ez a 

költségvetés is elfogadásra került már a négy önkormányzat által. A Védőnői szolgálatot teljes mértékben 

finanszírozza az OEP, így a bevételi és kiadási oldal is 4.025 ezer forinttal került beállításra (részletes 

költségvetése külön mellékletben). 

Óvodai nevelés szakfeladaton jelenik meg a Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda, mint közös fenntartású 

intézmény Vének Község hozzájárulása 600 ezer forint értékben.  

Általános iskolai oktatás 1-4 és 5-8 évfolyamon jelenik meg a fenntartó önkormányzatok 

hozzájárulásai, ezek az összegek is már ismertek, hiszen a Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú 

Művészetoktatási Iskola 2012. évi költségvetése is elfogadásra került. Az általános iskolai oktatáshoz a 

fenntartó önkormányzatok (kivéve Kisbajcs) az állami támogatáson és az intézmény saját bevételein kívül 

18.914 ezer forittal járulnak hozzá. ez az összeg jelenik meg Kisbajcs önkormányzatának számláján majd 

bevételként. 
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Háziorvosi alapellátás szakfeladaton kerül megtervezésre a fogászati ellátással kapcsolatban felmerülő 
kiadások (EESZI-tel szerződése van az önkormányzatnak). A betervezett 60 ezer forint csak egy 
hozzávetőleges összeg, hiszen a negyedéves díjakon felül az egyéb sürgősségi fogászati ellátás díjai, mindig 
az ellátottak számától függ. Az elmúlt évben erre az önkormányzat 81 ezer forintot kellett fizetnie. Az 
előzetes költségvetési tervezet tárgyalásakor ismételten szóbakerült az orvosi rendelő és lakás 
vegyestüzelésű kazán kéményének rendbetétele. Igéretemhez híven árajánlatot kértem erre vonatkozólag, 
az árajánlat áfával növelten 281.442,- Ft-ról szól. Az épület fenntartási és üzemeltetési költségei esetében 
az előző évi teljesüléseket vettük figyelembe, ezen költségek 40-50 %-a továbbszámlázásrakerül a 
háziorvos számára. A beállított költségek alapján ebből várhatóan 480 ezr forint fog visszajutni az 
önkormányzathoz. A költségek számlázási mértéke az önkormányzat és a háziorvos által kötött 
szerződésben van rögzítve. 
 
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon szakfeladaton jelenik meg a szociális törvény által adott 
lakásfenntartási támogatások. Ezen támogatási forma megítélése jegyzői hatáskörbe tartozik, akik a 
kérelmük alapján jogosultak a támogatásra, azoknak kötelezően meg kell állapítani. Az önkormányzat által 
kifizetett összeg 90 %-a visszaigényelhető a Magyar Államkincstáron keresztül az államtól. 
 
Ápolási díj alanyi jogon szakfeladaton jelenik meg 2 fő részér megállapított ellátás, a kifizetett összeg 75 
%-a visszaigényelhető. 
 
Ápolási díj méltányossági alapon szkafeladaton a képviselő-testület által méltányosságból megállapított 
ápolási díj került betervezeésre. Jelenleg 1 fő részére fizet az önkormányzat ilyen jellegű ellátást. A 
kifizetett összeg teljes egészében az önkormányzatot terheli. 
Átmeneti segély szakfeladaton jelenik meg az önkormányzati szociális rendelete alapján megállapított és 

kifizetett segélyek. A betervezett összeg az előző évhez viszonyítva jóval magasabb, ennek magyarázata, 

hogy itt jelenik meg a szociális tüzifa beszerzésével kapcsolatos kiadás is. Kisbajcs község önkormányzata 

az 59/2011. (XII.23.) BM rendelet alapján 100 m3 kedvezményes tűzifa vásárlására vált jogosulttá. A 

rendelet alapján a támogatás összege 12.000,- Ft/m3+áfa, mely az erdőgazdálkodók által szabott 

kedvezményes ár részbeni fedezetéül szolgál. Ezt az összeget az önkormányzatnak 2.000,- Ft/m3+áfa 

összeggel, valamint szállítási költséggel kell kiegészítenie. A támogatott természetbeni juttatás jogosultság 

feltételeit az önkormányzat képviselő-testületének rendeletben kellett szabályozni. A támogatást az 

erdőgazdálkodók által biztosított tűzifa vásárlására fordíthatja az önkormányzat, mely szociális rászorultság 

alapján a helyi lakosság természetbeni támogatására szolgál (a TÜZÉP-től vásárolt tűzifa vásárlás nem 

számolható el ezen támogatási összegből). A támogatást 2012. április 30-ig használhatja fel 

kamatmentesen, melyről 2012. május 31.-ig a Magyar Államkincstár felé köteles elszámolni (a támogatott 

önkormányzat nevére szóló számla, a jogosultak részére megállapított határozat és az általuk átvett tűzifa 

mennyiségére vonatkozó átvételi elismervény hiteles másolata alapján összesített, polgármester által aláírt 

táblázat). Amennyiben az önkormányzat a fenti célra nem, vagy csak részben tudja felhasználni, annak 

maraványát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 

köteles visszafizetni a központi költségvetés részére. A szociális célú tűzifa támogatás felhasználásról már 

két alkalommal kellett adatot szolgálatani a Magyar Államkincstár számára. Ezzel kapcsolatosan még azt 

mondhatom el, hogy a beszerzés és a tüzelő kiosztása már megtörtént, a szállítási költségről a számla a 

napokban érkezett meg. A további segélyezési formáknál az előző év adatai alapján kerütek megtervezésre 

az összegek. 

Temetési segély szakfeladaton csak az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint 
nyújtott temetési segéllyel kapcsolatos kiadások jelenhetnek meg. 
 
Rendkívüli gyermekvédelmi segély szakfeladaton kell megtervezni az önkormányzat rendeletében 
meghatározott feltételek szerint nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kiadásait. 
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Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások szakfeladaton került megtervezésre a Bursa Hungarica 
keretében folyósított támogatások (ezek adottak, hiszen erről már döntött a képviselő-testület), szülési 
támogatás és egyéb még nem nevesített támogatások, amik esetlegesen évközben jelentkeznek. 
 
Közfoglalkoztatás szakfeladaton kerül megtervezésre az önkormányzat által foglalkoztatott, szociális 
kapcsolattartó munkakörbe felvett 8 órás alkalmazott. Az önkormányzat 2012. február 1. napjától 1 főt 
alkalmaz 2 hónapra erre a feladatra. A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására az 
önkormányzat 2012. március 1. napjától 2012. június 30. napjáig 4 főre nyújtotta be igényét a Győr-
Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjához. Ezen alkalmazottakat 6 órás 
munkakörben, garantált közfoglalkoztatási bérért (53.850,- Ft/hó/fő) 2012. június 30. napjáig 
foglakoztathatja az önkormányzat. A munkaügyi központtól 70 %-os támogatást tudunk igényelni. A 
közfoglalkoztatási bért heti bérrészletekben kell kifizetni, ettől a munkáltató a közfoglalkoztatottak 
kifejezett kérelmére sem térhet el. A közfoglalkoztatási bér kifizetés részletekben történik, egy naptári 
hónapoban maximum 3 alkalommal teljesíthető. Az első részlet a hónap elejét követő második hétvégén, 
majd ezt követően újabb egy hét múlva és a harmadik részlet a hónap zárását követő héten kerül 
kifizetésre.   
 
Közművelődési könyvtári tevékenység szakfeladaton került megtervezésre az iskolában működő 
községi könyvtár vezetőjének tiszteletdíja, valamint a hozzá kapcsolódó járulék. A község könyvtára 
mozgó-könyvtárként működik, így a feladatok ellátása a községben könyvtári szolgáltató helyként történik. 
A könyvtári szolgáltatást a Kisfaludy Megyei Könyvtárral kötött megállapodás alapján tudjuk teljesíteni, 
melyért a megyei könyvtár szolgáltatási díjat számít fel, rajtuk keresztül kerülnek beszerzésre a könyvtári 
könyvek is. A fennmaradó normatívából kerülnek kifizetésre a könyvtáros tiszteletdíja, az esetleges 
könyvtári eszközök beszerzése. Ebben az évben az önkormányzat többlet kiadást nem tud biztosítani a 
könyvtár számára, így a tervezéskor 520 ezer forintos bevétellel és ugyanennyi kiadással számoltunk. A 
Győri TKT a normatíva összegét átutalja az önkormányzat számára, mely szigorú elszámolás mellett 
használhatunk fel. 
 
Köztemető fenntartása szakfeladaton 260 ezer forintos kiadás jelenik meg, mely magába foglalja a 
temetőgondnok számára fizetendő esetleges megbízási díjat, annak járulékát. Ezen túlmenően a ravatalozó 
fenntartási költségei jelennek meg. Itt kellmegjegyeznem, hogy az áramdíj irreálisan magas, ezt már 
korábban is jeleztük. Az áramfogyasztást 2 hónapon keresztül megfigyelve arra a megállapításra jutottunk, 
hogy a fogyasztás az emlékpark kivilágítása miatt jelentősen nem növekedett, már csupán azt tudjuk 
feltételezni, hogy magasabb alapnormába sorolták be az épületet az árram visszakapcsolása után. Ennek 
feltárása folyamatban van. Bevételként 60 ezer forint került betervezésre az előző év alapján. 
 
 
 
Tisztelt Képviselők! 

Kisbajcs Község 2012. évi költségvetési tervezetének ismételt tárgyalásával kapcsolatosan ezt kívántam 

elmondani. Kérném a képviselő-testületi tagokat, hogy a számszaki és szöveges előterjesztéssel 

kapcsolatban felmerülő kérdéseiket, javaslataikat tegyék meg, és azokat megvitatva fogadják majd el a 

2012. évre vonatkozó költségvetést. 

 

Kisbajcs, 2012. február 23. 

 

                                                                                     Kamocsai Sándor s.k. 
                                                                                        polgármester    
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522110 Közútak, hidak, alagutak üzemeltetése 2012. évi 2011. évi tény 

  
tervezet 

 55218 Karbantartás, kisjavítás szolg. előirányzata 
  

 
kátyúzás, karbantartás 400 000 

 56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 
  

 
27 %-os Áfa 108 000 

 56329 Egyéb különféle dologi kiadás 
 

30000 

573221 Felhalmozási kamatkiadás 42 000 43360 

 
Dologi kiadások összesen 550 000 73 360 

 
Kiadások összesen 550 000 

 

    682001 Lakóingatlan bérbeadása 
  

    93219 Egyéb  önkormányzati vagyon bérbeadás 

 
792000 

 
orvosi lakás bérleti díja 540 000 

 

 
KMB szolgálati lakás bérleti díja 12 hóra 300 000 

 

 
Szőgye bérlakás 24 000 

 

 
Bevételek összesen 864 000 792 000 

    

    682002 Nem lakóingatlan bérbeadás 
  

    93219 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadás 
 

205000 

 
posta bérleti díja 180 000 

 

 
MATÁV épület  25 000 

 

    

 
Bevételek összesen 205 000 205 000 

    

    813000 Zöldterületek kezelése, közterületek, parkok 

  
    1332 Gépek berendezések beszerzése 

  

 
Fűkasza beszerzés 157 000 

 1811 Előzetesen felszámított Áfa 
  

 
27 Áfa 43 000 

 511113 Közalkalmazottak alapilleménye 
  

 
1 fő főállású B/11.      (115.000,-Ft) 1 380 000 1286700 

511116 MT. Könyves alkalmazás szerint 
  

 
1 fő 24.000,- Ft/hó  8 hónapra, közfoglalkoztatás keretében 192 000 

 514143 Béren kívüli juttatások 
  

 
étkezési utalvány 5.000.-Ft/hó 60 000 180000 

514146 MT béren kívüli juttatása 
  

 
étkezési utalvány  2.500.-Ft/hó 30 000 72000 
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516116 Részmunkaidőben foglalkoztatott bére 
  

 
részmunkaidős munkavállaló juttatása 240 000 553500 

52211 Megbízási díj 10 000 42238 

 
Bér és bérjellegű kiadások 1 912 000 2 134 438 

    

    5311 Szociális haozzájárulási adó 
  

 
27 %-os járulék 492 000 498269 

57211 Munkáltató által fizetett SZJA 

  

 
Kedvezményes adózású cafetéria 16 % 17 000 47982 

5331 Egészségügyi hozzájárulás 
  

 
10 %-os Eho 11 000 

 

 
Munkaadót terhelő járulékok 520 000 546 251 

    54212 Vegyszer beszerzés 5 000 2280 

 
gyomírtó beszerzése 

  5461 Hajtó és kenőanyag beszerzés 350 000 319475 

 
üzemanyag beszerzés fűnyírókhoz 

  5481 Munka, védőruha beszerzés 
  

 
főállású dolgozó munkaruhája, védőruha, védőcipő 30 000 40000 

54911 Egyéb anyag beszerzés 
  

 
fűkaszához damil,  és fej beszezés 100 000 109804 

55218 Karbantartás, kisjavítás előirányzata 
  

 
fűnyírók karbantartási költsége 220 000 251692 

54722 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 
  

 
kézi szerszámok 30 000 80831 

56319 Egyéb különféle dologi kiadás 15 000 20974 

5642 Számlázott szellemi tevékenység 
  56111 Vásárolt termékek és szolg. Áfa 
  

 
27 %-os áfa 194 000 195015 

 
Dologi kiadások összesen 944 000 1 020 071 

 
Kiadások összesen 3 576 000 3 700 760 

    841112 Jogalkotás 
  

    511112 Köztisztviselők alapbére 
  

 
334950 x 12  4 019 000 3989500 

514192 Egyéb költségtérítés köztisztviselők részére 
  

 
Költségátalány 12hóra havi 66.990 Ft 804 000 736890 

514141 Köztisztviselők étkezési hozzájárulás 
  

 
étkezési utalvány 5.000,- Ft/hó/fő 60 000 168000 

 
Bér és bérjellegű kiadások összesen 4 883 000 4 894 390 

 
 
 

  

 
 

 
 
 



 10 

Előterjesztés a 2. 
napirendi ponthoz 

    5311 Szociális hozzájárulási adó 
  

 
27 %-os mérték 1 302 000 1203244 

5331 Egészségügyi hozzájárulás 
  

 
10 %-os Eho 7 000 0 

57211 Munkáltató által fizetett Szja 
  

 
16 %-os Szja 11 000 31988 

 
Munkáltatót terhelő hozzájárulások 1 320 000 1 235 232 

    

    54412 Folyóirat beszerzés 
 

76743 

54712 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 
 

14776 

55111 Nem adatátvitel célú távközlési díjak 
 

34023 

55219 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások 
 

9800 

561111 Vásárolt termékek áfája 
 

18304 

56329 Egyéb különféle dologi kiadás 
 

6993 

 
Dologi kiadások összesen 0 160 639 

 
Kiadások összesen 6 203 000 6 290 261 

    841126 Önkormányzati igazgatási tevékenység 
  

    13 Eszközök beszerzése 
  

 
községház  bútorok, számtech eszközök beszerzése 8 921 000 200000 

1233 Épületek létesítése 
 

25751116 

 
projekt menedzseri dij 246 000 

 18211 Intézményi beruházás előzetesen felszámított ÁFA 
 

6483480 

 
27 %-os áfa községház eszköz beszerzés 2 409 000 

 

 
27 %-os Áfa projektmenedzseri dij után  66 000 

 12 Földterület vásárlás 
  

 

iskola melletti terület esetleges Vámosszabadi rész 
megvásárlása 1 728 000 

 

 
Felhalmozási kiadások összesen 13 370 000 32 434 596 

    37315 Működési célú támogatásértékű kiadások 
 

99325 

 
Területfejlesztési tanács 24 000 

 

 
Szigetköz-Felső-Duna mente TFT 21 000 

 

 
TÖOSZ tagsági díj 24 000 

 

 
Óvári vizgazdálkodási társulás 2 000 

 

    38115 Működési célú pe. átadás non-profit szervezeteknek 
 

1258345 

 
BAJCS SE. Támogatás 400 000 

 

 
faluban élő verseny-sportolók támogatása eredménytől függő 30 000 25000 

 
Baráti kör  15 000 

 

 
Énekkar 80 000 

 

 
Szőgyéért alapítvány támogatás, alpolgármest. Tiszt.d. 200 000 

 

 
kapros galuska fesztivál 40 000 
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polgárőrség támogatása  50 000 

 

 
Alapítványi támogatás 10 000 

 

 
Működésre átadott pénzeszközök 896 000 1 382 670 

    38214 Felhalmozási célú pe.átadás háztartásoknak 
 

0 

 
első lakáshoz jutás támogatás 

 
200000 

 
Felhalmozásra átadott pe. összesen 0 200 000 

    511116 MT. Könyves alkalmazás szerint 
  

 
IKSZT bővülése miatt, takarító alkalmazás, minimálbérre kieg. 

  

 
24.000,- Ft x 10hó 240 000 

 

    

 
Bér és Bérjellegű kiadások összesen 240 000 

 

    

    5311 Szociális hozzájárulási adó 
  

 
27 %-os adó 65 000 

 

    

 
Munkáltató által fizetett egyéb díjak összesen 65 000 

 

    5432 Irodaszer nyomtatvány 
 

26 437 

54722 Kisértékű tárgyieszköz beszerzés 
 

38 616 

54921 Anyag beszerzés 
 

26574 

55111 Nem adatátviteli díjak 
  

 
polgármester telefonköltsége 40 000 

 552229 Bérleti és lizingdíj 50 000 24720 

55213 Szállítási szolgáltatás igénybevétele 
  

 
szállítási költségek nyugdíjas klub 150 000 186080 

5541 Tüzelő beszerzés  
  

 
Községház tüzelő beszerzése, bővített rész  300 000 

 55214 Gázenergia-szolgáltatás igénybevétele 
  

 
posta és polgárvéd. Helyiség 100 000 133159 

55215 Villamosenergia-szolgáltatás igénybevétele 
  

 
polgárvédelmi helyiség, községház bővített rész 100 000 275002 

55218 Karbantartás, kisjavítási költségek 
  

 
ablakok külső festése  100 000 200946 

55219 Egyéb üzemeltetési fenntartási ktg. 
  

 
postaköltségekre, kéményseprés 50 000 358084 

5532 Vásárolt közszolgáltatások 
  

 
tulajdoni lapok beszerzése 50 000 92500 

5562 Pénzügyi szolgáltatás díja 
  

 
banki költségek, kezelési ktg,  400 000 591366 

56111 Vásárolt termék és szolgáltatás ÁFA 
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Előterjesztés a 2. 
napirendi ponthoz 
 
 
 

 
beszerzések, szolg. áfa 350 000 618172 

56213 Reprezentáció előirányzata 
 

608277 

 
nyugdíjas találkozó + adófizetési kötelezettség 150 000 

 56214 Reklám és propaganda kiadások előirányzata 
  

 
újság, falinaptár készítés 170 000 156800 

56319 Egyéb dologi kiadások előirányzata 
 

850502 

 
falunapi költségek  Kisbajcs, Szőgye 100 000 

 

 
épületek, gépjármű biztosítási díja 50 000 

 

 
kincstári szolgáltatás díja 50 000 19100 

5642 Számlázott szellemi tevékenység díja 
 

12760 

 
vízjogi engedély díja 200 000 

 

 
Könyvvizsgáló díja 300 000 

 57312 Kamatkiadás ÁH. kívülre 
  

 
Kamatkiadás folyószámla hitel után 200 000 183128 

573212 Államháztartáson belül fizetett kamat 
 

28455 

573221 Államháztartáson kívülre fizetett felhalmozási kamat 450 000 769433 

592122 Működési általánostartalék előirányzat számla 500 000 
 592123 Fejlesztési általánostartalék előirányzat számla 158 000 
 

 
Dologi kiadások összesen 4 018 000 5 200 111 

 
Kiadások összesen 18 589 000 39 217 377 

    

    46415 Működési célú támogatásértékű bevételek 17 284 000 11457952 

 
körjegyzőségi hozzájárulás 

  

 
Vének, Nagybajcs, Vámosszabadi, Nyúl, Felpéc 

  91219 Egyéb sajátos bevételek előirányzata 
  

 
szponzori pénzek falunapra 

 
267076 

91121 Igazgatási szolgáltatás dija 
 

37500 

916141 Államháztartáson kívülről származó kamatbevétel 
  

 
számla utáni kamat 10 000 5503 

9811 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 
  93112 Földterület értékesítése 
  

 
ipari terület értékesítése  5 000 000 

 933211 Osztalék és hozam 
 

303387 

45131 Pénzügyi vállalakozástól rövidlejeratú likvid hitel 
  

 
működési  hitel felvét 6 047 000 21344142 

47216 EU költségvetésből felhalmozási célból kapott juttatás 
  

 
IKSZT eszköz beszerzés 8 921 000 

 

 
Bevételek összesen 37 262 000 33 415 560 

    841133 Adók kivetése és beszedése 
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Előterjesztés a 2. 
napirendi ponthoz 
 
 
 

922141 Magánszemélyek felhalm.célú kommunális adója 2 100 000 2068853 

 
2012 évtől 8000 Ft/adótárgy 

  92314 Gépjárműadó 9 300 000 9665948 

922171 Állandó jelleggel végzett iparűzési adó 15 000 000 15377034 

922172  Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó 
  92317 Termőföld beadásából származó SZJA 10 000 

 922181 Pótlékok 50 000 114987 

922281 Bírságok, önellenőrzési pótlékok 
 

63000 

9261 Talajterhelési dij 50 000 164016 

 
Bevételek összesen: 26 510 000 27 453 838 

    841402 Közvilágítási feladatok  
  

    55215 Villamosenergia-szolgáltatás díjának előirányzata 
  

 
közvilágítás áramdíja 1 100 000 1015999 

55218 Karbantartási kisjavítási szolgáltatások díja 
  

 
üzemeltetési szerződés alapján  870 000 865580 

 
esetlegesen lámpatest bővítés 

  56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 
  

 
27 %-os mérték 532 000 470400 

    

 
Kiadások összesen 2 502 000 2 351 979 

    

    

    841403 Város és községgazdálkodás 
  

    1233 Épületek vásárlása, létesítése 
 

1600000 

1234 Egyéb építmények vásárlása 
 

2198393 

1234 Egyéb építmény felújítása 
 

454550 

13132 Egyéb gép beszerzés 
 

2757256 

18121 Felújítása Áfa 
 

113635 

182211 Beruházások Áfa 
 

1636412 

374216 Beruházás célú pénzeszköz átadás kistérségnek 
 

1510965 

 
Felhalmozási kiadások összesen 

 
10271211 

    37315 Támogatásértékű átadott pe. 
  

 
Nagytérségi hulladék hulladékgazdálkodó tagdíj 250 000 226146 

37415 Támogatás értékű felhalmozási átadott pe. 
  

 
Győrszol önrész  1018000 

 
 

Átadott pénzeszköz összesen 1 268 000 226 146 
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Előterjesztés a 2. 
napirendi ponthoz 
 
 
 

511112 Közalkalmazottak alapilletménye 
  

 
karbantartó bére 

 
1301245 

 
Felmentett munkavállaló bére 

 
196366 

514142 Béren kívüli juttatások 
  

 
melegétkeztetési utalvány 

 
174000 

  Bér és bérjellegű kiadások 0 1 671 611 

53 szociális hozzájárulási adó 
  

 
27 %-os járulék 

 
407875 

 
Munkaadót terhelő járulékok 0 407 875 

    54222 Vegyszer beszerzés 
 

2 880 

5461 Hajtó és kenőanyag 
  

 
üzemanyag beszerzés kismotor fecskendőhöz 20 000 0 

54722 Kisértékű tárgyieszköz beszerzés 
 

103632 

5481 Munkaruha juttatás 
  

 
megállapodás alapján, iskola 

 
10000 

552229 Bérlet és lizing díjak 
 

12000 

55223 Szállítási szolgáltatás 
 

12000 

55215 Áramdij 
  

 
telefonfülke áramdíja 10 000 75445 

55217 Víz és csatornadíjak 
  

 
2 db közkifolyók díja 50 000 53949 

55218 Karbantartás kisjavítás előirányzata 
  

 
kerítés festés 50 000 227764 

55219 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások 
 

302629 

 
szúnyog gyérítés díja 400 000 

 
 

Nevezési díj tüzoltók 10 000 
 

 
hóeltakarítás 100 000 

 

 
Szőgye hulladékkonténerek költségei 150 000 

 56213 Reprezentáció, tűzoltók 20 000 
 561111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 

  

 
27 %-os áfa 251 000 200361 

    56329 Egyéb különféle dologi kiadások 
 

17740 

57211 Munkáltató által fizetendő SZJA 
  

 
16 %-os járulék 

 
33127 

57229 Díjak egyéb befizetések 
 

22748 

573221 Felhalmozási kamatkiadások 197 000 339987 

 
Győrszol hozzájárulás után 

  

    

 
Dologi kiadások összesen 1 258 000 1 414 262 

 
Kiadások összesen 2 526 000 13 991 105 
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Előterjesztés a 2. 
napirendi ponthoz 

    91219 Egyéb sajátos bevételek 
  

 
Közterületfoglalási díjak 200 000 280600 

4652122 Berzházás célú tám. Értk. Bevét 
 

4764625 

46425 Működési célú pe. Átvét 
 

753350 

 
Bevételek összesen 200 000 5 798 575 

    841901 Önkormányzati feladatokra nem tervezhető elszám. 
  92311 SZJA helyben maradó része 
  

 
MÁK kimutatása alapján 13 593 000 12914640 

92312 SZJA jövedelem-különbség része 
  

 
MÁK kimutatása alapján 4 116 000 4100696 

94211 Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten 
  

 
MÁK kimutatása alapján 12 380 000 6318186 

94212 Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten 
  

 
MÁK kimutatása alapján 58 369 000 61910152 

94312 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása 
  

 
MÁK kimutatása alapján 1 957 000 1855886 

94411 Központosított előirányzatok 
 

2438185 

94511 ÖNHIKI 
 

3460000 

94719 Egyéb központi támogatás 
 

968381 

 
Bevételek összesen 90 415 000 93 966 126 

    

    841906 Finanszírozási műveletek 
  43141 Pénzügyi vállalkozásnak fejl. célú hiteltörl.,visszaf. Előir. 
 

1317556 

 
útépítés 813 000 

 

 
akadálymentesítés 504 000 

 

 
csapadékvíz 738 000 

 

 
Kiadások összesen 2 055 000 1 317 556 

    43151 Fejelsztési célú hitel felvét 

 
9509894 

 
községház bővít. Eszköz beszerzések 2 500 000 

 

    

 
Bevételek összesen 2 500 000 9 509 894 

    

    841907 Önkormányzatok elszámolása 
  

    37215 Működésre átadott pénzeszközök 
  

 
Körjegyzőségi hozzájárulás, bővülés 43 750 000 32535896 

 
Iskolai oktatás 72 064 000 

 

 
Óvodai nevelés 17 741 000 
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Előterjesztés a 2. 
napirendi ponthoz 
 

 
Kiadások összesen 133 555 000 32 535 896 

    843044 Gyógyító megelőző ellátások 
  

 
kiadások 4 025 000 3943785 

 
bevételek 4 025 000 4026700 

    851011 Óvodai nevelés, ellátás 
  

    46415 Működési célú támogatásértékű bevételek 
  

 
óvodai hozzájárulés Vének 600 000 600000 

    

 
Bevételek összesen 600 000 600 000 

    852011 Általános iskolai oktatás 
  

    46415 Működési célú támogatásértékű bevételek 
  

 
iskolai hozzájárulás Nagybajcs, Vámosszabadi, Vének 18 914 000 

 

    

 
Bevételek összesen 18 914 000 0 

    862101 Háziorvosi alapellátás 
  37315 Működési célú támogatás-érékű pénzeszköz átadás 
  

 
fogászati ellátás díja 60 000 81514 

 
Átadott pénzeszközök összesen 60 000 81 514 

    55214 Gázenergia-szolgálatás díja 
  

 
előző év alapján 580 000 581879 

55215 Villamosenergia-szolgáltatás díja 
  

 
előző év alapján 180 000 154181 

55217 Víz és csatornadíjak 
  

 
előző év alapján 50 000 51746 

55218 Karbantartási kisjavítási szolgálatások előirányzata 
  

 
kerítés és kerítés fal festése 20 000 16111 

 
kémény visszabontás 222 000 

 5532 Vásárolt közszolgáltatás 
 

31041 

56111 Vásárolt termékek és szolgálatások ÁFA 
  

 
27 %-os mérték 275 000 200981 

 
Dologi kiadások összesen 1 327 000 1 035 939 

    

 
Kiadások összesen 1 387 000 1 117 453 
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Előterjesztés a 2. 
napirendi ponthoz 

    

    9141221 Államháztartáson kívülre tovább szla. Szolg. bevétele 
  

 
megállapodás alapján továbbszla költségek 450 000 372980 

    

 
Bevételek összesen 450 000 372 980 

    882111 Rendszeres szociális segély 
  

    5831111 Nem fogl.személyek rendsz.szoc.segélye 
  

 
jelenleg 3 fő,  átlagosan számolva, 90 % visszaigényelhető 458 000 237970 

5831114 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 
  

 
jelenleg 4 fő, átlagosan számolva, 80 % visszaigényelhető 820 000 730805 

    

 
Kiadások összesen 1 278 000 968 775 

    882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
  

    5831141 Normatív lakásfenntartási támogatás 
  

 
jelenleg 6 fő részére került megáll. 90 % visszaigényelhető 310 000 137 500 

    

 
Kiadások összesen 310 000 137 500 

    882115 Ápolási díj alanyi jogon 
  

    5831161 Normatív ápolási díj  

  
 

2 fő, 75 %-os támogatás 814 000 811900 

53111 Nyugdíjjárulék 27 % 16 000 194856 

 
Kiadások összesen 830 000 1 006 756 

    882116 Ápolási díj méltányossági alapon 
  

    583162 Méltányossági ápolási díj 
  

 
1 fő január 15 napjától 262 000 211 600 

53111 Nyugdíjjárulék 
 

50 784 

 
Kiadások összesen 262 000 262 384 

    882122 Átmeneti segély 
  

    5831171 Pénzbeni átmeneti segélyek 
  

 
egyéb segély 150 000 196150 

5831223 Természetben nyújtott átmeneti segély 
  

 
szociális tüzifa 1 778 000 189288 

 
szállítási költség 254 000 

 

58313 Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott pénzbeli ell. 
 

 
 

 
 



 18 

Előterjesztés a 2. 
napirendi ponthoz 
 

 
egyéb támogatás 150 000 30000 

58314 Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott természetb ell. 
  

 
Természetben nyújtott átmeneti segély 200 000 249212 

    

 
Kiadások összesen: 2 532 000 664 650 

    882123 Temetési segély 
  

    5831172 Pénzbeni temetési segélyek 
  

 
temetési segély 180 000 180000 

 
Kiadások összesen 180 000 180 000 

    882124 Rendkívüli gyermekvédelmi segély 
  

    5831183 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
  

 
határozatok alapján 180 000 147000 

 
Kiadások összesen 180 000 147 000 

    882129 Egyéb önkormányzatok eseti pénzbeni ellátása 
  

    58313 Önkorm. Saját hatáskörben nyújtott pénzügyi támogatás 
  

 
BURSA HUNGARICA 400 000 391050 

 
egyéb támogatás, születési támogatás 150 000 

 58314 Önkorm. Saját hatáskörben nyújtott természetbeni támogatás 
  

 
egyéb támogatások 250 000 349000 

 
Kiadások összesen: 800 000 740 050 

    882202 Közgyógyellátás 
  

    583123 Közgyógyellátás 
  

 
közgyógyigazolványok után 80 000 70488 

 
Kiadások összesen: 80 000 70 488 

    890442 Hosszabbtávú foglalkoztatottak ellátása 
  

    511116 Munkatörvénykönyve alapján foglalk.bére 
  

 
jelenleg 1 fő 2 hóra  80 %-os visszatér 144 000 852820 

516116 Részmunkaidős foglalkoztatottak 
  

 
03.01-06.30. napjáig 4 fő  70 %-os visszatér 862 000 366805 

 
Bér és bérjellegű kiadás 1 006 000 1 219 625 

    5311 Szociális hozzájárulási adó 27 % 136 000 161670 

 
Munkáltató által fizetett járulékok  136 000 

161 670 
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Előterjesztés a 2. 
napirendi ponthoz 

 

    54722 Kisértékű tárgyieszköz beszerzés 
 

16565 

    

 
Kiadások összesen 1 142 000 1 397 860 

    46414 Működési célú támogatás értékű bevétel 
  

 
munkaügyi központtól pályázat útján 817 000 847881 

    

 
Bevételek összesen 817 000 847 881 

    910123 Könyvtári szolgáltatások 
  

    52212 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 
  

 
tiszteletdíj (25.000,- Ft) 300 000 300000 

 
Bérjellegű kiadások összesen 300 000 300 000 

    53 Szociális hozzájárulási adó 27 % 81 000 72901 

 
Munkáltatót terhelő járulékok 81 000 72 901 

    5432 Irodaszer nyomtatvány 
 

10800 

54712 Kisértékű tárgyieszköz beszerzés 
  

 
könyvtári eszközök beszerzése 49 000 133192 

55151 Telefondíjak 
 

8331 

55228 Karbantartás kisjavítás 
 

49500 

55229 Egyéb üzemeltetői díj 
 

26677 

56111 Vásásrolt termékek és szolgálatások ÁFA 
  

 
27%-os mérték 40 000 57125 

56319 Egyéb dologi kiadások 50 000 16000 

 
Dologi kiadások összesen 139 000 301 625 

    

 
Kiadások összesen: 520 000 674 526 

    46416 Működési célú támogatásértékű bevételének előirányzata 
  

 
TKT támogatás 520 000 680000 

 
Bevételek összesen: 520 000 680 000 

    960302 Köztemető fenntartási feladatok 

  

    52211 Megbízási díj 

  
 

temető gondnok részére 30 000 
 5311 Szociális hozzájárulási adó 

  

 
27 %-os adó 8 000 

 

54222 Vegyszer beszerzés 
 

4180 
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Előterjesztés a 2. 
napirendi ponthoz 

 
 

54722 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 
 

3192 

55215 Villamosenergia-szolgáltatás igénybevétele 
  

 
áramdij előző év alapján, emelkedés figyelembe vétele 100 000 108955 

55217 Víz és csatornadíjak 
  

 
előző év alapján, emelkedés 30 000 20594 

55228 Karbantatás kisjavítás költsége 
 

38452 

55219 Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások 
  

 
szemétszállítás  60 000 39725 

56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások előzetesen felszámított ÁFA 
 

 
27 %-os mérték 32 000 57395 

56329 Egyéb különféle dologi kiadás 
 

4480 

5642 Számlázott szellemi tevékenység 

 
10000 

 
dologi kiadások összesen 260 000 286 973 

 
Kiadások összesen 260 000 286 973 

    

    

    91219 Egyéb sajátos bevételek előirányzata 
  

 
sírhely megváltások, ravatalozó használati díja  60 000 65000 

 
Bevételek összesen 60 000 65 000 
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Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz 
 

Kisbajcs Község Önkormányzatának költségvetési címrendje 2011. évre 

    

    Cím 
szám 

Alcím 
szám 

Címnév Alcímnév 

51 

  Kisbajcs Község 
Önkormányzata 

  

    

  51/1   Út, autópálya építés 

  51/2   Közutak üzemeltetése 

  51/3   Zöldterületek kezelése 

  51/4   Egyéb máshova nem sorolható építés 

  51/5   Nem lakóingatlan bérbeadás 

  51/6   Önkormányzati igazgatási tevékenység 

  51/7   Önkormányzati lakóingatlan bérbeadása 

  51/8   Önkormányzati közbeszerzésével kapcs. Kiadások 

  51/9   Közvilágítási feladatok 

  51/10   Város és községgazdálkodás 

  51/11   Önkormányzatok elszámolása 

  51/12   Önkormányzati fa nem tervezhető elsz. 

  51/13   Finanszírozási műveletek 

  51/14   Jogalkotás 

  51/15   Gyógyító-, megelőző ellátások finanszírozása 

  51/16   Házorvosi alapellátás 

  51/17   Rendszeres szociális segély 

  51/18   Áplásidíj alanyi jogon 

  51/19   Ápolsádíj méltányossági jogon 

  51/20   Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 

  51/21   Átmeneti segély 

  51/22   Temetési segély 

  51/23   Rendkívüli gyermekvéselmi segély 

  51/24   Egyéb önkorm. eseti pénzbeni ellátás 

  51/25   Közgyógyellátás 

  51/26   Közcélú foglalkoztatás 

  51/27   Közhasznú foglalkoztatás 

  51/28   Könyvtári szolgáltatások 

  51/29   Köztemető fenntartás 

        

        

        

        

52   

Vörösmarty 
Mihály Általános 

és Alapfokú 
Művészetoktaási 

Iskola 
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  52/1   Iskolai intézményi étkeztetés 

  52/2   Általános iskolai okt. 1-4. évfolyam 

  52/3   SNI tanulók oktatása 1-4. évf. 

  52/4   Általános iskolai okt. 5-8. évfolyam 

  52/5   SNI tanulók oktatása 5-8. évf. 

  52/6   Alapfokú művészetoktatás 

  52/7   Általános iskolai napközis ellátás 

        

        

53 

  Nefelejcs 
Napköziotthonos 

Óvoda 

  

    

  53/1   Óvodai intézményi étkeztetés 

  53/2   Óvodai nevelés, ellátás 

        

        

54 

  Kisbajcs és 
Vének Községek 
Körjegyzősége 

  

    

  54/1   Önkormányzati igazgatási tevékenység 

  54/2   Adó-, illeték kiszabása, beszedése, adóell. 

  54/3   Önkormányzatok elszámolása 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kisbajcs Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési tervezete 
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Előterjes

ztés a 2. 

napirend

i 

ponthoz 

 

 

 

 

 

 

Összesítő tábla 

   
Ezer Ft 

    Szakfeladat 
szám Szakfeladat megnevezése Bevételek  Kiadások 

522110 Közutak üzemeltetése   550 

682001 Lakóingatlan bérbeadása 864   

682002 Nem lakóingatlan bérbeadás 205   

813000 Zöldterületek kezelése   3 576 

841112 Jogalkotás   6 203 

841126 Önkormányzati igazgatási tevékenység 37 262 18 589 

841133 Adók kivetése és beszedése 26 510   

841402 Közvilágítási feladatok   2 502 

841403 Város és községgazdálkodás 200 2 526 

841901 Önkormányzatok feladatokra nem terv.elsz. 90 415   

841906 Finanszírozási műveletek 2 500 2 055 

841907 Önkormányzatok elszámolása   133 555 

843044 Gyógyító-, megelőző ellátások finanszírozása 4 025 4 025 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 600   

852011 Általános iskolai oktatás 18 914   

862101 Háziorvosi alapellátás 450 1 387 

882111 Rendszeres szociális segély   1 278 

882113 Lakásfenntartási támogatás   310 

882115 Ápolási díj alanyi jogon   830 

882116 Ápolási díj méltányossági jogon   262 

882122 Átmeneti segély   2 532 

882123 Temetési segély   180 

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi segély   180 

882129 Egyéb önkorm. eseti pénzbeni ellátás   800 

882202 Közgyógyellátás   80 

890442 Hosszabbtávú foglalkoztatottak 817 1 142 

910123 Könyvtári szolgáltatások 520 520 

960302 Köztemető fenntartás 60 260 

  Összesen 183 342 183 342 
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Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz  
 
Fejlesztési kiadások 

   

    Fejlesztés kamat TEUT 
  

42 000 

Fűkasza beszerzés 
  

200 000 

IKSZT 
  

11 642 000 

Földterület vásárlás 
  

1 728 000 

Fejlesztési tartalék 
  

158 000 

Győrszol átadott pe. 
  

1 018 000 

Fejlesztési kamat Győrszol 
  

197 000 

Hitelek törlesztése 
  

2 055 000 

Fejlesztési hitelek kamata 
  

450 000 

Összesen 
  

17 490 000 

    

    Fejlesztési bevételek 
   Lakóingatlan bérbeadása 
  

864 000 

Nem lakóingatlan bérbeadása 
  

205 000 

Ipari terület értékesítése 
  

5 000 000 

IKSZT támogatás 
  

8 921 000 

Fejlesztési hitel IKSZT 
  

2 500 000 

   
  

Összesen 
  

17 490 000 
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Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
2012. február 14. napján a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal szóbeli törvényességi észrevételt 
tett, mely szerint Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012.(I.17.) önkormányzati 
rendelete A szociális célú tűzifa támogatási ellátás helyi szabályairól bevezető részében tévesen került 
meghatározásra a felhatalmazást adó jogszabály –hely. 
Ezen kívül a Kormányhivatal álláspontja szerint szükséges a rendeletben szereplő ”életvitel” kifejezés 
konkrét, kézzel fogható meghatározása is. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 8. § bekezdése értelmében: 
„(1) A hatályos jogszabályi rendelkezést a jogalkotói hatáskörrel rendelkező szerv jogszabály megalkotásával, a 
módosítani kívánt jogszabályi rendelkezést tételesen megjelölő, a módosítást kimondó jogszabályi rendelkezéssel 
módosíthatja. 

(2) Nem lehet módosítani a jogszabály megjelölését, a rendelet bevezető részét, a hatályba lépett jogszabályi 
rendelkezés hatálybaléptető rendelkezését, valamint jogszabállyal - a fordítási hiba kivételével - a jogszabályban 
kihirdetett nemzetközi szerződés, a nemzetközi szerződéshez fűzött fenntartás, kifogás és nyilatkozat szövegét.” 

 

Fentiek alapján ebben az esetben a 1/2012.(I.17.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, 

egyúttal új rendelet megalkotása a képviselő-testület feladata. 

 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 134.§-a értelmében: 
„(1) Ha a kormányhivatal jogszabálysértést észlel, a törvényességi felügyelet körében legalább harminc napos határidő 

tűzésével felhívja az érintettet annak megszüntetésére. Az érintett a felhívásban foglaltakat köteles megvizsgálni és a 
megadott határidőn belül az annak alapján tett intézkedéséről vagy egyet nem értéséről a kormányhivatalt írásban 
tájékoztatni. 

(2) A megadott határidő eredménytelen leteltét követően a kormányhivatal a törvényességi felügyeleti eljárás egyéb 
eszközeinek alkalmazásáról mérlegelési jogkörben dönt.” 
 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, illetve a javasolt rendelet-tervezetet 

elfogadni szíveskedjenek. 

 

Kisbajcs, 2012. február 22.  

 

Tóthné Ács Ildikó s.k. 

mb. körjegyző 
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Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

......... /2012. (.......) önkormányzati rendelete 
 

A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁSI ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL 
 
Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselô-testület) a helyi 

önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.§(1) bekezdésében, valamint a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Szt.) 32.§ -ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 

I. Fejezet 

 

A rendelet célja  

 

1. §  
 

(1) E rendelet célja, hogy az önkormányzat által – a helyi önkormányzatok szociális célú 
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 59/2011. (XII.23.) BM rendelet alapján – 
biztosított szociális célú tűzifa támogatási ellátás igénybevételének helyi szabályait megállapítsa, 
rendelkezzék az ellátás mértékéről, a jogosultság feltételeiről, ellenőrzéséről és igénybevételük 
céljáról.  
 

A rendelet hatálya  

2. § 
 

E rendelet területi hatálya kiterjed Kisbajcs község közigazgatási területére. 

 

E rendelet személyi hatálya a Kisbajcs Község közigazgatási területén élő, a Szt. 3. § (1)-(3) 

bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki. 

 

II. Fejezet 
 

Szociális célú tűzifa támogatás 
 

3.§ 
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(1) Az önkormányzat képviselő-testülete szociális célú tűzifa támogtást nyújthat annak a  

Kisbajcs község közigazgatási területén lévő lakás tulajdonosának, bérlőjének vagy 
albérlőjének a helyiség téli fűtésével kapcsolatos kiadásai viseléséhez, ha  
a)  a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg: 

aa) egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 300%-át,  

ab ) kettő vagy több együtt élő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 250%-át,  
b) a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, továbbá 
c) téli fűtését tűzifával oldja meg, és 
d) vállalja az életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos 

terület, járda tisztán tartását, valamint biztosítja az életvitelszerűen lakott lakás vagy ház higiénikus 

állapotát.  

 

(2) A kérelmek elbírálásánál a képviselő-testület figyelembe veszi azt, hogy a kérelmező önhibáján 

kívül, vagy önhibájából kifolyólag került-e hátrányos helyzetbe, továbbá tesz-e lépéseket annak 

érdekében, hogy változtatni tudjon hátrányos helyzetén, így: 

- munkaalkalmak és jövedelemszerzési lehetőségek felkutatása,  

- munkaügyi központtal való együttműködés 

- józan életmód követése. 

 
 (3) A kérelemhez mellékelni kell:  
- jövedelemigazolást,  
- a lakásban tartózkodás jogcímét igazoló iratot, vagy annak másolatát (tulajdoni lap, adásvételi 

szerződés, lakásbérleti szerződés, albérleti szerződés stb.) 

- lakbért, albérleti díjat megállapító szerződést,  
- lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletéről az igazolást,  
- közüzemi számlákat,  
- nyilatkozatot a fűtés költségeiről. 
 
(4) A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelem 2012. január 25. napjáig nyújtható be.  
 
(5) A támogatás a fűtési költségek miatt megnövekedett kiadásokra tekintettel a kérelmező 
2012. évi fűtési költségeinek viseléséhez járul hozzá, figyelembe véve a kérelmező fűtési 
kiadásainak havi összegét. 
 
(6) A szociális célú tűzifa támogatást természetbeni ellátásként kell megállapítani, tűzifa 
formájában. 
 
(7) A természetben nyújtott  szociális célú tűzifa támogatás  mennyisége legalább 2 m³, de 
legfeljebb 4 m³ háztartásonként. 
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(8) Ha ugyanazon lakásban, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben több háztartás is 
van, azt a kérelmező közüzemi számlák bemutatásával köteles igazolni. 

(9) A benyújtott kérelem valóságtartalma minden esetben környezettanulmány készítésével 
vizsgálható.  
 
(10) Az (1) bekezdés d) pontjában foglalt kötelezettségvállalás teljesítését a képviselő-testület 

ellenőrizheti, mely feltételek teljesítésére a kérelmezőt ötnapos határidő tűzésével – az elvégzendő 

tevékenységek konkrét megjelölésével – felszólíthatja.  

Amennyiben a kérelmező a feltételeknek felszólítás ellenére sem tesz eleget, ugyanazon lakásra 

vonatkozóan a támogatási döntés jogerőre emelkedésétől számított tizenkét hónapon belül a 

háztartás egy tagja sem nyújthat be Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete, illetve 

Polgármestere döntési jogkörébe tartozó szociális ellátás iránti kérelmet.  

 

(11) Az (1) bekezdésben foglalt jövedelmi viszonyoktól eltérően szociális célú tűzifa 
támogatásban részesíthető kivételes méltányosságból az is, aki (természeti csapás, 
katasztrófa, baleset, hosszabb orvosi kezelés, stb. miatt) rendkívüli élethelyzetbe került és 
segítség nélkül a létfenntartása veszélybe kerülne. Ilyen esetben a támogatás iránti kérelem 
elbírálásához szükséges igazolások előzetes beszerzésétôl is el lehet tekinteni, amennyiben 
vélelmezhető, hogy a kérelmező a feltételeknek megfelel, és ezt írásos nyilatkozatával is 
megerősíti. A kérelem elbírálásához szükséges igazolásokat utólag pótolni kell. 
 
 

III. Fejezet 
 

Hatásköri és eljárási rendelkezések 

4. § 

 

E rendeletben meghatározott szociális célú tűzifa támogatási ellátásról Kisbajcs Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. 

 
5.§ 

(1) Az ellátás iránti kérelmet a Körjegyzőségen lehet elôterjeszteni.  

(2) A kérelem jelen rendelet 1. sz. mellékletében szereplő formanyomtatványon nyújtható 
be, mely tartalmazza a jövedelem-nyilatkozatot és a a szociális ellátások igényléséhez 
felhasználható bizonyítékokról szóló 63/2006. (III.27.) Korm. 1. számú mellékletében 
szereplô vagyonnyilatkozatot is.  

(3) A kérelem az e rendeletben meghatározott dokumentumokkal együtt nyújtható be. 

(4) A kérelmező részére megítélt tűzifa elszállításáról Kisbajcs község területén a kérelmező 
gondoskodik. 
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IV. Fejezet 

 
Egyéb rendelkezések 

 
6. § 

 
(1) E rendelet alkalmazásában vagyonként a Sztv. 4.§ b) pontjában foglaltakat kell figyelembe venni. 

(2) A rendelet alapján benyújtandó kérelmek esetében is alkalmazni kell a Sztv. 
jövedelmszámítási, és  vagyonnyilatkozat-tételi szabályait.  

V. Fejezet 

Záró rendelkezések 

7.§ 

 

(1) Jelen rendelet kihirdetése napján 12,00 órakor lép hatályba, rendelkezéseit a helyi 

önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 59/2011. 

(XII.23.) BM rendelet alapján megítélt tűzifa-támogatásokra kell alkalmazni, egyidejűleg Kisbajcs 

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1 /2012. (I.17.) önkormányzati rendelete a szociális 

célú tűzifa támogatási ellátás helyi szabályairól hatályát veszti. 

 

(2) Jelen rendelet 2012. május 1. napján hatályát veszti. 

 

Kamocsai Sándor     Tóthné Ács Ildikó 

polgármester            mb. körjegyző 

 

Kihirdetve: 

 

2012. ……………… hó ….… napján 

      Tóthné Ács Ildikó 

            mb. körjegyző 
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Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz 

 
 

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
...../2012. (........) rendelete 

 A FELNÔTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL 
 
Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 32. § -ában 
kapott felhatalmazás alapján, feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 
I. Fejezet 

 

ÁLTALÁNOS RENDELEKZÉSEK 

 

A rendelet célja  

 

3. §  
 

E rendelet célja, hogy az Szt. által meghatározott pénzbeli és természetbeni juttatások, valamint az 
önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátási formák 
igénybevételének helyi szabályait megállapítsa, rendelkezzék az ellátások mértékéről, a jogosultság 
feltételeiről, ellenőrzéséről és igénybevételük céljáról. 
 
(2) Az önkormányzat rendeletének alkalmazása során mindenkor figyelembe kell venni az egyes szociális 

ellátásokra vonatkozó szabályokat, az Szt., a többször módosított, a pénzbeli és természetbeni szociális 

ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 

63/2006./III.27./ Korm. rendelet ( a továbbiakban: R), valamint a 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Vhr.) előírásait. 

 

 

A rendelet hatálya 

 

2. § 

 
 

(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Kisbajcs község közigazgatási területére. 

(2) A rendelet személyi hatályát a Sztv. 3.§, 6.§ és 7.§-ai határozzák meg. 
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Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz 

 

A rendeletben szabályozott ellátási formák 

 

3. § 

 
(1) Pénzbeli ellátások: 

a) aktív korúak ellátása 
b) ápolási díj 
c) átmeneti segély 
d) temetési segély 
e) szülési támogatás 

 
(2) Természetben nyújtott szociális ellátás: 

a) méltányossági közgyógyellátás 
 
(3) Pénzbeli ellátás helyett részben vagy egészben természetbeni szociális ellátás formájában is 
nyújtható ellátás: 

a) átmeneti segély 
b) rendszeres szociális segély 
c) foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

 
 
(4) Szociális szolgáltatások: 

a) étkeztetés 
b) házi segítségnyújtás 
c) fogyatékosok nappali ellátása 
d) támogató szolgáltatás 

 
 
 
 

Hatásköri rendelkezések 
 
 

4. § 
 
 

(Pénzbeli és természetbeni ellátások esetén) 
 
 
 
(1) A képviselő-testület dönt: az Szt. 43/B. § (1) bekezdése szerinti ápolási díjról és az átmeneti 
segélyről. 
(2) A polgármester dönt: az átmeneti segélyről a 7. § (5) bekezdés esetében, a temetési segélyről 
és a szülési támogatásról. 
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Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz 
 

 

Eljárási rendelkezések 

 

5. § 

 

 (1) A ellátás iránti kérelmet a  Körjegyzőségen lehet előterjeszteni.  
 

(2) A kérelemhez  a R. által említett ellátások tekintetében az ott felsorolt mellékleteket kell 
csatolni. Az egyéb ellátások tekintetében jelen rendelet 1. sz. mellékletében szereplő kérelem 
formanyomtatványt, mely tartalmazza a jövedelem-nyilatkozatot és a R. 1. számú mellékletében 
szereplô vagyon-nyilatkozatot kell csatolni. 
(3) Jelen rendeletben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátási formák 
(étkeztetés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, fogyatékosok nappali 
ellátása) a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendeletben meghatározott formanyomtatványon benyújtott 
kérelemmel vehetők igénybe. 
(4) A rendelet  1. sz. melléklete alapján benyújtandó kérelmek esetében is alkalmazni kell az Szt. 
jövedelemszámítási, és  vagyonnyilatkozat-tételi szabályait.  
 (5) A benyújtott kérelem valóságtartalma minden esetben környezettanulmány készítésével 
vizsgálható.  
(6) A jogosultnak megállapított pénzbeli ellátások kifizetése Kisbajcs-Nagybajcs-Vének Községek 
házipénztárából történik. 
(7) A pénzbeli ellátások kifizetésének valamint folyósításának ellenőrzése a Győri Többcélú 
Kistérségi Társulás által működtetett belső ellenőrzés keretében történik. 
 
 
 
 
 
 

II. Fejezet 
 

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK 
 

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA 
 

6. § 
 
 

(1) Aktív korúak ellátására akkor jogosult a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja, ha 
teljesíti az alábbiakat:  
a) az életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda 

tisztán tartását, 
b) az életvitelszerűen lakott lakás vagy ház higiénikus állapotát biztosítja.  

 
(2) Ha a kérelmező, vagy az ellátás jogosultjának lakókörnyezete az (1) bekezdésben foglalt 

feltételeknek nem felel meg, a körjegyző 5 napos határidő kitűzésével felhívja a kifogásolt 
hiányosságok felszámolására, amelynek teljesítéséről helyszíni szemlén győződik meg. 
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(3) Amennyiben a kérelmező, vagy az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségét a kitűzött 
határidőig nem biztosítja,  
a)a rendszeres szociális segély folyósítását egy hónapra fel kell függeszteni,  
b)részére foglalkoztatást helyettesítő támogatás nem állapítható meg, illetve a már megállapított és 
folyósított ellátását meg kell szüntetni. 
 
(4)  Amennyiben az aktív korúak ellátására jogosult családjában  védelembe vett gyermek él, 
a) védelembe vett gyermekenként az ellátás összegének 20%-a, de 
b) összesen legfeljebb 60%-a  
természetben is nyújtható. 
 
(5)  A természetben nyújtott aktív korúak ellátásának formái: élelmiszer, tankönyv, tüzelő 
támogatás, közüzemi díj szolgáltató részére történő átutalása, gyermekintézményi térítési díjak 
kifizetése. 

 

 
Együttműködésre kijelölt szerv 

 
7. § 

 
A nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély folyósítása feltételeként 
együttműködésre köteles a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 
Győri Kirendeltségével. (továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv) 

 

 
Beilleszkedést segítő programok típusai 

 

8. § 

 

 (1) A szervezett programok tartalmát, követelményrendszerét az önkormányzattal kötött 
együttműködési megállapodás alapján az együttműködésre kijelölt szerv határozza meg. 

 
 

Együttműködési eljárás szabályai 
 

9. § 
(1) A kérelmezőt - kérelme elbírálását megelőzően - tájékoztatni kell az együttműködési kötelezettségről, 

annak tartalmáról, formáiról, a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeiről, az együttműködésre 

kijelölt szerv megnevezéséről, elérhetőségéről, és írásban nyilatkoztatni kell arról, hogy kérelme kedvező 

elbírálása esetén az együttműködési kötelezettségnek eleget kell tennie.  

(2) A beilleszkedést segítő program az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra terjed ki.  

(3) Amennyiben a segélyt megállapító határozat a 8. § szerinti együttműködési kötelezettséget ír elő, az 

ellátásban részesülő a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles az együttműködésre 

kijelölt szervnél személyesen megjelenni, nyilvántartásba vételét kérelmezni, és köteles azzal megállapodást 

kötni. Az együttműködési megállapodásban rögzíteni kell a következőket: 
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a) a programról szóló tájékoztatást; 

b) a részvételben történő akadályoztatás esetén a távolmaradás kimentésének módját és határidejét; 

c) a részvétel elmulasztásának jogkövetkezményeit. 

(4) Az együttműködésre kijelölt szerv részére a rendszeres szociális segélyt megállapító határozatot meg 

kell küldeni. 

 

 

(5) Az együttműködésre kijelölt szerv a programban való részvételről, illetőleg annak elmulasztásáról 

tájékoztatja az eljáró hatóságot. 

 
 

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS 
 

10. § 
 

(1) Az Szt. 38. § alapján a jegyző által megállapított normatív lakásfenntartási támogatásra akkor 
jogosult a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja, ha teljesíti az alábbiakat:  
 
a)az életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda 

tisztán tartását, 

b)az életvitelszerűen lakott lakás vagy ház higiénikus állapotát biztosítja.  

 
(2) Ha a kérelmező, vagy az ellátás jogosultjának lakókörnyezete az (1) bekezdésben foglalt 
feltételeknek nem felel meg, a körjegyző 5 napos határidő kitűzésével felhívja a kifogásolt 
hiányosságok felszámolására, amelynek teljesítéséről helyszíni szemlén győződik meg. 
 
(3) Amennyiben a kérelmező, vagy az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségét a kitűzött 
határidőig nem biztosítja, a kérelmet a jegyző elutasítja, vagy a már megállapított támogatást 
megszünteti. 

 
 

ÁPOLÁSI DÍJ 
 

11. § 
 

(1) Az Szt. 43/B.§ (1) bekezdés szerinti MÉLTÁNYOSSÁGI ÁPOLÁSI DÍJ állapítható meg a 
hozzátartozónak, ha 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi. 

 
(2) A méltányossági ápolási díj havi összege az éves központi költségvetési törvényben 

meghatározott alapösszeg 80 %-a.  
 
(3) A jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi családi 

jövedelemhatár  
 



 35 

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz 
 
 
a)nem egyedülálló kérelmező esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

 150%-a,  
b) egyedülálló kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-a.  

 
(4) Az ápolást végző személy kötelezettségét akkor nem teljesíti, ha több egymást követő napon nem 

gondoskodik 

a) az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről  

aa) az ápolásra szoruló személy létfenntartásához szükséges alapvető élelmiszereket nem szerzi be, 

ab) az ápolásra szoruló személyt nem látja el, 

 

 

ac) az ápolásra szoruló személynek rendelt gyógyszereket nem szerzi be, és nem adagolja őket 

megfelelően.  

b) az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiéniás körülményének biztosításáról, különösen 

ba) a fürdetésről, mosdatásról, 

bb) a lakás takarításáról és tisztántartásáról,  

c) az esetleges vészhelyzetek kialakulásának megelőzéséről. 

 
 

ÁTMENETI SEGÉLY 
 

12. § 
 

(1) A képviselő-testület átmeneti segélyt állapít meg annak a Sztv. 4.§ (1) b) pontjában 
meghatározott vagyonnal nem rendelkező, létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe 
került, önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem képes 
a) személynek, akinek családjában az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, valamint 
b) egyedül élő személynek, akinek családjában az egy főre számított havi családi jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. 
 
(2) Átmeneti segély adható  
a) egyszeri alkalommal - melynek összege legalább 10.000,- forint, de legfeljebb 60.000,- forint 
lehet, valamint 
b) havi rendszerességgel legfeljebb 12 hónapra, melynek összege legalább 1.000,- forint/hó, 
legfeljebb 10.000,- forint/hó lehet. 
c) kamatmentes kölcsön formájában is, amelynek legkisebb összege 5.000,- Ft, legmagasabb 
összege pedig 100.000,- Ft lehet. A kölcsön folyósításához a segély jogosultjával a polgármester 
szerződést köt. A szerződésben a polgármester a kölcsön visszafizetésének idejét legfeljebb 10 
havi részletekben engedélyezheti. A kölcsön visszafizetésének módját a polgármester köteles a 
szerződésben meghatározni.  
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(3) Átmeneti segély természetbeni és pénzbeli ellátásként egyaránt nyújtható. Természetbeni 
ellátást kell megállapítani akkor, ha 
a) a kérelem erre irányul vagy 
b) az ellátásban részesülő életvitele alapján feltételezhető, hogy a segély felhasználása nem 
rendeltetésének megfelelően történik. 
 
(4) A természetben nyújtott átmeneti segély formái: 
a)élelmiszercsomag,  
b) gyógyszertámogatás,  
c) tüzelőanyag,  
d) étkezési térítési díj megfizetése 
e) utazási bérlet 
f) közüzemi számla kiegyenlítése. 
 
 
 
 
(5) Az (1) bekezdésben foglalt jövedelmi viszonyoktól eltérően átmeneti segélyben részesíthető 
kivételes méltányosságból az is, aki (természeti csapás, katasztrófa, baleset, hosszabb orvosi 
kezelés, stb. miatt) rendkívüli élethelyzetbe került, és segítség nélkül a létfenntartása veszélybe 
kerülne. Ebben az esetben a segély megállapítására a polgármester jogosult. Ilyen esetben a 
segély iránti kérelem elbírálásához szükséges igazolások előzetes beszerzésétől is el lehet tekinteni, 
amennyiben vélelmezhető, hogy a kérelmező a feltételeknek megfelel, és ezt írásos nyilatkozatával 
is megerősíti. A kérelem elbírálásához szükséges igazolásokat utólag pótolni kell. 
 
(6) Egy naptári évben – aki e rendelet szerint más rendszeres támogatásban nem részesül - legfeljebb kettő 

alkalommal kaphat átmeneti segélyt, melyek együttes összege sem haladhatja meg az öregségi nyugdíj 

minimum mindenkori összegének kétszeresét.  

 
 

 
 

TEMETÉSI SEGÉLY  
 

13. § 

 

 (1) Temetési segélyre jogosult az eltemettető, ha családjában az egy főre számított havi jövedelem 
nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át. 
 
(2) A temetési segély megállapítása szempontjából a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 
200.000,- forint; a temetési segély mértéke ennek 15%-a, azaz 30.000,-Ft. 
 
 (3) A temetési segély iránti kérelem a temetés napjától számított 30 napon belül terjeszthető elő a 
Körjegyzőségnél. A kérelemhez mellékelni kell a halotti anyakönyvi kivonat másolatát, a temetési 
számlát, valamint a jövedelmi helyzetet igazoló dokumentumokat. 
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SZÜLÉSI TÁMOGATÁS 
  

14. § 
 

(1) Az önkormányzat gyermekenként 30.000,-Ft segélyben részesíti azt a 2. § -ban meghatározott 
személyt, akinek gyermeke született. 
 
(2)A támogatás iránti kérelmet a születést követő 1 hónapon belül a Körjegyzőséghez lehet 
benyújtani.  
A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát. 

 

 
III. Fejezet 

 
TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT ELLÁTÁSOK 

 
 

MÉLTÁNYOSSÁGI KÖZGYÓGYELLÁTÁS  
 

15. § 
 

(1) Az Szt. 50. § (3) bekezdése alapján a jegyző méltányosságból közgyógyellátási jogosultságot állapít 

meg azon rászorult személynek, akinek 

a) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 150 %-át, egyedül élő esetén a 200 %-át, továbbá 

b) az igazolt havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének a 10%-át.  

(2) Kivételes méltányosságból közgyógyellátásban részesíthető az a személy, aki tartós betegségéből 

kifolyólag legalább 3 hónapja gyógyszeres kezelésre, illetőleg gyógyászati segédeszköz rendszeres 

igénybevételére szorul, és  

a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 250 %-át, továbbá 

b) gyógyító ellátásának költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át.  

(3) Amennyiben a felmerülő gyógyító ellátás költsége az (1) bekezdés b) pont illetve (2) bekezdés 
b) pont szerinti mértéket eléri, de nem tekinthető tartósnak, a kérelmező támogatásáról 
közgyógyellátás helyett gyógyszertámogatás céljára megállapított átmeneti segély formájában kell 
gondoskodni. 

 

 
V. Fejezet 

 
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 

 
ÉTKEZTETÉS  

 
16. § 
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(1) Az Szt. 62.§ (1) bekezdésében meghatározott személyi kör számára az önkormányzat térítés 
ellenében szociális étkeztetést biztosít.  
(2) Az étkeztetés történhet:  

a) az étel házhoz szállításával, vagy 
b) a jogosult általi elvitellel. 

(3) A szociális étkeztetést az önkormányzat úgynevezett vásárolt étkeztetés (nem önkormányzati 
intézményben előállított étel vásárlása)  útján biztosítja.  
 
 
 
 
(4) Az étkeztetésért fizetendő térítési díj mértékét és a nyújtható térítési díjfizetési 
kedvezményeket a képviselő-testület a rendelet 2. sz. mellékletében határozza meg. 

 
 

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT, FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK NAPPALI 

OTTHONOS ELLÁTÁSA 
 

17. § 
 
(1)  Az önkormányzat az Szt. 63. §-ában szabályozott házi segítségnyújtást a győri Egyesített 

Egészségügyi és Szociális Intézménnyel kötött ellátási szerződés keretében biztosítja. 
 
 
(2) Az önkormányzat az Szt. 65/C. §-ában meghatározott támogató szolgáltatás elérhetőségét a 

Győri Többcélú Kistérségi Társulás szervező tevékenységével, a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződés alapján, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Sorstárs 
Támogató Szolgálat útján biztosítja. 

 
(3) Az önkormányzat az Szt. 65/F. §-ában meghatározott nappali ellátás elérhetőségét a Győri 

Többcélú Kistérségi Társulás szervező tevékenységével, a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal 
kötött ellátási szerződés útján biztosítja 

 
 
 

VI. Fejezet 
 
 

TÉRÍTÉSI DÍJ 
 
 

18. § 
 
 

 (1) Az Szt. 115. § (1) bekezdés szerinti intézményi térítési díjat a rendelet 2. sz. melléklete 
tartalmazza. 
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VII. Fejezet 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

19. § 
 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a felnőttkorúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
11/2007.(VII.17.) rendelete. 
 
 
 Kamocsai Sándor   Tóthné Ács Ildikó 
 polgármester mb. körjegyző 
 
 
 
Kihirdetve: Kisbajcs, 2012. …………….. 
 
 
         Tóthné Ács Ildikó 

                                                                              mb. körjegyző 
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2. sz. Melléklet 

 
Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díja 

 
 
 

1. Szociális étkeztetés önköltsége és intézményi térítési díj 
 

Ellátás típusa Önköltség egy egységre (Ft) Intézményi térítési díj (Ft) 

Ebéd szállítással 565+……… 345+……… 

Ebéd szállítás nélkül 565 345 

 
 
 

2.  Szociális étkeztetés személyi térítési díja 
 

Jövedelem kategória 
( jöv./hó/fő) 

Szállított étkezés (Ft/nap) Étkezés (Ft/nap) 

0,- - 42.750,- 276+…. 276,- 

42.751- 345+…. 345,- 

 
 

 
Az intézményi térítési díj Áfát nem tartalmaz. 
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INDOKOLÁS 

Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a felnőtt korúakra vonatkozó szociális 
ellátásokat a többször módosított 11/2007.(VII.17.) önkormányzati rendeletével szabályozta. 
 

Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. 

törvény 2012. január 1-i hatállyal hatályon kívül helyezte a szociális törvény helyi lakásfenntartási 

támogatásra vonatkozó rendelkezéseit, azzal, hogy a 2012. január 1. előtt megállapított helyi 

lakásfenntartási támogatás a megállapító határozatban, megjelölt időpontig, de legkésőbb 2012. március 

31-ig folyósítható. 

Normatív lakásfenntartási támogatás megállapítása 2012. január 1-jétől az önkormányzat képviselő-

testületének hatásköréből jegyzői hatáskörbe került, ezért a helyi rendeletből a rendelkezéseket törölni kell. 

Az ellátásban részesülők együttműködési kötelezettségének elősegítése érdekében a rendszeres szociális 

segély és a lakásfenntartási támogatás esetében is felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy a 

jogosultság megállapítását, illetve a támogatás folyósítását a lakókörnyezet rendezettségének biztosításához 

kösse. A feltétel csak a törvény felhatalmazása lapján megalkotott önkormányzati rendlelet hatályba lépését 

követően benyújtott kérelmek esetében alkalmazható. 

 

A többször módosított 8/2007.(VI.29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata során megállapítást nyert, 

hogy az több olyan rendelkezést tartalmaz, amelyet indokolt hatályon kívül helyezni, így új rendelet 

megalkotása vált szükségessé. 

 

Fentiek miatt kérem a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Kisbajcs, 2012. február 22. 

 

Tóthné Ács Ildikó s.k. 

  mb. körjegyző 
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Előterjesztés  

Étkezési térítési díj rendelet módosításához 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az önkormányzat által biztosított intézményi étkeztetés – óvodások, óvodai alkalmazottak, általános 

iskolások, iskolai alkalmazottak– a Rábakész Kft. győri, illetve az Öreg Duna Vendéglő nagybajcsi 

főzőkonyhájáról történő beszállítással biztosított. 

A nyersanyagok piaci árának emelkedése miatt az étkezési nyersanyagköltségek (normák), valamint a 

térítési díjak éves felülvizsgálatára minden évben, legutóbb 2011. decemberében került sor.  

Az óvodások és tanulók térítési díja megegyezik az étkeztetés nyersanyag költségének ÁFA-val növelt 

összegével. Esetükben a szállító részére fizetendő rezsi költséget az önkormányzat fizeti. Az óvodai és 

iskolai dolgozók térítési díja a nyersanyagnormán és ÁFA-n kívül a rezsiköltséget is tartalmazza. 

Ezen az eddigi gyakorlaton az előterjesztett rendelet-tervezet nem változtat. 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 
rendelkezései szerint:  

„151. § (1) A gyermekétkeztetés szabályait kell alkalmazni 
a) a bölcsődében, hetes bölcsődében, 
b) az óvodában, 
c) a nyári napközis otthonban, 
d) az általános és középiskolai diákotthonban, kollégiumban, illetve az itt szervezett externátusi 

ellátásban, 
e) az általános iskolai, továbbá - ha külön jogszabály másképpen nem rendelkezik - középfokú 

iskolai menzai ellátás keretében, 
f) a fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben és a fogyatékos 

gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali 
intézményében, 

g) a szociális nyári gyermekétkeztetés keretében 
nyújtott étkeztetésre. 

 (2) Iskolai étkeztetésben részesülhet az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az 
étkezések közül az ebéd külön is igényelhető. 

 (3) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés 
nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. 

 (4) A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető a (3) bekezdés szerinti 
napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések 
számának, valamint az (5) bekezdésben megjelölt normatív kedvezményeknek a 
figyelembevételével állapítja meg.” 

 

2012. február 20. napján a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal szóbeli törvényességi 

észrevételt tett, mely szerint Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
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14/2011.(XII.15.) önkormányzati rendelete Az óvodai, iskolai napközi otthonban fizetendő térítési 

díjakról szóló 2/2005.(II. 20.) rendelet módosításáról 1. és 2. sz. mellékletei szabálysértő módon 

tartalmazzák a nyersanyagnormát és ÁFA-t is. (az önkormányzat ÁFA-megállapítási joggal nem 

rendelkezik)  

A Kormányhivatal álláspontja szerint a rendeletben csak a térítési díj nettó összege szerepelhet, 

esetleg az a megállapítás, hogy „A térítési díj ÁFA-t nem tartalmaz.” 

 A szülők és a dolgozók által fizetendő térítési díjak összege változatlan marad. 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 134.§-a értelmében: 
„(1) Ha a kormányhivatal jogszabálysértést észlel, a törvényességi felügyelet körében legalább 

harminc napos határidő tűzésével felhívja az érintettet annak megszüntetésére. Az érintett a 
felhívásban foglaltakat köteles megvizsgálni és a megadott határidőn belül az annak alapján tett 
intézkedéséről vagy egyet nem értéséről a kormányhivatalt írásban tájékoztatni. 

(2) A megadott határidő eredménytelen leteltét követően a kormányhivatal a törvényességi 
felügyeleti eljárás egyéb eszközeinek alkalmazásáról mérlegelési jogkörben dönt.” 
 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, illetve a javasolt rendelet-

tervezetet elfogadni szíveskedjenek. 

 

Kisbajcs, 2012. február 21.  

 

Tóthné Ács Ildikó 

mb. körjegyző  
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Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2012.(…….) önkormányzati rendelete 

AZ ÓVODAI, ISKOLAI NAPKÖZI OTTHONBAN FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL szóló  

2/2005.(II. 20.) rendelet módosításáról 

 

Kisbajcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. tv. 147. § (1) bekezdése alapján kapott felhatalmazás alapján a Nefelejcs 

Napköziotthonos Óvoda és a Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 

napköziotthonos ellátása keretében biztosított étkeztetés térítési díjairól alkotott 2/2005. (II.20.)  

rendeletet az alábbiak szerint módosítja: 

 

1.§ 

A rendelet 1. és 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. és 2. számú melléklete lép. 

 

2.§ 

(1) Jelen rendelet 2012. március 1. napján lép hatályba. 

 

  Kamocsai Sándor       Tóthné Ács Ildikó 

    polgármester         mb. körjegyző 

 

 

Kihirdetve: Kisbajcs, 2012. ……. 

 

Tóthné Ács Ildikó  

    mb. körjegyző 
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1. sz. melléklet 

Rábakész Kft. szolgáltatása esetén  

 

1.) Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda gyermekétkeztetési térítési díja (Ft/nap/fő) 
 

tízórai ebéd uzsonna összesen % 

 

76,20 

 

215,90 

 

76,20 

 

368,30 

 

100 

 

 

SZÜLŐK ÁLTAL FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJ 

1. Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda       368,- Ft 

      

DOLGOZÓK ÁLTAL FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJ 

 

1. Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 
 

Csak ebéd                    433,-  Ft 

Teljes étkeztetés           738,-  Ft 

       

 

 

 

 

 

 

A térítési díj ÁFA-t nem tartalmaz. 
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2. sz. melléklet 

Öreg Duna Vendéglő szolgáltatása esetén  

 

1.)  Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola gyermekétkeztetési 
térítési díja (Ft/nap/fő) 
 

tízórai ebéd uzsonna összesen % 

 

107,95 

 

317,37 

 

100,00 

 

525,32 

 

100 

 

SZÜLŐK ÁLTAL FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJ 

1. Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola  

Csak ebéd               317,-  Ft  

Teljes étkeztetés               525, -  Ft 

      

DOLGOZÓK ÁLTAL FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJ 

1. Vörösmarty Mihály Általános Iskola 

Csak ebéd             565,-  Ft 

Teljes étkeztetés             835,-  Ft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A térítési díj ÁFA-t nem tartalmaz. 
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Társulási megállapodás módosítása 
 
Határozati javaslat: 
 

  1.)   A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa megismerte a Társulási 
Megállapodás módosításának javaslatait és azt elfogadja. 
 

  2.)   A Tanácstagok vállalják, hogy az általuk képviselt települések képviselő 
testületeivel a Társulási Megállapodás módosításának javaslatait megismertetik, azt 
jóváhagyásra javasolják, melyről a határozatot a Győri Többcélú Kistérségi Társulás 
Szakmai Munkaszervezete részére haladéktalanul megküldik. 

 
 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Borkai Zsolt, elnök 

 
 
A Társulási megállapodás módosítása több okból vált szükségessé: 
 

1. A Társulási Tanács a 2011. november 15-i ülésén döntött arról, hogy szociális 
bizottságot kíván létrehozni. A szociális bizottság feladatait, összetételét 
elsősorban a Társulási megállapodás rögzíti. 
 

2. A megállapodás 1.sz melléklete tartalmazza a tag települések lakosságszámát, ez 
most kerül frissítésre. 
 

 

A változásokat a megállapodás szövegében és a kapcsolódó mellékletekben piros színnel 

jelöltük. 

 

5.2.8. Szociális Bizottság 
 
5.2.8.1. A Társulási Tanács soraiból, és külső szakemberek bevonásával szociális bizottságot 
választhat (elnök, további két tanácstag, valamint kettő külsős szakember, melyek személyére a 
Bizottság elnöke tesz javaslatot). 
 
5.2.8.2. A szociális bizottság működése állandó jellegű. 
Feladata a Társulás fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények működésének 
koordinálása, fejlesztésével kapcsolatos javaslatok, döntések megfogalmazása, előkészítése. 
 
5.2.8.3 Minden egyéb, a szociális bizottság működését érintő kérdést a Társulás Szervezeti és 
Működési Szabályzata rendez. 
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1. sz. melléklet 
 

A társulás tagjainak, székhelyének és lakosságszámának jegyzéke 

Település Székhely Állandó lakosságszám(2011.jan.1) 

Abda 9151 Abda, Szent István u. 20 3181 

Bőny 9073 Bőny, Rákóczi utca 10. 2215 

Börcs 9152 Börcs, Erzsébet tér 4. 1287 

Dunaszeg 9174 Dunaszeg, Országút u. 6. 1996 

Dunaszentpál 9175 Dunaszentpál,Iskola tér 1. 734 

Enese 9143 Enese, Szabadság u. 25. 1802 

Gönyű. 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67 3177 

Győr 9021 Győr, Városház tér 1. 126299 

Győrladamér 9174 Szent István utca 1. 1609 

Győrújbarát 9081 Győrújbarát, Kis János utca 14. 5935 

Győrújfalu 9171 Győrújfalu, Ady E. utca 7. 1446 

Győrzámoly 9172 Győrzámoly, Rákóczi u 45. 2446 

Ikrény 9141 Ikrény, Győri utca 66. 1861 

Kisbajcs 9062 Kisbajcs, Kossuth út 1. 847 

Koroncó 9113 Koroncó, Rákóczi utca 22 2048 

Kunsziget 9184 Kunsziget, József Attila u. 2. 1218 

Mezőörs 909 Mezőörs, Fő utca 105. 994 
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Nagybajcs 9063 Nagybajcs, Kossuth utca 67 952 

Nagyszentjános 9072 Nagyszentjános, Vasút út 1. 1869 

Nyúl 9082 Nyúl, Kossuth utca 46. 4149 

Öttevény 9153 Öttevény, Fő utca 100. 2930 

Pér 9099 Pér, Szent Imre utca 1. 2394 

Rábapatona 9142 Rábapatona, Kossuth u 18. 2490 

Rétalap 9074 Rétalap, Széchenyi u. 68. 572 

Töltéstava 9086 Töltéstava, Petőfi u. 123. 2198 

Vámosszabadi 9061Vámosszabadi,Szabadi u.57. 1554 

Vének 9062 Vének, Petőfi S. utca 3. 191 

 


