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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült a Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-i nyílt ülésén. 

 

Az ülés helye: Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme 

2093 Budajenő, Fő u. 1-3.  

 

Jelen vannak: Budai István polgármester 

  Lázár Miklós alpolgármester 

Bartos Gyárfás alpolgármester 

Kuli László képviselő 

Kompp György képviselő 

Püspök István képviselő 

Szatmáry László képviselő 

Buchoffer Ferenc BNNÖ elnöke 

dr. Kovács Dénes jegyző 

Mohai Mónika jegyzőkönyvvezető 

 

Javasolt napirendi pontok: 

 

Nyílt ülés:  

 

1.) Az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadása 

Előterjesztő: Budai István polgármester 

 

2.) I. világháborús pályázat 

Előterjesztő: Budai István polgármester 

 

3.) Önkormányzati és szerződésen alapuló díjak felülvizsgálata 

Előterjesztő: Budai István polgármester 

 

4.) Az igazgatási szünetről szóló rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Budai István polgármester 

 

 

5.) Budakörnyéki Önkormányzati Társulás megállapodás módosítása 

Előterjesztő: Budai István polgármester 

 

6.) Budajenői Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata 

Előterjesztő: Budai István polgármester 

 

7.) Budajenő Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

Előterjesztő: dr. Kovács Dénes jegyző 

 

8.) Közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet módosítása  

Előterjesztő: dr. Kovács Dénes jegyző 
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9.) Élelmezési és szociális térítési díjak felülvizsgálata 

Előterjesztő: dr. Kovács Dénes jegyző 

 

10.) Döntés norvég pályázat beadásáról 

Előterjesztő: Lázár Miklós alpolgármester 

 

11.) Zsámbéki-medence Regionális Területfejlesztési Tanács megállapodás 

módosítása 

Előterjesztő: Budai István polgármester 

 

Budai István polgármester: Köszönti a megjelent képviselő-testületi tagokat és a nyílt ülést 17:54 

órakor megnyitja, megállapítja, hogy a testület a jelenlévő 7 fővel határozatképes. Ismerteti, hogy a 

nyílt ülés tizenegy napirendi ponttal lett meghirdetve. Kérdezi, hogy a napirendi pontokkal 

kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? (Kérdés, észrevétel nem volt.)  

 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen szavazattal a napirendi 

pontokat elfogadta.  

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

 

1.) napirendi pont 

Az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadása 

 

Budai István polgármester: Azért szükséges a közbeszerzési tervünket elfogadni, mert a Patak utcai 

útépítésünk és az ahhoz kapcsolódó munkálatok összes költsége meghaladja a közbeszerzési 

értékhatárt. Javaslom az időbeli ütemezést a következők szerint: május 15. határidővel az eljárás 

megindításának, valamint a szerződés teljesítésének a július 15. időpontot megjelölni. Van-e kérdés, 

észrevétel? (Kérdés, észrevétel nem volt.) Aki a módosított határozati javaslattal egyetért, kérem, 

kézfeltartással szavazzon! 

 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi 

határozatot fogadta el:  

 

 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2014. (III.27.) számú határozata 

 

 

Budajenő Község önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal 

elfogadja Budajenő község 2014 évi közbeszerzési tervét. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatosan 
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Budajenő Község Önkormányzatának 

2014. évi közbeszerzési terve 

 

  A közbeszerzés tárgya és 

mennyisége 
  CPV kód 

Irányadó 

eljárásrend 

  Tervezett 

eljárási típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy sor 

került-e az adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 

megindításának, 

illetve a közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett időpontja 

 szerződés 

teljesítésének várható 

időpontja vagy a 

szerződés időtartama 

 I. Árubeszerzés 

       

 II. Építési beruházás 

Patak utca és közúti 

csatlakozásának útépítése és 

csapadék vízelvezetése, a 

csomópontban gyalogos 

átkelőhely létesítése, és a 

Sport utca részbeni burkolat 

felújítása 

45.23.31.42-6 nemzeti 
Kbt. 122. § (7) 

bekezdés a) pont 
2014.05.15. 2014.07.15. nem 

 III. Szolgáltatás-megrendelés 

       

IV. Építési koncesszió 

       

V. Szolgáltatási koncesszió 

       

 

Elfogadta Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 13/2014. (III.27.) számú határozattal 
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2.) napirendi pont 

I. világháborús pályázat 

 

Budai István polgármester: A Képviselő-testület februári ülésén napirend előtt tájékoztattuk a 

tisztelt Képviselőket az I. világháború kitörésének századik évfordulója alkalmából kiírt pályázatról, 

ezt követően felvettük a kapcsolatot kőfaragó művésszel árajánlat bekérésére. Továbbá árajánlatot 

kaptunk a pályázat megírására is a B. G. Consulting Kft.-től, amely ilyen jellegű pályázatot készített 

már más településnek. Az árajánlat és a pályázatíró által benyújtott anyag az előterjesztés 

mellékletében megtekinthető. Javasolom, hogy induljunk a hivatkozott pályázaton, és annak 

megírására bízzuk meg a fenti pályázatíró céget. A felújított emlékművet a falunapi rendezvények 

egyik programjaként, ünnepélyes keretek között tervezzük átadni. A Gazdasági és Fejlesztési 

Bizottság a pályázaton való részvételt részletesen megtárgyalta, elfogadásra javasolja. Van-e kérdés, 

észrevétel ezzel kapcsolatosan? 

 

Bartos Gyárfás alpolgármester: Mivel Budajenő és Telki települések korábban szorosan 

kapcsolódtak egymáshoz és ebből kifolyólag az emlékművön Telki is meg van említve, ezért javaslom 

megkeresni Telki önkormányzatát, hogy esetlegesen ők is szeretnének-e részt vállalni a felújítási 

munkálatok költségében? 

 

Budai István polgármester: Korábban így volt, de most már nem kötődik szorosan a két település 

egymáshoz. Nem támogatom, hogy részt vegyenek ebben a felújításban, de az átadásra meghívhatjuk 

Telki polgármesterét. Van-e további kérdés, észrevétel? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 

Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi 

határozatot fogadta el:  

 

 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2014.(III.27.) számú határozata 

 

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy indulni kíván „az első világháború történelmi emlékeit őrző 

emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása” témában a Közép- és Kelet-európai Történelem 

és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK-CP-02 jelű pályázaton. 

 

2. A Képviselő-testület a pályázat önrészére 200.000,-Ft-ot biztosít, a Budajenői Német Nemzetiségi 

Önkormányzat által e célra felajánlott 100.000,-Ft támogatás, valamint az általános tartalék terhére. 

 

3. A Képviselő-testület a pályázat megírására a B. G. Consulting Pályázati Tanácsadó Kft.-t bízza meg 

a mellékelt ajánlat szerint. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására, valamint a 

pályázat elkészítése során az önkormányzat képviseletére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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3.) napirendi pont 

Önkormányzati és szerződésen alapuló díjak felülvizsgálata 

 

Budai István polgármester: A Gazdasági és Fejlesztési Bizottság ezt a kérdést is részletesen 

megtárgyalta. A díjak felülvizsgálatának eredményeként az a döntés született, hogy az előterjesztés 

mellékleteiben feltüntetett önkormányzati és szerződésen alapuló díjakat változatlanul hagyja, a 

testület 2014. évben azokon ne változtasson. Van-e kérdés, észrevétel? (Kérdés, észrevétel nem volt.) 

Aki a díjak változatlanul hagyásával egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi 

határozatot fogadta el:  

 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2014.(III.27.) számú határozata 

 

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évben megállapított és elfogadott 

önkormányzati és szerződésen alapuló díjakat változatlanul hagyja, azokon módosítást 2014. évben 

nem eszközöl. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

4.) napirendi pont 

Az igazgatási szünetről szóló rendelet megalkotása 

 

Budai István polgármester: Átadom a szót jegyző úrnak. 

 

dr. Kovács Dénes jegyző: Köszönöm a szót. A korábbi évek, jól bevált gyakorlatának megfelelőn, 

idén is kétszer két hetet tervezünk igazgatási szünet elrendelésére. Az egyik a nyári, a másik pedig a 

téli időszakra esik. A közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvény, valamint kormányzati 

döntések is tesznek ajánlásokat az igazgatási szünet elrendelésére vonatkozóan. Ezek alapján a 

képviselő-testület rendeletalkotás útján jogosult dönteni az igazgatási szünet elrendeléséről. A 

munkavállalók éves rendes szabadságának kiadása – a hivatal kis létszámára tekintettel - minden 

évben nagy nehézségbe ütközik. Az igazgatási szünet időtartama alatt a munkáltatónak ki kell adni a 

szabadságot, illetve a köztisztviselő köteles a szabadsága egy részét ezen időszakra időzíteni, így 

elkerülhető a ki nem vett szabadságok nagymértékű feltorlódása. Van-e kérdés, észrevétel? (Kérdés, 

észrevétel nem volt.) 

Aki a beterjesztett igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelettel egyetért, kérem, kézfeltartással 

szavazzon! 

 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi 

rendeletet fogadta el:  

 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2014. (III.27.) önkormányzati rendelete 

 

a 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről 
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Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) 

bekezdésének a.) pontjában foglalt jogkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 

2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közszolgálati 

tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a 

munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) 

Korm. rendelet 13. - 15. §-aiban foglaltak figyelembe vételével, a következőket rendeli el. 

 

1. § 

 

A rendelet hatálya a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalban (továbbiakban: Hivatal) 

foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre kiterjed. 

 

 

2. § 

 

(1) A Hivatalban a 2014. évi igazgatási szünet 

a.) a nyári időszakban 2014. július 21. napjától 2014. augusztus 1. napjáig, 

b) a téli időszakban 2014. december 22. napjától 2015. január 2. napjáig tart. 

 

(2) Az igazgatási szünet alatt a Hivatal ügyeletet tart. 

 

 

3. § 

 

A jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2015. január 5. napján a hatályát veszti. 

 

 

Budai István 

polgármester 

dr. Kovács Dénes 

jegyző 

 

 

A jelen rendelet 2014. … hó ... napján kihirdetésre került: 

 

 dr. Kovács Dénes 

jegyző 

 

5.) napirendi pont 

Budakörnyéki Önkormányzati Társulás megállapodás módosítása 

 

Budai István polgármester: A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását a 

2014. február 7-i ülésén, az előterjesztésben részletezettek szerint újra módosításra javasolja. Jelen 

esetben a közterület-felügyelet, a munkáltatói jogok, a tagok által fizetendő díjak, valamint a 

csatlakozás és kiválás időpontjának változása miatt vált szükségessé az újabb módosítás. Van-e 

kérdés, észrevétel a megállapodással kapcsolatosan? (Kérdés, észrevétel nem volt.) Aki a 

megállapodás beterjesztett módosításával egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
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Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi 

határozatot fogadta el:  

 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2014. (III.27.) számú határozata 

 

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budakörnyéki 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe 

foglalt megállapodást a határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

1. számú melléklet a 16/2014. (III.27.) számú határozathoz 

 

A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 

 

a 2013. május 31. napján aláírt, 2013. július 31. napján módosított Társulási Megállapodását – 

2014. február 7. napjai ülésén - a következők szerint módosítja. 

 

A Társulási Megállapodás „1. Általános rendelkezések” 2.2 pontja az alábbi francia rendelkezéssel 

egészül ki: 

 

(A Társulásra átruházott feladat- és hatáskörök felsorolása, a Társulás által fenntartott intézmények) 

„ – Budakörnyéki Közterület-felügyelet (székhely: 2092 Budakeszi, Fő utca 179.) 

ellátott települések: Budajenő, Budakeszi, Herceghalom, Nagykovácsi, Perbál, Tök 

ellátott feladatok:  

közbiztonság, közrend, közterület rendjének fenntartása, igazgatásrendészet, bűnmegelőzés 

(közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény, az egyes rendészeti feladatokat ellátó 

személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést 

biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény, valamin további jogszabályok alapján) 

Budakörnyéki Közterület-felügyelet éves költségvetés alapján működik, költségvetését, az 

ellátott települések költségviselését a Társulási Tanács évente költségvetési határozatban 

állapítja meg.” 

 

A Társulási Megállapodás „1. Általános rendelkezések” 3.20. pontjának felsorolása az alábbi f) ponttal 

egészül ki: 

(A Társulási Tanács elnöke) 

„f) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás által alapított költségvetési intézmény, 

gazdálkodó szervezet, nonprofit szervezet és egyéb szervezet vezetői felett.” 

 

A Társulási Megállapodás „5. A Társulás költségvetése, a tagok költségviselése” fejezet 3. pontja a 

következők szerint kerül módosításra: 

„A Társulás által ellátott közfeladatokat, szakmai alaptevékenységeket kormányzati funkció 

kód szerint kell besorolni. A Társulás közfeladatainak, alaptevékenységének kormányzati 

funkció kód szerinti besorolását a hatályos jogszabályoknak megfelelő bontásban a 2. számú 

melléklet tartalmazza.” 
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A Társulási Megállapodás „5. A Társulás költségvetése, a tagok költségviselése” fejezet 10. pontjának 

2. mondata törlésre kerül. 

 

A Társulási Megállapodás „6. A Társulás vagyona, a vagyonnal való gazdálkodás” fejezet 3. pontja az 

alábbiak szerint módosul: 

„A Társulás tagjai a Társulás működésének biztosítására működési hozzájárulást fizetnek, 

amelyet évente két részletben, a tárgyi félév március 31. napjáig és szeptember 30. napjáig, 

átutalással kell befizetni. A hozzájárulás mértékét a Társulás tárgyévre elfogadott 

költségvetése rögzíti. A Társulás új tagja a csatlakozás napjától köteles a működési 

hozzájárulás megfizetésére.” 

 

A Társulási Megállapodás „7. Csatlakozás, felmondás, kizárás. A Társulás megszűnése” fejezet 1. 

pontja az alábbiak szerint módosul: 

„A Társuláshoz csatakozni a hónap első napjával, abból kiválni a naptári év utolsó napjával 

lehet.” 

 

A Társulási Megállapodás „8. Vegyes és záró rendelkezések” fejezet 1. pontja a következők szerint 

módosul: 

„Jelen 2. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás 2014. 

április 1. napján lép hatályba. A Társulási Megállapodás érvényességéhez valamennyi társult 

tag képviselő-testületének minősített többséggel hozott jóváhagyó határozata szükséges.” 

 

A Társulási Megállapodás 2. számú mellékletének címe és a szakfeladat szerinti kódok az 

alábbiak szerint módosulnak: 

„A Társulás által ellátott közfeladatoknak, szakmai alaptevékenységeknek kormányzati 

funkció kód, valamint szakágazat kód szerinti besorolása: 

 

Kormányzati funkciók rendje: 

Általános közszolgáltatások 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

Közrend és közbiztonság 

031010 Közbiztonság, közrend igazgatása 

031030 Közterület rendjének fenntartása 

031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek 

031060 Bűnmegelőzés 

036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás 

Kommunális létesítmények 

062010 Településfejlesztés igazgatása 

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 

066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

Szociális védelem 

102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása 

102030 Időskorúak, demens betegek nappali ellátása 

104012 Gyermekek átmeneti ellátása 

104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 

104060 Gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 
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107052 Házi segítségnyújtás 

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

107054 Családsegítés” 

Szakágazat rendje szerinti besorolás: 

 841105 Helyi Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

 841117 Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő szolgálatai 

841192 Önkormányzatok, valamint társulások elszámolásai  

 842410 Közbiztonság, közrend szakigazgatása 

881000 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 

889130 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása 

889900 M. n. s. szociális ellátás bentlakás nélkül” 

A Társulási Megállapodás 2./A számú melléklete az alábbi 4. ponttal egészül ki: 

1. Közbiztonság, közrend: 

- közterület-felügyeletről szóló 1999 évi LXIII. törvényben, az egyes rendészeti feladatokat 

ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést 

biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény, valamint továbbá a tevékenységet érintő 

további ágazati jogszabályok szerint,” 

 

A Társulási Megállapodás 2./B számú melléklete a következő B. ponttal egészül ki: 

„B. Közbiztonság, közrend, közterület rendje területen működő intézmény és az abban részes 

települések: 

1.) Budakörnyéki Közterület-felügyelet 

     2092 Budakeszi, Fő utca 179. 

- Budajenő Község Önkormányzata 

Székhelye: 2093 Budajenő, Fő utca 1-3. 

Képviseli: Budai István polgármester 

Lakosságszáma: 1.984 fő 

- Budakeszi Város Önkormányzata  

Székhelye: 2092 Budakeszi, Fő utca 179. 

Képviseli: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Lakosságszáma: 14.357 fő 

- Herceghalom Község Önkormányzata 

Székhely: 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13. 

Képviseli: Erdősi László polgármester 

Lakosságszáma: 2.115 fő 

- Nagykovácsi Község Önkormányzata 

Székhely: 2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 61. 

Képviseli: Bencsik Mónika polgármester 

Lakosságszáma: 7365 fő 

- Perbál Község Önkormányzata 

Székhely: 2074 Perbál Fő u. 6. 

Képviseli: Varga László polgármester 

Lakosságszáma: 2.141 fő 

- Tök Község Önkormányzata 

Székhely: 2073 Tök, Fő utca 1.  

Képviseli: Balogh Kálmán 

Lakosságszáma: 1.383 fő 
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6.) napirendi pont 

Budajenői Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata 

 

Budai István polgármester: Az együttműködési megállapodás felülvizsgálata is minden évben 

kötelező feladat. A két Önkormányzat közötti együttműködés kölcsönösen segítő és zökkenőmentes, a 

Hivatal a hatályos együttműködési megállapodás szabályait betartva jogilag és ügyvitelig 

eredményesen segíti a Német Nemzetiségi Önkormányzat munkáját. Egyetértésben a Német 

Nemzetiségi Önkormányzattal ezen nem kíván Budajenő Község Önkormányzata változtatni. Van-e 

kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatosan? (Kérdés, észrevétel nem volt.) Aki a megállapodás változatlan 

formában való fenntartásával egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi 

határozatot fogadta el:  

 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2014.(III.27.) számú határozata 

 

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta az Önkormányzat és a 

Budajenői Német Nemzetiségi Önkormányzat által megkötött, és jelenleg is hatályos Együttműködési 

megállapodást. És egyetértésben a Német Nemzetiségi Önkormányzattal megállapítja, hogy az a 

hatályos jogszabályoknak megfelel, ezért hatályában fenntartja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester, BNNÖ elnöke  

 

 

7.) napirendi pont 

Budajenő Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

 

Budai István polgármester: Ismét átadom a szót jegyző úrnak. 

 

dr. Kovács Dénes jegyző: Köszönöm. A jogszabályi változás értelmében az alaptevékenységek 

besorolását eddig biztosító államháztartási szakfeladat kódok helyett új, kormányzati funkció kódokat 

kell használni. A törzskönyvi nyilvántartást vezető Magyar Államkincstár felé a kódok 

átváltoztatásából eredő változás bejelentést megtettük. A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ.) 6. melléklete tartalmazza az eddig használt 

szakfeladat kódokat, ezért szükséges itt is a kormányzati funkció kódokra történő átváltás átvezetése. 

Továbbá aktualizálni szükséges a társulás útján ellátott feladatok listáját is, ezért ezt is elvégeztük az 

SZMSZ 4. számú mellékletben. Valamint az SZMSZ 5. számú mellékletének módosítása is időszerű, 

mivel a szociális törvény módosítása miatti új szociális rendelet megalkotásának következtében az 

átmeneti és a temetési segély helyét az önkormányzati segély vette át, amely változás érinti az 

átruházott hatásköröket is. Egyben jelzem, hogy az előterjesztésből kimaradt a 4. melléklet: Társulás 

útján ellátott feladatok felsorolásából a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás és a Zsámbéki 

Medence Regionális Területfejlesztési Társulás. 
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Budai István polgármester: Van-e kérdés, észrevétel? (Kérdés, észrevétel nem volt.) Aki a 

Szervezeti és Működési Szabályzat rendeletmódosításával a beterjesztett formában és a 

kiegészítésekkel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi 

rendeletet alkotta:  

 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2014. (III.27.) számú önkormányzati rendelete 

 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

3/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

Módosító rendelkezések 

1. § 

 

A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II. 22.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(5) Az Önkormányzat alaptevékenységeinek kormányzati funkciók szerinti besorolását a 6. melléklet 

tartalmazza.” 

 

2. § 

Az SZMSZ 4. melléklete helyébe 4. melléklet lép. 

3. § 

Az SZMSZ 5. melléklete helyébe 5. melléklet lép. 

4. § 

Az SZMSZ 6. melléklete helyébe 6. melléklet lép.  

 

5. § 

 

Az 51. § (2) bekezdésének „az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 27/2008. 

(XI. 27.)” szövegrész helyébe a „az Önkormányzat vagyonáról szóló 11/2013. (IV. 29.)” szövegrész 

lép 

 

Záró rendelkezések 

6. § 

 

(1) A jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  

 

Budai István 

polgármester 

dr. Kovács Dénes  

jegyző 
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A fenti rendelet 2014. év … hónap ... napján kihirdetésre került. 

 

 dr. Kovács Dénes  

jegyző 

 

 

„4. melléklet a 3/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelethez 

 

Társulás útján ellátott feladatok: 

 

1. Szociális,- gyermekvédelmi alapellátás: 

Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás (Budakeszi-Budajenő-Tök) 

2. Hulladékgazdálkodás: 

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 

3. Vízgazdálkodási feladatok: 

Közép-Duna Menti Vízgazdálkodási Társulat (Székhelye: Tatabánya) 

4. Térségi területfejlesztési feladatok: 

Zsámbéki-medence Regionális Területfejlesztési Társulás 

5. Általános közszolgáltatás, közrend, közbiztonság szakigazgatása, szociális védelem, közös 

pályázat írás: 

Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 

 

„5. melléklet a 3/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelethez 

 

1. A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök: 

a) közterület-foglalási díj  

b) behajtási engedélyek 

c) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv-ben meghatározott közútkezelői feladatok és 

hatáskörök 

d) közút nem közlekedési célú igénybevételéhez tulajdonosi hozzájárulás 

e) egyéb önkormányzati rendeletben a polgármesterre átruházott hatáskörök 

 

2. A képviselő-testület által a Humán és Ügyrendi Bizottságra átruházott hatáskörök: 

a) önkormányzati segély 

b) közterület fenntartási, tisztántartatási és síkosság-mentesítési kötelezettség alóli mentesség 

megadása 

c) egyéb önkormányzati rendeletben a bizottságra átruházott hatáskörök 

 

3. A képviselő-testület által a jegyzőre átruházott hatáskörök: 

a) méltányossági közgyógyellátás” 

 

„6. melléklet a 3/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelethez 

 

Budajenő Község Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása 
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Kormányzat 

funkció 

száma 

Kormányzati funkció megnevezése 

011130  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

011220   Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

013320  Köztemető-fenntartás és -működtetés 

013330  Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 

016080  Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

031030  Közterület rendjének fenntartása 

032020  Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 

041231  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232  Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

041233  Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041234 Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző 

részére) 

041235 Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő 

személy foglalkoztatásához nyújtott támogatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program 

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

042180  Állat-egészségügy 

045110  Közúti közlekedés igazgatása ás támogatása 

045120  Út, autópálya építése 

045160  Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

047320  Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek 

047410  Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

051010  Hulladékgazdálkodás igazgatása 

051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített 

begyűjtése, szállítása, átrakása 

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 

átrakása 

051050   Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 

052010  Szennyvízgazdálkodás igazgatása 

052020  Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

053010  Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása 

054010  Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása 

061010  Lakáspolitika igazgatása 

061020  Lakóépület építése 

063010  Vízügy igazgatása 

063020  Víztermelés, -kezelés, ellátás 

064010  Közvilágítás 

066010  Zöldterület-kezelés 

066020  Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

072111  Háziorvosi alapellátás 

072112  Háziorvosi ügyeleti ellátás 

072311  Fogorvosi alapellátás 

074011  Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

074031  Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
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074032  Ifjúság-egészségügyi gondozás 

076010  Egészségügy igazgatása 

081010  Sportügyek igazgatása 

081030  Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

082010  Kultúra igazgatása 

082044  Könyvtári szolgáltatások 

082091  Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

082092  Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

082093  Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

082094  Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés  

083030  Egyéb kiadói tevékenység 

084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, 

nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és 

szabályozása 

084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások 

fejlesztése, működtetése 

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 

098010 Oktatás igazgatása 

102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok 

104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

107051 Szociális étkeztetés 

107052 Házi segítségnyújtás 

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

107054 Családsegítés 

107055  Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

109010 Szociális szolgáltatások igazgatása” 

 

 

8.) napirendi pont 

Közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet módosítása 

 

Budai István polgármester: Az elmúlt évben került sor a temetőkről és a temetkezési tevékenységről 

szóló önkormányzati rendelet megalkotására. A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint 

ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendeletünk felülvizsgálatakor merült fel, hogy a 

temető rendelet változása miatt a rendelet módosítása szükséges a változások átvezetése érdekében. 

Van-e kérdés, észrevétel? (Kérdés, észrevétel nem volt.) Aki a közösségi együttélés alapvető 

szabályairól szóló rendelet módosításával a beterjesztett formában egyetért, kérem, kézfeltartással 

szavazzon! 

 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi 

rendeletet alkotta:  

 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2014. (III.27.) számú rendelete 
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a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 12/2013. (VI.27.) számú rendelet  

módosításáról 

 

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

Módosító rendelkezés 

1.§ 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

szóló 12/2013. (VI. 27.) rendelet 4. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„Aki a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 16/2013. (X. 25.) önkormányzati rendelet 15-

19 §-aiban foglaltaknak nem tesz eleget, vagy attól eltérően cselekszik, a közösségi együttélés 

szabályait sértő magatartást valósít meg” 

Záró rendelkezések 

2.§ 

 

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a kihirdetést követő második napon hatályát 

veszti. 

 

 

Budai István 

polgármester 

dr. Kovács Dénes 

jegyző 

 

A jelen rendelet 2014. év március hó … napján kihirdetésre került: 

 dr. Kovács Dénes 

jegyző 

 

9.) napirendi pont 

Élelmezési és szociális térítési díjak felülvizsgálata 

 

Budai István polgármester: Átadom a szót dr. Kovács Dénes jegyzőnek. 

 

dr. Kovács Dénes jegyző: Köszönöm. Az 1. számú határozati javaslat az élelmezési díjakról szól, 

amely felülvizsgálata minden évben a fenntartó – önkormányzat – kötelező feladata. Talán emlékszik 

a tisztelt képviselő-testület, hogy a tavalyi esztendőben egy viszonylag magas emelésre került sor. 

Ezért most egyeztettünk a konyha élelmezésvezetőjével, aki alátámasztotta, hogy a 2013. évi emelés 

figyelembe vételével, nem indokolt 2014-ben az élelmezési térítési díjak megemelése. A 2. számú 

határozati javaslat egy jóváhagyó határozat. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 

törvény alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a HÍD Szociális 

és Gyermekjóléti Szolgálat, mint önkormányzati társulás által fenntartott intézmény útján 

gondoskodik, és a fizetendő térítési díjakról, a társulási megállapodás szerint, mint kijelölt települési 

önkormányzat Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendeletet alkot. Az 

előterjesztés mellékletében a BÖT Elnökének e tárgyban készült előterjesztése olvasható, amelyet az 

érintett települések képviselő-testületeinek előzetesen jóvá kell hagyni. 
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Budai István polgármester: Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatosan? (Kérdés, észrevétel nem 

volt.) Aki a beterjesztett 1. számú határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi 

határozatot fogadta el:  

 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2014.(III.27.) számú határozata 

 

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő főzőkonyhában 

alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormát (nettó), a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147 §-ban foglalt rendelkezések alapján, a 2013. évi 

normával egyezően határozza meg, ezért a 20/2013. (III. 21.) számú határozatát hatályában 

fenntartja, és a 2013. évre megállapított díjakat rendeli alkalmazni 2014-ben is. 

 

Határidő: 2014. április 1. 

Felelős: intézményvezetők, élelmezésvezető, jegyző 

 

Budai István polgármester: Aki a beterjesztett 2. számú határozati javaslattal egyetért, kérem, 

kézfeltartással szavazzon! 

 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi 

határozatot fogadta el:  

 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2014.(III.27.) számú határozata 

 

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 

(BÖT) által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi intézményi és személyi 

térítési díjának megállapításáról szóló rendeletet a melléklet szerinti tartalommal javasolja 

megalkotni Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 

 

Határidő: 2014. április 1. 

Felelős: intézményvezetők, élelmezésvezető, jegyző 

 

19/2014.(III.27.) számú határozat 1. számú melléklete 

„1. melléklet a …/……..(…..) önkormányzati rendelet 

 

A szociális étkeztetésért fizetendő intézményi térítési díj, illetve a személyi térítési díj 

kedvezményei 

 

I. Budakeszi településre vonatkozóan 

 

1. A szociális étkeztetés napi intézményi térítési díja: 420- Ft/adag 

 

2. Az önkormányzat szociális étkeztetésben részesülőknek személyes díjkedvezményt ad. A szociális 

étkeztetés személyes díjkedvezményének mértéke az intézményi térítési díj százalékában, ha az 

ellátásban részesülő személy jövedelme:  
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a) nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének 140%át:  100 % 

b)  nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének 150%-át:    60 % 

c)  nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének 190%-át:            55 % 

d)  nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének 220%-át:            45 % 

e)  nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének  250%-át:           30 % 

f)  nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének 300%-át:            20 % 

g)  a nyugdíjminimum mindenkori összegének 300%-a felett:                        0 % 

 

3. A szociális étkeztetés kedvezményes személyi térítési díjának kiszámítása az alábbi: 

 0% 40% 45% 55% 70% 80% 100% 

Min. jöv/Ft 0 39901 42751 54151 62701 71251 85501 

Max. jöv./Ft 39900 42750 54150 62700 71250 85500  

Tér.díj ÁFÁval/Ft 0 170 190 230 295 335 420 

  

4. A szállítás napi intézményi térítési díja:   370,- Ft. 

A szállítás napi személyi térítési díja:     220,- Ft. 

 

5. Az önkormányzat a szociális étkeztetésben részesülőknek a szállítás tekintetében személyes 

díjkedvezményt ad. A szállítás személyes díjkedvezmény-mértéke az intézményi térítési díj %-ában, 

ha az ellátásban részesülő személy jövedelme: 

a) nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének 140 %-át:   100 % 

b) nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének 230 %-át:     40 % 

c) nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének 250 %-át:     10 % 

 

A szállítás kedvezményes térítési díjának számítása az alábbi: 

 

   0% 60% 90% 100% 

Min. jöv/Ft 0 39901 65551 71251 

Max. jöv./Ft 39900 65550 71250  

Tér.díj ÁFÁval/Ft 0 130 200 220 

 

II. Budajenő településre vonatkozóan  

 

1. A szociális étkeztetés napi intézményi térítési díja: 495,- Ft/adag 

 

2. Az önkormányzat szociális étkeztetésben részesülőknek személyes díjkedvezményt ad. A szociális 

étkeztetés személyes díjkedvezményének mértéke az intézményi térítési díj százalékában, ha az 

ellátásban részesülő személy jövedelme:  

a) nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének 140%át:  100 % 

b) nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének 150%-át:    60 % 

c) nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének 190%-át:           55 % 

d) nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének 220%-át:           45 % 

e) nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének 250%-át:           30 % 

f) nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének 300%-át:           20 % 

g) a nyugdíjminimum mindenkori összegének 300%-a felett:                       0 % 

 

3. A szociális étkeztetés kedvezményes személyi térítési díjának kiszámítása az alábbi: 
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 0% 40% 45% 55% 70% 80% 100% 

Min. jöv/Ft 0 39901 42751 54151 62701 71251 85501 

Max. jöv./Ft 39900 42750 54150 62700 71250 85500  

Tér.díj ÁFÁval/Ft 0 200 220 270 345 395 495 

 

4. A szállítás napi intézményi térítési díja: 180,- Ft. 

A szállítás napi személyi térítési díja: térítésmentes 

 

 

III. Tök településre vonatkozóan  

 

1. A szociális étkeztetés napi intézményi térítési díja: 550,- Ft/adag 

 

2. Az önkormányzat szociális étkeztetésben részesülőknek személyes díjkedvezményt ad. A szociális 

étkeztetés személyes díjkedvezményének mértéke az intézményi térítési díj százalékában, ha az 

ellátásban részesülő személy jövedelme:  

a) nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének 140%át:  100 % 

b) nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének 150%-át:    60 % 

c) nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének 190%-át:           55 % 

d) nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének 220%-át:           45 % 

e) nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének 250%-át:           30 % 

f) nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének 300%-át:           20 % 

g) a nyugdíjminimum mindenkori összegének 300%-a felett:                       0 % 

 

3. A szociális étkeztetés kedvezményes személyi térítési díjának kiszámítása az alábbi: 

 0% 40% 45% 55% 70% 80% 100% 

Min. jöv/Ft 0 39901 42751 54151 62701 71251 85501 

Max. jöv./Ft 39900 42750 54150 62700 71250 85500  

Tér.díj ÁFÁval/Ft 0 220 245 300 385 440 550 

  

4. A szállítás napi intézményi térítési díja: 180,- Ft. 

A szállítás napi személyi térítési díja: térítésmentes 

 

2. melléklet a …/……..(…) önkormányzati rendelet 

 

A házi segítségnyújtásért fizetendő intézményi térítési díj, illetve a személyi térítési díj és 

kedvezményei 

 

I. Budakeszi településre vonatkozóan 

 

1. A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 780,- Ft/óra, a személyi térítési díj maximum 

összege: 580.- Ft/óra 

 

2. Az önkormányzat a házi segítségnyújtásban részesülőknek személyes díjkedvezményt ad. A 

személyes díjkedvezményének mértéke az intézményi térítési díj százalékában, ha az ellátásban 

részesülő személy jövedelme:  

a) nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének 140%-át:     100 % 
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b) nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének 150%-át:       80 % 

c) nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének 190%-át:      70 % 

d) nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének 220%-át:      60 % 

e) nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének 300%-át:      50 % 

f) a nyugdíjminimum mindenkori összegének 300%-a felett:                         0 % 

 

3. A házi segítségnyújtás kedvezményes személyi térítési díjának kiszámítása az alábbi: 

 0% 20% 30% 40% 50% 100% 

Min. jöv/Ft 0 39901 42751 54151 62701 85501 

Max. jöv./Ft 39900 42750 54150 62700 85500  

Tér.díj ÁFÁval/Ft 0 115 175 230 290 580 

 

4. A házi segítségnyújtás keretében nem kell fizetni térítési díjat az ellátott lakásán történő segítő 

beszélgetésért, mentális segítségnyújtásért. 

 

II. Budajenő településre vonatkozóan  

 

1. A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 765,- Ft/óra, a személyi térítési díj maximum 

összege: 580.- Ft/óra 

 

2. Az önkormányzat a házi segítségnyújtásban részesülőknek személyes díjkedvezményt ad. A 

személyes díjkedvezményének mértéke az intézményi térítési díj százalékában, ha az ellátásban 

részesülő személy jövedelme:  

a) nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének 140%-át:     100 % 

b) nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének 150%-át:       80 % 

c) nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének 190%-át:      70 % 

d) nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének 220%-át:      60 % 

e) nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének 300%-át:      50 % 

f) a nyugdíjminimum mindenkori összegének 300%-a felett:                         0 % 

 

3. A házi segítségnyújtás kedvezményes személyi térítési díjának kiszámítása az alábbi: 

 0% 20% 30% 40% 50% 100% 

Min. jöv/Ft 0 39901 42751 54151 62701 85501 

Max. jöv./Ft 39900 42750 54150 62700 85500  

Tér.díj ÁFÁval/Ft 0 115 175 230 290 580 

 

III. Tök településre vonatkozóan 

 

1. A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 360,- Ft. 

 

2. Tök Községben a házi segítségnyújtás térítésmentes.  

 

3. melléklet a …/……..(…) önkormányzati rendelet 

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért fizetendő intézményi térítési díj, illetve a személyi 

térítési díj és kedvezményei Budakeszi, Budajenő és Tök településekre vonatkozóan 
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1. Szociálisan rászorultak esetén: 

a) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 95,- Ft/nap,  

     havi: 2 850,- Ft/fő 

b) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítésmentes. 

 

2. Szociálisan nem rászorultak esetén:  

a) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja:           185,- Ft/nap,  

b) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja, havidíj:  5 550,- Ft/fő 

 

4. melléklet a …/…...(…) önkormányzati rendelet 

 

A nappali ellátásban, azaz Idősek Klubjában fizetendő intézményi térítési díj, illetve a személyi 

térítési díj kedvezményei Budakeszi, Budajenő és Tök településekre vonatkozóan 

 

Az önkormányzat a nappali ellátás intézményi térítési díját csak napközbeni tartózkodás esetén 755,- 

Ft-ban, a személyi térítési díjat térítésmentesen állapítja meg. 

 

5. melléklet a …/……..(…) önkormányzati rendelet 

 

Külön szolgáltatás a nappali ellátásban Budakeszi, Budajenő és Tök településekre vonatkozóan 

 

1. Reggeli és uzsonna önköltsége 1 napra: 719,- Ft. 

 

2. A nappali ellátásba felvettek közül az önkormányzat személyes díjkedvezményt ad a külön 

szolgáltatást – reggelit és uzsonnát – igénylők részére. A személyes díjkedvezmény mértéke, ha az 

ellátásban részesülő személy jövedelme: 

a) nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének 150 %-át:   100 % 

b) nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének 190%-át:      90 % 

c) nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének 220%-át:      85 % 

d) nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének 250%-át:      80 % 

e) nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének 300%-át:      60 % 

f) nem haladja meg a nyugdíjminimum mindenkori összegének 320%-át:       20 % 

g) a nyugdíjminimum mindenkori összegének 320%-a felett:                          0 % 

 

3. A nappali ellátásban a külön szolgáltatás térítési díjának számítása az alábbi: 

 0% 10% 15% 20% 40% 80% 100% 

Min. jöv/Ft 0 42751 54151 62701 71251 85501 91201 

Max. jöv./Ft 42750 54150 62700 71250 85500 91200  

Tér.díj ÁFÁval/Ft 0 70 110 145 285 575 719 

 

Indokolás: 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), 

valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) térítési díjakra irányadó rendelkezései.  

 

Az Szt. 115. § (1)-(3) és (9) bekezdései, valamint a Korm. Rend. 2. § (1) bekezdése értelmében 

általános szabályok:  
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Szt. „115. § (1)  A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (a 

továbbiakban: intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló 

törvényben biztosított támogatás egy főre jutó összegének, támogató szolgáltatás és jelzőrendszeres 

házi segítségnyújtás esetén a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti 

költségvetési támogatásának különbözete. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is 

szolgáltatásonként kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti közvetlen 

költségeinek arányában történő megosztásával… „ 

(2) A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.  

(3) A személyi térítési díj összege önkormányzati intézmény esetén a fenntartó rendeletében foglaltak 

szerint, egyéb esetben a fenntartó döntése alapján csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett 

jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik. 

(9) A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április 1-jéig kell 

megállapítani.” 

 

Korm. Rend. 2. § (1) „A fenntartó a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásért térítési 

díjat (a továbbiakban: intézményi térítési díj) állapít meg, amelyet az Szt.-ben, e rendeletben, a 

fenntartó önkormányzatok rendeletében, valamint az Szt. 94/C. §-a, illetve a 2011. január 1-jét 

megelőzően hatályos 94/B. vagy 94/D. §-a szerinti megállapodásban (a továbbiakban együtt: 

megállapodás) foglaltak szerint kell megfizetni. Az Szt. 115. §-ának (9) bekezdése szerint számított 

térítési díjat akkor is dokumentálni kell, ha az ellátáshoz nyújtott saját hozzájárulás révén a fenntartó 

alacsonyabb intézményi térítési díjat alkalmaz. 

 

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCCXXX. törvény 2. melléklet III. 

fejezete 3. pontjának c), d), f) alpontja tartalmazza a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, 

időskorúak nappali intézményi ellátásának finanszírozási módját és fajlagos összegét.” 

 

 

10.) napirendi pont 

Döntés norvég pályázat beadásáról 

 

Budai István polgármester: Átadom a szót Lázár Miklós alpolgármesternek. 

 

Lázár Miklós alpolgármester: Köszönöm. Budajenő község településfejlesztési koncepciójában 

meghatározott cél a magtárépület közösségi célú funkcióval történő hasznosítása. E cél 

megvalósításának kezdetét jelentette 2011. év végén Gerhard Schick díszpolgár adománya, melyből 

elkészítettük 2012-ben a magtár felújítási tervét. Az épület részbeni felújítására és hasznosítására az 

elkészült, engedélyes terv alapján, és az „EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014, 

Kulturális és természeti örökség megőrzése és felújítása, Vidéki kulturális és természeti örökség 

megőrzése” c. intézkedés pályázati felhívás szerint lehetőség van vissza nem térítendő támogatásra 

pályázni. Az értékelés során különösen fontos, hogy a fejlesztés hátrányos helyzetű kistérségben vagy 

településen valósuljon meg, a fejlesztéssel érintett örökségi elem állapota leromlott, alulhasznosított, a 

kulturális szolgáltatások korlátozottak legyenek, valamint a projekt tervezésébe és megvalósításába 

aktívan donor országbeli és/vagy hazai partner részvétele. A támogatás mértéke: 95 %. A pályázat 

keretében igényelhető támogatás összege minimum 200 000 EUR (56 680 000 Ft), maximum 500 000 

EUR (141 700 000 Ft). A lift építése nagyságrendileg 15 MFt-tal növelné a kivitelezés költségeit, így 

azt egy külön fejlesztésben kívánjuk megvalósítani. Lift nélkül csak a földszint lesz közösségi célú 

használatra alkalmas-akadálymentes. Pályázatírásra négy ajánlatot is bekértünk, ebből három konkrét 

pályázat érkezett. Egy pályázatíró visszalépett, az említett értékelési szempontok miatt, nem lát esélyt 
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a pályázat elnyerésére, mindemellett nagyon magasak a beadáskor jelentkező költségek, így pl. az 

angol nyelvű fordítás. A három pályázatból az egyik jelentkező kétséges beruházásai miatt közismert, 

így őt kizárnánk ebből a fejlesztésből. A másik cég 6%-os sikerdíjat tűzött ki a pályázatban, amit 

nagyon magasnak találunk. Így a négyből egy cég maradt, aki elfogadható, 2,5%-os sikerdíjjal vállalja 

a munkát és rendelkezik norvég kapcsolattal. A Gazdasági és Fejlesztési Bizottság ez utóbbi céget, a 

PRAP Kft.-t javasolja elfogadásra.  

 

Budai István polgármester: Szükséges összeállítanunk egy másfél oldalas összefoglaló, angol nyelvű 

anyagot, amelyet a megfelelő kapcsolaton keresztül eljuttatunk a norvég nagykövetségre. Továbbá 

tudomásomra jutott, hogy Budakeszin is van egy norvég cég, akit meg kívánok keresni a holnapi nap 

folyamán. A cég profiljának függvényében, részt vehetnek a beruházás megvalósításában is. Van-e 

kérdés észrevétel? 

 

Kuli László képviselő: Még egy fontos dolog eszembe jutott, a kivitelezés kapcsán. Fel kellene kérni 

a gépésztervezőt, hogy a falfűtés és a fűtési rendszer megvalósítására keressen norvég céget. A 

gépészet – így kazán, csövek, fűtőtestek – pont egy olyan szakterület, amelyre szerintem lehet itt 

Magyarországon céget találni.  

 

Budai István polgármester: Támogatom a javaslatot, köszönöm a hozzászólást. Van-e további 

kérdés, észrevétel? (Kérdés, észrevétel nem volt.) Aki a beterjesztett határozati javaslattal egyetért, 

kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi 

határozatot fogadta el:  

 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

20/2014. (III. 27) számú határozata 

 

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a műemlék magtárépület közösségi célú 

használata, megjelenésének méltó állapotba hozása érdekében pályázatot nyújt be az „EGT és 

Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014, Kulturális és természeti örökség megőrzése és 

felújítása, Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése” c. intézkedés (kódszáma: 

HU07PA16-A2-2013) pályázati felhívás alapján, vissza nem térítendő támogatás elnyerésére. 

A fejlesztés helyszíne: 2093 Budajenő, Magtár u. 5. sz. (100/19 hrsz) 

A megvalósítás határideje: (pályázati kiírás szerint) 

A Képviselő-testület 

 a projekt összköltségét a tartalomfejlesztéssel együtt maximum 100 000eFt-ban határozza 

meg, 

 az önrész viselését vállalja. 

Az önrész vállalása: a Képviselő-testület az önrész viselését 5000 eFt mértékig vállalja, 2014 évben a 

költségvetés általános tartalékkeret terhére biztosítja, a 2015. évi költségvetésébe betervezi. 

A) A Képviselő-testület támogatja a felújítási terv módosítását az emeleti szintek akadálymentes 

megközelítését szolgáló külső panorámalift építése céljából, amit a következő ütembe tervezi a 

tervmódosítással együtt megvalósítani. 

B) A Képviselő-testület a jogerős építési engedély szerinti műszaki tartalommal nyújtja be a 

pályázatot. 

A Képviselő-testület a pályázat megírásával a PRAP Kft-t bízza meg. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza Kuli Lászlót az építési engedély ÉTDR rendszerben történő 

meghosszabbítása/módosítása során az Önkormányzat képviseletére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat előkészítésére és benyújtására, az 

Önkormányzat teljes körű képviseletére, megállapodások, szerződések megkötésére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2014. május 21. 

 

 

11.) napirendi pont 

Zsámbéki-medence Regionális Területfejlesztési Tanács megállapodás módosítása 

 

Budai István polgármester: A Zsámbéki-medence Regionális Területfejlesztési Tanács a Társulási 

Tanács megállapodás módosításáról döntött. A beterjesztett határozati javaslatok lényege, hogy 

elektronikusan is lehessen az üléseket összehívni, valamint azokon szavazni, mivel sokszor nagyon 

hiányos a tanács összetétele. Két határozati javaslat van, de mindkettő ugyanarról a tárgykörről szól, 

azzal a különbséggel, hogy egyik a módosításról, a másik az egységes szerkezetről rendelkezik, ebben 

az esetben lehet csomagban szavazni, vagyis nem kell külön-külön, hanem egyben. Van-e kérdés, 

észrevétel ezzel kapcsolatosan? (Kérdés, észrevétel nem volt.) Aki a beterjesztett határozati 

javaslatokkal egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi 

határozatot fogadta el:  

 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

21/2014.(III. 27) számú határozata 

 

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján a Zsámbéki-medence 

Regionális Területfejlesztési Társulás Társulási megállapodásának módosítását, valamint a 

módosítással egységes szerkezetét jelen határozat melléklete szerint elfogadja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2014. április 15. 

Felelős: polgármester 

 

1. számú melléklet 

 

Társulási megállapodás módosítása 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 

146.§ (1) bekezdése alapján a Zsámbéki-medence Regionális Területfejlesztési Társulás Társulási 

Megállapodását az alábbiak szerint módosítja: 

 

3.A Társulási Megállapodás V.3. pontja az alábbiakkal egészül ki: 
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„3.5. A Társulás ülését az Elnök elektronikus hírközlő eszköz útján is összehívhatja és 

megtarthatja. Az elektronikus hírközlő eszköz útján történő összehívás és lebonyolítás 

részletszabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg.” 

 

 

 

Budai István polgármester: Más napirendi pont nem volt, megköszönte a testület munkáját és a nyílt 

ülést 18:45 órakor bezárta.  

 

Kmf. 

 

 

 

Budai István        dr. Kovács Dénes 

polgármester                 jegyző 

 

 

 

A kiadmány hiteléül: 

 

 

Mohai Mónika 

jegyzőkönyvvezető 


