Jegyzőkönyv,mely készült Alsóujlak község Önkormányzat Képviselőtestületének
2012. február 23.-án megtartott nyilt üléséről.

Az ülésen jelen voltak:
Ifj Németh Tibor
polgármester
Velladics László
alpolgármester
Koósné Köntés Vera képviselő
Nagy Tiborné
képviselő
Varga Zoltán
képviselő
Tanácskozási joggal: Gotthárd István mb jegyző
A polgármester köszöntötte a megjelent képviselőtestület tagjait,megállapitotta hogy az ülés
határozatképes,majd előterjesztette a napirendi pontokat elfogadásra,amit a képviselők
egyhangulag elfogadtak.
NAPIREND

ELŐTERJESZTŐ

1./ Az önkormányzat 2012.évi költségvetésének elfogadása
2./ Molnár Csaba megbizási szerződésének elfogadása
3./ Vasvári polgári védelmi iroda pénzügyi támogatása
4./ Szociális étkeztetés téritési dijának megállapitása
5./ Munkagépek óradijainak módositása
6./ Egyebek

polgármester
polgármester
polgármester
polgármester
mb jegyző

Első napirendi pont:
(rendelet-tervezet csatolva)
Németh Tibor polgármester:a rendelet-tervezet szerkezetileg hasonlit a mult
évihez.Szövegezése is azonos.Külön ki kell emelni a hivatal és az óvoda költségvetését.A
táblázatok a régi alapon vannak.Szerkezeti változás az hogy az állami támogatás 2 millió
forinttal csökken.Jövödelemadóból 3,4 millió forintból csak 1,6 millió forintot kapunk.Hiány
nélkül tervezzük a költségvetést.A kiadási oldalt nem kell hiánnyal kezelni.Hitelt sem lehet
felvenni,azt csak a Kormányhivatal engedélyével lehet.Összeségében az állami támogatás
34.100.000.-ft. Az óvoda költségvetése 100.000.-.ft-al több a gyermeklétszám miatt.Vasvár
felé sikerült a 3.680.000.-ft-ból 500 ezer forintot lefaragni a z intézményfenntartási tásulás
költségvetésének elfogadásakor.Igy Vasvár felé 3.180.000.-ft—ot kell majd fizetnünk.
Az MTZ traktor üzemeltetésére 600 ezer forintot tervezünk.A közfoglalkoztatás bevételi
támogatása 278 ezer forint.A tényleges kiadása 3.400 ezer forint lesz.Jelenleg 9 főt
foglalkoztatunk,ami év végéig szól.Igy a költségvetés fő összegét 67.694 ezer forint
bevétellel és kiadással kell jóváhagyni előre láthatólag.
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt, a képviselőtestület 5 igen szavazattal 0 ellen
szavazattal a rendelet-tervezetet változtatás nélkül elfogadta.
Alsóújlak község önkormányzati képviselő-testületének 2/2012. (II.23.) számú

önkormányzati rendeleteaz Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Alsóújlak község Önkormányzati Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület)
az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és (1) f. bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi
LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörénél fogva a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §. (1), valamint az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet (továbbiakban: Rendelet) alkotja.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
1.§.
(1) A képviselő-testület a 2012. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi
oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 67694.- e Ft-ban állapítja meg e
Rendelet 1. számú melléklete szerint.
(2) A képviselő-testület a 2012. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát,
illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 67694 e Ft-ban állapítja meg e Rendelet 3.
számú melléklete szerint.
Költségvetési bevételek
2.§.
(1) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti összetételét a
2. számú melléklet határozza meg.
(2) A működési bevételek összege 65990.- e Ft, a felhalmozási bevétele összege pedig
1704.-e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket önállóan működő intézményenként a
4. és 8. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzatot megillető normatív állami támogatások, kötött felhasználású
normatív hozzájárulások előirányzatait jogcímenként az 1. számú, intézményenként a 1. a.
számú, a fajlagos összegek alakulását az 1.b. számú melléklet mutatja be.
(5) A költségvetési szervek 2012. évi önkormányzati támogatását az 8. számú
melléklet foglalja magába.
Költségvetési kiadások
3.§.
(1) Az önkormányzat 2012. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a
képviselőképviselőtestület
a következők szerint határozza meg:

testület a következők szerint határozza meg:
működési kiadások előirányzata összesen:
Ebből:
-személyi jellegűkiadások.
-munkáltatót terhelőjárulékok:
-dologi kiadások:
-társadalombiztosítási és szociális juttatások:
-működési célú támogatásértékűkiadás:
-működési célú végleges pénzeszközátadások államháztartáson kívülre:

65.990 e Ft,
27.314 e Ft,
5.989 e Ft,
19.918 e Ft,
7.698 e Ft,
4.251 e Ft,
820 e Ft,

(2) A képviselő-testület a 2012. évi költségvetés önállóan működő költségvetési
szervenkénti kiemelt kiadási előirányzatait a 8. számú melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat 2012. évi támogatás értékű kiadásait és végleges pénzeszközökátadásait az 5. számú, a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási
juttatásokat a 7. számú melléklet tartalmazza.
4.§.
(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege összesen 238.199
e Ft.
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
-beruházások előirányzata:
1.704 e Ft,
-felújítások előirányzata:
0 e Ft,
-felhalmozási célú támogatásértékű
kiadás:
390 -e Ft,
-felhalmozási célú végleges pénzeszköz
átadások államháztartáson kívülre:
400 e Ft,
-fejlesztési céltartalék előirányzata:
914-e Ft.
(2) A képviselő-testület a beruházásokat feladatonként, címenként a 6.b számú
mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat címenként a 6.a. számú
mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5.§.
Általános és céltartalékok
(1) Az önkormányzat 2012. évi összesített
-általános tartaléka: 0-e Ft,
-működési céltartaléka: 0 e Ft,
-felhalmozási céltartaléka: 914 e Ft,
összesen: 914 e Ft.
(2) A céltartalékok részletes összetételét a 6.b. számú melléklet mutatja be.

6.§

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató
jelleggel, mérlegszerűen a 9. számú melléklet tartalmazza.
7.§
Az önkormányzat 2012. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az
előirányzat felhasználási ütemtervet (likviditási tervet) a 11. számú melléklet részletezi.
8.§.
(1) A képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves
bontásban az 1. és a 3. számú melléklet szerint fogadja el.
(2) Az önkormányzat 2012. évi hitel-és kötvénytörlesztése 0 e Ft. A fennálló hitelek
állományát, az önkormányzat 2012. évi adósságszolgálati adatait és a vállalt készfizetői
kezességek alakulását, valamint a az adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás
felsőhatárát pedig a 14.. számú táblázat mutatja be.
(3) Az önkormányzat részvényeinek, részesedéseinek, értékpapírjainak, tartós és rövid
távú megtakarításainak állományát a 15. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek bevételeinek kiadásainak alakulását a 16. számú melléklet foglalja magába.
Költségvetési létszámkeret
9.§.
(1) Az önkormányzat összesített létszámkerete 17 fő, a 2012. december 31-i tervezett
záró létszám 17fő.
(2) A képviselő-testület a létszámkeretet az önállóan működő, valamint önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti bontásban az 10. számú melléklet szerint
állapítja meg.
Közvetett támogatások
10.§.
A képviselő-testület a 2012. évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve
összege szerinti részletezettséggel -a vonatkozó jogszabályok szerint-a 17. számú mellékletek
alapján hagyja jóvá.
A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok
11.§.
(1)
A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a
vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratunkban meghatározott követelmények
és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a
hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli
szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
(2)
A képviselő-testület felhatalmazza költségvetési szerveket a költségvetésben
előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja

automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett
bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
12.§.
(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások
módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról e Rendelet 13. §.
(1-6) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem
ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester
a képviselő-testületet tájékoztatja
Ehhez kapcsolódóan a képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább négy
alkalommal – a II. negyedévben, a III. negyedévben az I. félévi gazdálkodásról szóló
beszámolóval, a IV. negyedévben a háromnegyedéves beszámolóval együtt, valamint
legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i
hatállyal -módosítja a Rendeletét.
(3) Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintőmódon – a
meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az
intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a
költségvetési rendelet módosítását.
13.§
(1) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi
előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül
átcsoportosítást hajthatnak végre a (2) – (7) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére
kivéve az Áht. végrehajtási rendelete 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(3) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500 e Ft
értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják. E § alkalmazásában többletbevétel a
költségvetési szerv intézményi működési bevételei és felhalmozási bevételei kiemelt
előirányzatának eredeti előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg.
(4) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról -a költségvetési szervek
vezetői által benyújtott kérelem alapján -a képviselőtestület dönt.
(5) Aköltségvetési szervek a támogatásértékű működési és felhalmozási bevételeik,
valamint a végleges működési és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételeik többletét – a
kapcsolódó célnak megfelelően – saját hatáskörben felhasználhatják.
(7) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására
csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével
kerülhet sor.
(8) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat,
valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek a felügyeleti
szervnek 30 napon belül beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon
belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a
pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
(9)
A képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat
módosításokkal a Rendeletet a 13.§. (2) bekezdésében meghatározott időpontokban
módosítja.
14.§.
(1)
Az önállóan működő, költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a
képviselő-testület engedélyezhet.
(2) A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester előzetes engedélye

alapján kerülhet sor. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások
előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető
legyen.
15.§.
(1) A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselőtestület engedélyezi az
alapító okirat egyidejű módosításával.
16.§.
(1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek,
kulturális egyesületek, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást
nyújt e Rendelet 17. §. (1) – (5) bekezdésében foglalt előírások mellett.
17.§.
(1) A 16.§ szerinti támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a
támogatott szervezetekkel/magányszemélyekkel az Önkormányzat nevében a polgármester
„Megállapodás”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak
elszámolásáról.
(2) A Megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott
szervezet/magánszemély írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve
gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs, valamint, hogy megfelel a
közpénzekből
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt
feltételeknek.
(3) A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról,
amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.
(4) Amennyiben a pénzeszköz átvevő az átvett támogatást vagy annak egy részét
jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel,
vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az
önkormányzat költségvetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.
(5) A 7. számú mellékletben 6. előirányzat pontjában felsorolt támogatások
felhasználásáról a támogatott szervek legkésőbb a költségvetési évet követőmárcius 31-ig
kötelesek a támogatást megítélő részére írásbeli beszámolót készíteni, csatolva a felhasználást
igazoló bizonylatok hitelesített másolatát. Amennyiben az elszámolási kötelezettségnek nem
tesznek eleget, a továbbiakban önkormányzati támogatásban nem részesülhetnek.
A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok
18.§.
(1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselőtestület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást
nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre
költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.
(2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a képviselőtestület
határozattal dönt.
19.§.
(1)
A képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások, és
beruházások lebonyolításával a Polgármesteri Hivatalt bízza meg.
20.§.
(1) A Polgármesteri Hivatal közszolgálati alkalmazottai tekintetében – a
köztisztviselők jogállásáról szóló – többször módosított – 1992. évi XXIII. törvény 43.§-nak

(1) bekezdésében foglaltak alapján, a 2012. évi költségvetési törvény 56. § (1) bekezdésében
meghatározottnak megfelelően – az illetményalap 2012. évben 38.650 Ft.
(2) A ……… számú önkormányzati rendelet részét képező egységes közszolgálati
szabályzat értelmében a juttatásokra és támogatásokra adott évben kifizethető keretet
juttatásonként, illetve támogatásonként külön-külön a 18. számú melléklet tartalmazza.
(3) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 69. §.-ában
foglalt illetménypótlék számítási alapja 2012. évben 20.000 Ft.
(4)
A közoktatási törvény 118. §-ának (13) bekezdésében meghatározott, kiemelt
munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 2012. évben 5.250 Ft/fő/hónap.
21.§.
A képviselő-testület 2012. évben a belső ellenőrzési feladatok ellátását a Vasi Hegyhát
Többcélú Önkormányzati Társulás keretein belül látja el.
22.§.
(1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az
intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan
részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről,
december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és
forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást
elegendő két évenként végrehajtani. ettől eltérően a 2011. évi december 31-i fordulónapra
készített leltárt követően a következő leltározást 2012. évben december 31-i fordulónappal el
kell végezni.
(2)
Kötelező a megszűnés napjával azonos fordulónappal a leltározást
végrehajtani, amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés
következtében megszűnik.
23.§.
(1) A polgármester az Áht.87. és 91. §-aiban foglaltak szerint köteles az önkormányzat
gazdálkodásának helyzetéről a képviselő-testületnek beszámolni.
(2)
A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát felülvizsgálja és
a zárszámadási rendelettel egyidőben hagyja jóvá. A képviselőtestület a költségvetési szervei
beszámolójának felülvizsgálata eredményétől függően a költségvetési szerv pénzmaradványát
módosíthatja.
(3)
Az önkormányzat képviselő-testülete gazdasági szükséghelyzetben a
költségvetési szervet megilletőpénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.
Átmenetileg szabad (likvid) önkormányzati pénzeszközök hasznosítása
24.§.
(1) Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök
-elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezéséről,
-terhére – államilag garantált – értékpapír vásárlásáról a polgármester dönt.
(2) Azátmenetileg szabad pénzeszközöknek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a
képviselő-testületet a gazdálkodásról szóló beszámolókkal egyidejűleg tájékoztatni kell.
Önkormányzati biztos kirendelése, megbízása

25.§.
(1) A képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki az általa fenntartott
költségvetési szervhez, ha annak 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri
az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy az 5 millió forintot, és e tartozását egy
hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani.
(2) A költségvetési szerv a (1) bekezdésben foglaltak bekövetkeztét haladéktalanul
köteles az irányító szervnek jelezni.
(3) Az önkormányzati biztos kirendelésére, megbízására, a költségek viselésére az
Áht. végrehajtási rendelete 119. §-ában foglaltak az irányadóak.
Pénzellátás szabályai
26.§.
(1)
Az intézmények havi finanszírozását tárgyhót megelőző hónap 28-áig a
fenntartó biztosítja.
(2) Az intézmények önkormányzati támogatásának rendelkezésre bocsátása az
intézményi saját bevételek képződésére, valamint a pénzellátási (finanszírozási) tervben
foglaltakra is figyelemmel, a tényleges szükséglethez igazodik.
(3)
A pénzellátási tervtől eltérő, vagy azt meghaladó felhasználásra a jegyzőnek
benyújtott kérelem alapján kerülhet sor.
Vegyes és záró rendelkezések
27.§.
(1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit
azonban 2012. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) Ezen önkormányzati rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Alsóújlak, 2012. február 23.
(:Németh Tibor :) sk.
polgármester

(:Gotthárd István:) sk.
jegyző

Második napirendi pont:
Németh Tibor polgármester: Molnár Csaba már hosszu idő óta segiti az önkormányzat utügyi
munkálatait.Ez évre 34 ezer forint összegü megbizási dijért vállalná a munkát.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal 0 ellen szavazattal Molnár Csaba egyéni vállalkozó
megbizási diját elfogadta.
7/2012. számu Képviselőtestületi Határozat
Alsóujlak Község Képviselőtestülete Molnár Csaba (Szombathely
Wesselényi u.7.) közlekedési és mélyépitési szaktanácsadó szerződés

tervezetével egyetért,mely szerint 34.000.-ft. + ÁFA dijért vállalja a
2012.évre vonatkozó,illetve jelentkező feladatok végzését.
Felkéri Ifj Németh Tibor polgármestert,hogy a szerződés tervezetet
irja alá,azt véglegesitse,majd azt követően intézkedjen,hogy a
vállalkozói dij kifizetésre kerüljön.
Felelős: polgármester
Határidő:ülést követő nap
Harmadik napirendi pont:
Németh Tibor polgármester: Vasvári polgári védelmi iroda pénzügyi támogatást kér,melynek
éves összege a lakosság arányában 3.-ft./fő/hó.Igy a támogatás összege 23.400.-ft.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal 0 ellen szavazattal a Vasvári Polgári Védelmi iroda
részére a 23.400.-ft. éves támogatást megállapitotta.
8/2012. számu Képviselőtestületi Határozat
Alsóujlak község képviselőtestülete a Vasvári polgári védelmi iroda
részére 23.400.- ft. összegü éves támogatást megállapitja.Felkéri a
polgármesteri hivatal pénzügyi előadóját ,hogy a fenti összeg
kiutalásáról gondoskodjon.
Felelős:polgármester
Határidő: ülést követő nap
Negyedik napirendi pont:
(rendelet tervezet csatolva)
Gotthárd István mb jegyző:minden évben felül kell vizsgálni a szociális étkeztetés téritési
diját.2011 évtől megszünt a jövödelemkülönbség szerinti kategória,igy minden szociális
étkeztetett után egységesen 55.360.-ft. támogatást kapunk éves szinten, ez egy adagra vetitve
221.-ft.A téritési dij maximális összege a tényleges önköltség és az állami támogatás
külömbsége.A tervezet szerint az önkormányzat a személyi téritési dij összegéhez saját
költségvetése terhére támogatást nyujthat.Ahol az egy főre jutó jövödelem nem éri el az
öregségi nyugdijminimum 150%-át 80.-ft/adag,ahol nem éri el nyugdijminimum 300%-át,ott
pedig 20.-ft./adag támogatást nyújt.Az elmondottak alapján a vonatkozó rendelet 3. számu
melléklete helyébe ezen rendelet 1 számu melléklete lépne,mely hatályos lenne március 1
napjával.Továbbá a rendelet 5és 6.§-át is hatálytalanitani kell a törvényi változás miatt,mely
a lakásfenntartási támogatásra vonatkozik.
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt,a képviselőtestület rendelet-tervezetet 5 igen
szavazattal 0 ellen szavazattal elfogadta.
Alsóujlak község Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2011.(II.23.)
számu rendelet a Szociális Igazgatásról és Ellátásokról szóló 5/2006.(IV.19)
számu rendelet módositásáról.
1.§. Az 5/2006.(IV.19.) számu rendelet 3. számu melléklete helyébe az e rendelet 1. számu
melléklet lép.

2.§.A rendelet 5.§.-a és 6.§.-a ,mely a lakásfenntartási támogatásról rendelkezett hatályát
veszti.
3.§.Ez a rendelet 2012. március 1.-én lép hatályba,a rendelet kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik.
Ifj Németh Tibor
Polgármester

Gotthárd István
mb jegyző

1. számu melléklet a 3/2012.(II.23.) számu rendelet módositásához
A szociális étkezési téritési dijak mértékéről.
a./ A téritési dij mértéke nem haladhatja meg a Szociális igazgatásról és szociális ellátásról
szóló 1993.évi III.tv. 115/B.§.(1) bek.a.pontja és a (9) bekezdése szerinti önköltség-fekadatra
jutó állami támogatás különbözetét.
Az önköltség számitás az óvoda önköltség számitási szabályzata alapján történik.
Az egy adagra eső önköltség mértéke a 2011.évi beszámoló alapján 630.-ft.
A 2012.évben az egy adagra jutó támogatás a megállapitott téritési dijaknál az alábbi:
Az állami támogatás egy adagra vetitett mértéke (évi 55.360.-ft.alapján 251 adagra számolva)
egész forintra kerekitve 221.-ft.
Alsóujlak község Önkormányzata által nyujtott szocális étkeztetés intézményi téritési dij
mértéke 2012.március 01 napjától 410.-ft.
Alsóujlak község önkormányzat a személyi téritési dij összegéhez saját költségvetése
terhére az alábbi támogatást nyujta:
A szociális étkezésre jogosult jövödelme nem éri el az öregségi nyugdijminimum 150%-át:
80.-ft/adag
A szociális étkezésre jogosult jövödelme nem éri el az öregségi nyugdijminimum 300%-át:
20.-ft /adag
Ötödik napirendi pont:
(határozat-tervezet csatolva)
Gotthárd István mb jegyző:a kismértékü dij emelés elkerülhetetlen a növekvő költségek miatt.
A képviselőtestület a határozat tervezetet 5 igen szavazattal 0 ellen szavazattal változtatás
nélkül elafogadta.
9/2012. számu Képviselőtestületi Határozat
Alsóujlak
község
Képviselőtestület
az
alábbi
munkagépeket,alaptevékenységet kiegészitő bevételeinek növelése
érdekében az alábbi feltételek mellett bérbe adhatja:
MTZ 82 mezőgazdasági vontató és pótkocsi (ÁFA-val együtt,alanyi
mentesség esetén nettó összeg)
1 gépüzemóra 8.000.-ft.
Kaszálás:8.000.-ft/ HA, de laglább 4.000.-ft.
2HA fölött 7.000.-ft. /HA

A fenti árakat 2012. március 1-től kell alkalmazni.Amennyiben a
fenntartási költségek számottevően módosulnak,a polgármester
javaslatot tesz a dijak változtatására
Helyi állandó lakos részére MTZ-82-es végzett árufuvarozás esetén a
következő kedvezmények adhatók:
Helyi állandó lakós részére kérelemre szociális helyzetére tekintettel
tüzifa (fa, szén) hazaszállitásához 30%-os kedvezmény adható.
Ezen esetben a kérelmet a polgármesteri hivatalban kell igényelni.Az
elbirálásról a polgármester dönt
Felelős:polgármester
Határidő:2012.február 29.
Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést 19 órakor bezárta.

Németh Tibor
Polgármester

Gotthárd István
mb jegyző

