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Tárgy
a szociális ellátásokról
a gyermekvédelemről szóló 16/2005. (XIl.16.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről
a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (11.24.) önkormányzati rendelet
módosításáról
1~arg~
I
az önkormányzat 2021. I félévi gazdálkodási beszámolójának elfogadása
döntés a Bodony belterületén található Arany János utca útburkolata
felújításának tárgyában indított, a műszaki ellenőri feladatok
elvégzésére irányuló egyszerű beszerzési eljárás nyerteséről.
döntés
a
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozásról
döntés
a
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat kiírásáról

Napirend:
1. Döntés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról.
Előterjesztő: Vince János polgármester
2. Döntés a Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelemről szóló
16/2005. (XIl.16.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről.
Előterjesztő: Vince János polgármester
3. Beszámoló az Önkormányzat 021. I. félévi gazdálkodásáro.
Előterjesztó’: Vince János polgármester
4. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
Előterjesztő: Vince János polgármester

5. Döntés a Miniszterelnökség által támogatott és a Magyar Államkincstár által kiírt MFP
UHK/2021 kódszámú nyertes pályázat keretében az Arany János utca felújítására
benyújtott műszaki ellenőri ajánlatokról.
Előterjesztő: Vince János polgármester
6. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő
csatlakozásról.
Előterjesztó’: Vince János polgármester
7. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírása.
Előterjesztő: Vince János polgármester
8. Egyebek

Jelen vannak:

Vince János polgármester
Farkas István alpolgármester
Kovács Dominika képviselő
Szabó Gábor képviselő
Vince-Kovács Katalin képviselő
Dr. Oláh Sándor Dávid aljegyző
Kovács Andrea ügyintéző

Vince János polgármester:
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a négy képviselő Jelen van, így az ülést
határozatképesnek mondja ki és megnyitja azt. A mai ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Vince Kovács
Katalin képviselőt Javasolja. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a képviselő-testületi ülésről
hangfelvétel készül.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a mai ülés
jegyzőkönyv hitelesítőjének Vince Kovács Katalin képviselőt választotta meg.

Vince János polgármester:
Javasolt napirendi pontok tehát:
1. Döntés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról.
2. Döntés a Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelemről szóló
16/2005. (Xll.16.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről.

-

3. Beszámoló az Önkormányzat 2021. I. félévi gazdálkodásáról.
4. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
5. Döntés a Miniszterelnökség által támogatott és a Magyar Államkincstár által kiírt MFP
UHK/202J. kódszámú nyertes pályázat keretében az Arany János utca felújítására benyújtott
műszaki ellenőri ajánlatokról.
6. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő
csatlakozásról.
7. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírása.
8. Egyebek
1. Napirendi pont
Vince János polgármester:
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. ~-a kimondja, hogy a jogalkalmazás és az utólagos
hatásvizsgálat tapasztalatait is figyelembe véve önkormányzati rendelet esetén a jegyző
gondoskodik arról, hogy a tárgykört érintő Új jogi szabályozás vagy módosítás során, ennek
hiányában e célból kiadott jogszabály keretében
a) az elavult, szükségtelenné vált,
b) a jogrendszer egységébe nem illeszkedő,
c) a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jogszabály címzettjei számára gyorsabb,
kevésbé költséges eljárásokat eredményező szabályozással felváltható,
d) a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként alkalmazhatatlan, vagy
e) az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító
jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésére, illetve megfelelő módosítására kerüljön sor.
Ezen törvényi rendelkezésnek megfelelően szükségessé vált a jelenleg hatályban lévő a szociális
ellátásokról szóló 3/2015.(ll.27.) önkormányzati rendelet, és a gyermekvédelemről szóló 16/2005.
(XII. 16.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata.
Fentieken túl a Heves Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztálya is törvényességi
felhívást intézett önkormányzatunk felé, melyben kezdeményezte az érintett önkormányzati
rendeletek hatályon kívül helyezését.
A rendelet-tervezetek elkészültek, melyek formai tagolása a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.
(XII. 14.) IRM rendeletben foglalt szabályok alapján történt.
Szabó Gábor:
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és a tervezet elfogadását javasolja a Képviselő
testület számára.
Vince János polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsájtom.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, e en zavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
hozta meg.

BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2021. (IX.
.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a szociális ellátásokról
(tervezet)
Bodony Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi Ill, törvény 92. ~ (1) bekezdésében, valamint 132. ~ (4) bekezdésének
d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. ~ (1) bekezdés 8a.
pontjában meghatározott feladatkörében eljá rva az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról
a következőket rendeli el:

I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1.~

A rendelet hatálya kiterjed a Bodony község területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási
hellyel rendelkező és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill, törvény
(továbbiakban: Sztv.) 3. ~ (1) bekezdésében, (3) bekezdés a) pontjában, továbbá a 6. ~-ában
meghatározott személyekre.
2. Értelmező rendelkezések
2.*
E rendelet által használt fogalmak tekintetében az Sztv. 4. ~-ban foglaltakat kell alkalmazni.

3. A szociális ellátások formái
3.~

Bodony Községi Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az alábbi szociális ellátásokat
illetve szolgáltatásokat nyújtja:
a) Települési támogatások
b) Szociális szolgáltatások
ba) étkeztetés, étkeztetés házhozszállítással
bb) házi segítségnyújtás,
bc) falugondnoki szolgálat
4

~

4. Hatásköri rendelkezések
4. ~
(1) A rendelet 3. ~ a) pontjában, valamint ba) pontjában meghatározott ellátásokkal kapcsolatos
feladat és hatásköröket a Képviselő-testület, valamint a polgármester gyakorolja.
(2) A polgármester dönt:
a) a települési támogatásokról,
b) az étkeztetésről.

5. Eljárási rendelkezések
5.*
(1) A 4. ~ (2) bekezdése szerinti hatáskörgyakorló hatáskörébe tartozó ellátások esetén a kérelmeket
az igénylésre rendszeresített nyomtatványon a Parádi Közös Önkormányzati Hivatalhoz (a
továbbiakban: Hivatal) kell benyújtani.
-

-

(2) A 3. ~ bb) pontja szerinti szolgáltatás iránti kérelmeket a „Aranykapu” Kistérségi Humán
Szolgáltató Központhoz (3250 Pétervására, Szent Márton u. 14.) kell benyújtani, amelyek elbírálása
az intézményvezető hatáskörébe tartozik.
(3) Szociális ellátás megállapításának hivatalból történő kezdeményezésére jogosult:
a) helyi önkormányzati képviselő,
b) polgármester,
c) jegyző,
d) szociális és oktatási intézmény vezetője
e) egészségügyi szervek,
f) társadalmi szervezetek képviselője.
(4) Az e rendeletben szabályozott önkormányzati hatósági ügyekben elektronikus úton eljárási
cselekmények nem gyakorolhatók.
6.~
(1) A hatáskörrel rendelkező szerv a környezettanulmánnyal vagy fényképfelvétellel alátámasztott
szociális ellátásokra vonatkozó kérelmeket, és a hivatalból indult eljárásokat elbírálja.
(2) Nem kell környezettanulmányt készíteni, ha az igénylőnél a tárgyévben már készült
környezettanulmány, vagy a kérelmező életkörülményei hivatalból ismertek és az igénylő
életkörülményeiben lényeges változás nem feltételezhető.
(3) A kérelemhez csatolni kell az igénylő és a családjában élők havonta rendszeresen mérhető
jövedelméről a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó, egyéb jövedelemnél pedig a kérelem
benyújtását megelőző 12 hónap nettó jövedelem re vonatkozó igazolást, vagy nyilatkozatot.

1~SO~XJQ

W~U~

(4) Munkaviszonyban állók kérelmükhöz a 63/2006. Kormányrendelet 3. ~ la) bekezdésében
felsorolt ellátások kivételével
a munkáltató által kiállított kereseti igazolást, nyugdíjban,
nyugdíjszerű ellátásban, gyermekgondozási díjban, álláskeresési járadékban, tartásdíjban
részesülők a kiutalást bizonyító feladóvevényt vagy bankszámlakivonat másolatát csatolják.
—

—

(5) A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a
kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem
egyhavi átlagát kell figyelembe venni.
(6) Egyéb forrásból származó jövedelem esetén különösen ingatlan-, üdülő-, lakás hasznosítása,
alkalmi munka személyes nyilatkozatot kell mellékelni.
—

—

(7) A hivatalból indult eljárásoknál a nyilatkozatokat az ügyféltől, az eljárás megindításától számított
8 napon belül kéri be a Hivatal.
(8) Az eseti jellegű rendkívüli települési támogatásként adható gyógyszer támogatási kérelemhez
mellékelni kell a gyógyszertár által igazolt havi gyógyszerköltséget.
(9) A 17. ~ (1) bekezdés bb) pontja szerint igényelt eseti jellegű rendkívüli települési támogatás iránti
kérelemhez ha a károsult rendelkezett biztosítással csatolni kell a biztosítótársaság igazolását
arról, hogy milyen összeg került részére kifizetésre. Biztosítás hiányában a kárbecslés, javítás
költségeinek előzetes kalkulációját kell csatolni.
—

—

(10) Amennyiben az igénylő vagy családja jövedelme kizárólag vagy túlnyomórészt vállalkozásból
vagy vagyonhasznosításból származik, illetve kétség merül fel a nyilatkozat valódisága tekintetében,
úgy be kell szerezni az illetékes NAV igazolását a jövedelemadó alapra vonatkozóan.

7.~
(1) Kérelmező létfenntartását veszélyeztető körülmények fennállása esetén a szociális ellátás
bizonyítási eljárás nélkül az igénylő nyilatkozata alapján is megállapítható.
(2) A 7. ~ (1) bekezdésében rögzített esetben a határozat kiadását követő 15 napon belül helyszíni
ellenőrzéssel kell megvizsgálni a nyilatkozatok valódiságát. Az esetlegesen jogosulatlanul felvett
összeg visszafizettetéséről a hatáskör gyakorlója dönt.

8. ~
(1) A rendszeres pénzbeli ellátásokat utólag, minden hónap 5. napjáig kell folyósítani a 63/2006. (III.
27.) Kormányrendelet 6. ~ (3) bekezdése alapján.
(2) A települési támogatást a kérelmező bankszámlájára kell utalni. Bankszámla hiányában az
ellátást készpénzben kell kifizetni.
(3) A természetben nyújtott ellátások számláit az Önkormányzat egyenlíti ki.

II. Fejezet
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS
6. A települési támogatás formái
9. ~

A települési támogatás lehet
a) havi rendszerességgel nyújtott,
b) eseti jelleggel biztosított.
10. *
(1) Havi rendszerességgel nyújtott támogatás a lakhatáshoz nyújtott támogatás.
(2) Eseti jelleggel biztosított támogatások:
a) gyógyszertámogatás;
b) temetési költségekhez való hozzájárulás;
c) rendkívüli települési támogatás;
d) köztemetés.
11.~
(1) A támogatások, részben vagy egészben természetbeni támogatásként nyújthatók.
(2) Természetben nyújtható támogatás különösen az élelmiszer, valamint a közüzemi díjak, és a
temetés költségeinek megfizetése.
7. Rendszeres települési támogatás
12.~
(1) Az önkormányzat települési támogatást nyújt a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak
az általuk lakott lakás vagy lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres
kiadásaik viseléséhez, az e rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén (a továbbiakban:
lakhatáshoz nyújtott települési támogatás).
(2) A lakhatási támogatás iránti kérelmet, a rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon kell
benyújtani. A kérelemhez
a) a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolása,
b) a támogatott szolgáltatást szerződés alapján igénybe vevő fogyasztónak és a fogyasztási helynek
a szolgáltató általi azonosításához szükséges adatot tartalmazó irat bemutatása, vagy másolatának
csatolása, és adott esetben
c) bérleti-, albérleti szerződés bemutatása
szükséges.
(3) A lakhatáshoz nyújtott települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az
egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 310 %-át, (88.350,- Ft) és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási
egységek összegének há nya dosáva I.
(4) A lakhatáshoz nyújtott települési támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás
tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol
a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.
7

(5) Ha a háztartás
a) (4) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági
támogatásban részesül, vagy
b) (4) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot
folyósíta nak,
a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(6) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő ideértve a gyámot, a nevelőszülőt
és a hivatásos nevelőszülőt él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
-

-

(7) A lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó
elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege 450,-Ft.
(8) A lakhatáshoz nyújtott települési támogatás esetében elismert lakásnagyság
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,
c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,
d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden
további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
(9) A lakhatáshoz nyújtott települési támogatás egy hónapra jutó összege
a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási
egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 50%-át,
b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM)
szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) pont
szerinti mértéket meghaladja,
de nem lehet több mint havi 10.000,- Ft és kevesebb, mint havi 3.500,- Ft, azzal, hogy a támogatás
összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.
(10) A (9) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik:

TM

=

0,3

-

J -0,5
NYM x 0,15,
NYM

ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. ATM-et századra kerekítve kell meghatározni.
(11) A lakhatáshoz nyújtott települési támogatást egy évre kell megállapítani.
(12) A lakhatáshoz nyújtott települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható
meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. E rendelkezés alkalmazásában
külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott
lakás lakrészeit.

8. Eseti települési támogatások
13.~

(1) A gyógyszertámogatásként nyújtott települési támogatás a gyógyszerek vagy gyógyászati
segédeszközök megvásárlásához annak a személynek állapítható meg, ahol
a) a családban az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élők esetén a 250 %-át, és
b) a gyógyszerek vagy gyógyászati segédeszközök rendszeres használata orvosilag indokolt, és
c) a rendszeresen, vagy esetenként szedett gyógyszerek, használt gyógyászati segédeszközök havi
költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át, és
d) közgyógyellátási igazolvánnyal nem rendelkezik.
(2) A kérelem egy naptári évben egy alkalommal nyújtható be a rendelet 2. melléklete szerinti
nyomtatványon. A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a háziorvos és/vagy kezelőorvos által
felírt rendszeresen vagy esetenként szedett gyógyszerek, gyógyászati segédeszköz költségének
összegéről szóló igazolást.
(3) A támogatás összege a havi gyógyszerköltség 300 %-a, de nem haladhatja meg a 30.000,- Ft-ot.
14. *
(1) Temetési költségek mérséklésére nyújtandó települési támogatásra jogosult a haláleset
időpontjában a Bodonyi bejelentett lakcímmel rendelkező elhunytnak a haláleset időpontjában
Bodonyi bejelentett lakcímmel rendelkező hozzátartozója vagy a temetésről gondoskodó más
személy, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem összege nem éri el
egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hétszeresét (199.500 Ft), családban
élő esetén hatszorosát (171.000 Ft).
(2) A települési támogatás iránti kérelem a rendelet 3. melléklete szerinti nyomtatványon nyújtható
be. A kérelemhez mellékelni kell:
a) az eltemettető és a vele közös háztartásban élők jövedelmét igazoló jövedelemigazolását,
b) a temetési számlák eredeti példányát,
c) amennyiben a haláleset nem Bodonyban történt, a halotti anyakönyvi kivonatot.
(3) A temetési célra szóló települési támogatás iránti kérelmet a haláleset anyakönyvezését követő
60 napon belül lehet benyújtani.
(4) A helyben szokásos, legolcsóbb temetés költsége 200.000,- Ft.
(5) A temetési költségek mérséklésére nyújtott települési támogatás összege 40.000,- Ft.
(6) Nem állapítható meg temetési célra szóló települési támogatás annak, akinek tartási,
életjáradéki, vagy öröklési szerződés alapján kötelessége az elhunyt eltemettetése.
15.~
(1) Rendkívüli települési támogatás azon személyek részére állapítható meg,
a) akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy
b) az alábbi esetek valamelyikének bekövetkezte miatt anyagi segítségre szorulnak.
ba) 1 hónapot meghaladó táppénzes állomány,
bb) elemi kár,
bc) tartós 2 hónapot meghaladó orvosi kezelést igénylő betegség (daganatos megbetegedés,
végtagcsonkolás, szív és érrendszeri betegség) esetén,
bd) 15 napot meghaladó kórházi ápolás,
be) a kérelmező lakhatáshoz nyújtott települési támogatásra nem jogosult, de a költségek
megfizetésére nem képes,
—

—
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bf) közüzemi díjhátralék megfizetésére nem képes,
bg) élelmezés biztosítása,
bh) ellátatlan munkanélküliség miatt bekövetkezett jövedelemcsökkenés,
bi) közgyógyellátásra nem jogosult, de gyógyszerköltségét nem képes viselni,
bj) temetési költség.
(2) A rendkívüli települési támogatás az (1) bekezdésben meghatározott feltételek közül legalább
egy fennállása esetén akkor állapítható meg, ha az egy főre számított havi jövedelem nem haladja
meg
a) családban élők esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 320 %-át (91.200,Ft),

b) egyedül élő személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 420 %-át
(119.700,- Ft),
és a családban a család tagjainak, egyedül élő személy esetén a kérelmezőnek vagyona nincs.
(3) A támogatás iránti kérelem a rendelet 4. melléklete szerinti nyomtatványon nyújtható be. A
kérelemhez a jövedelemigazoláson túl csatolni kell az alkalmanként jelentkező többletkiadásokat
igazoló iratot, igazolást, nyilatkozatot.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén az alkalmanként nyújtott
rendkívüli települési támogatás legmagasabb összege nem haladhatja meg a 60.000,- Ft-ot, de nem
lehet kevesebb 3.000,- Ft-nál.
(5) Az egy naptári éven belül az egy háztartásban élők részére megállapított rendkívüli települési
támogatások együttes összege nem haladhatja meg a 95.500,- Ft-ot a lakhatáshoz kapcsolódó
rendszeres települési támogatásban részesülő kéreirnezők esetében a 30.000,- Ft-ot.
(6) Rendkívüli természetbeni települési támogatás nyújtható:
a) tűzifa biztosításával,
b) napi egyszeri meleg étel biztosításával,
c) étel ingyenes házhoz szállításával,
d) vetőmag támogatással,
e) élelmiszercsomag biztosításával.
(7) Amennyiben nincs lehetőség a rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátásként
történő biztosítására, a segélyezett részére elszámolási kötelezettség írható elő, vagy az
alapszolgáltatást nyújtó intézmény működik közre a megállapított támogatás célszerinti
felhasználásában. Az elszámolás elmulasztása esetén kérelmező következő segélykérelme
elutasításra kerül.
(8) Közüzemi díjhátralék megfizetéséhez biztosított rendkívüli települési támogatást közvetlenül a
szolgáltatónak kell utalni.
(9) A rendkívüli települési támogatás megállapításánál a jövedelmi viszonyok mellett a vagyoni
helyzetet is vizsgálni kell. A vagyon vizsgálata során az Sztv. 4. ~ (1) bekezdés b) pontja előírásai
alkalmazandók.
(10) Nem jogosult a kérelmező a rendkívüli települési támogatásra, amennyiben az Sztv. 4. 5 (1)
bekezdés b) pontjában meghatározottnál nagyobb mobilizálható vagyonnal rendelkezik.
—

-

(11) Különös méltánylást érdemlő sürgős esetben, ha az igénylő életkörülményei az azonnali
segítségnyújtást indokolják
az (1) bekezdés bb), bc), bd), bh), bi) és bj) pontja esetén
a
polgármester, az igénylő részére jövedelmi viszonyokra való tekintet nélkül azonnali támogatást
állapíthat meg, melynek összege nem haladhatja meg az 50.000 Ft-ot.
—

—

16. ~

(1) A 15. ~ szerinti települési támogatás kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható.
(2) A kamatmentes kölcsönben részesülőkkel a polgármester megállapodást köt, mely tartalmazza
a visszafizetés idejét, törlesztő részletet, visszafizetést biztosító esetleges garanciákat.
(3) A rendkívüli települési támogatásként megállapított kamatmentes kölcsön visszafizetési ideje
legfeljebb egy év, amely időtartam alatt havi egyenlő mértékben kell a kölcsönt visszafizetni.
(4) Háromhavi törlesztő részlet befizetésének elmulasztása esetén a teljes kamatmentes kölcsönt
15 napon belül, egy összegben, a mindenkori késedelmi kamattal növelten kell visszafizetni.
(5) Csak rendkívül indokolt esetben részesíthető ismételten települési támogatásban, aki a korábban
juttatott kamatmentes kölcsönt nem fizette vissza. Rendkívül indokolt esetnek csak a családban
bekövetkezett haláleset vagy elemi csapás tekinthető.
17.~

(1) A köztemetést, mint természetben nyújtott szociális ellátást az Önkormányzat az Sztv. 48. ~-a
alapján biztosítja.
(2) A polgármester a köztemetés költségeinek visszafizetésére az eltemettetésre köteles személy
részére maximum tizenkét havi részletfizetési lehetőséget biztosíthat.
(3) Az első részlet visszafizetésének határideje a részletfizetést megállapító határozat jogerőre
emelkedését követő hónap 15. napja.
(4) A polgármester az eltemettetésre köteles személyt különös méltánylást érdemlő körülmények
fennállása esetén a köztemetés költségének megtérítési kötelezettsége alól részben vagy egészben
mentesítheti, amennyiben az eltemettetésre köteles személy családjában az egy főre jutó nettó havi
jövedelem összege nem éri el egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %át, családban élő esetén 100 %-át.
(5)A köztemetés elrendelése során tekintettel kell lenni az elhunyt vallására, a temetésével
kapcsolatos esetleges nyilatkozatára.

III. Fejezet
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

9. Étkeztetés
18.~
(1) Az Sztv. 62. ~ (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő, étkeztetés
szempontjából szociálisan rászorult személynek kell tekinteni, akinek önellátó képessége olyan
mértékben csökkent, hogy étkezéséről önállóan gondoskodni nem tud, mert:
a)
60. életévét betöltötte, vagy
b)
korhatárra tekintet nélkül, akinek egészégi állapota indokolja.

(2) A szociális rászorultság igazolására az (1) bekezdés b pontja szerinti esetben a övetkező iratokat
illetve nyilatkozatokat lehet elfogadni:
a) háziorvosi, szakorvosi igazolás,
b) fogyatékossági támogatást, vakok személyi járadékát Illetve magasabb összegű családi pótlékot
rnegállapító, folyósítást igazoló határozatot, szakvéleményt, Illetve iratot,
c) pszichiáter vagy neurológus szakvéleményt.
19.*
A szociális étkezésért fizetendő térítési díjat a kérelmező rendszeres havi jövedelme alapján, a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (11.17.) Korm.
rendelet 9. ~ (4)-(5) bekezdései alapján kell meghatározni.
20. ~

Az ellátást meg kell szüntetni, ha:
a) az ellátás megállapítása határozott időre vagy feltétel bekövetkeztéig történt;
b) az ellátott az ellátást előzetes bejelentés nélkül tartósan (legalább 2 hétig) nem vette igénybe, s
ezt utólag elfogadható módon nem mentette ki;
c) az ellátott magatartásával az ellátást lehetetlenné teszi vagy akadályozza;
d) az ellátott a részére megállapított intézményi térítési díj megfizetését figyelmeztetés ellenére
elmulasztotta, feltéve, hogy annak megfizetésére egyébként képes lenne.
2. Házi segítségnyújtás
21.~

A házi segítségnyújtás feladatainak ellátása során a Sztv. 63. ~-a és az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet
25. ~-ában foglaltak az irányadók.

IV. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
22.~
(1) Ez a rendelet 2021. október hó 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.

Vince János
polgármester

Dr. Oláh Sándor Dávid
aljegyző

~-

~Lo

L~CL~L~

2. Napirendi pont
Szabó Gábor:
Az Ügyrendi Bizottság szintén tárgyalta ezt a napirendi pontot. A Bizottság javasolta a
gyermekvédelemről szóló 16/2005. (Xll.16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését.
Vince János polgármester:
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsájtom.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
hozta meg.
BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2021. (IX.
.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelemről szóló 16/2005.
(XII.16.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről
(tervezet)
Bodony Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.
törvény 10. ~ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Bodony Községi Önkormányzat Képviselőtestületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2015. (IX. 1.)
önkormányzati rendelet 22. ~ (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró
képviselő-testületi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

Hatályát veszti a Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelemről szóló
16/2005. (XII. 16.) önkormányzati rendelete.
2.~
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.

Vince János
polgármester

Dr. Oláh Sándor Dávid
aljegyző

3. Napirendi pont
Vince János polgármester:
Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetését a 2/2021. (11.24.)
számú rendeletével hagyta jóvá, mely módosításaival együtt képezi az önkormányzat első féléves
gazdálkodásának az alapját.
Az államháztartási számvitel változásával 2014. évtől megszűnt a féléves beszámoló készítési
kötelezettség. Ennek ellenére célszerűnek látom, hogy a testület kapjon egy átfogó képet az
önkormányzat 2021. I. félévi gazdasági helyzetéről.
A kiadások összességükben az időarányos rész alatt teljesültek, melynek oka az, hogy a felhalmozási
kiadások nagy része a második félévben realizálódik- vis maior, Magyar Falu programok.
Az önkormányzat költségvetési bevételei összességében a tervezett időarányos részének
megfelelően teljesülnek. A felhalmozási célú állami támogatás az ÉMOI. csatorna szennyvíz
beruházásra kapott összeget takarja. Az Arany János út felújítására kapott összeg 2021. év II.
félévében érkezett meg a bankszámlánkra, de az előirányzata szerepel a táblázatokban.
A mellékelt táblázatokban jól látható az önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati
funkció n ként.
Szabó Gábor:
Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja az önkormányzat 2021. I. félévi beszámolóját, továbbá a 2021.
évi költségvetés módosítását.
Vince János polgármester:
A javaslatot szavazásra bocsájtom.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta meg.

BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2021. (IX.27.) számú határozata:
Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 2021. I. félévi
költségvetéséről szóló beszámolót.

4. Napirendi pont
Vince János polgármester:
A beszámolót követően szavazásra bocsájtom az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
hozta meg.
‚4

Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2021. (
) önkormányzati rendelete
Bodony Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (11.24.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya

A rendelet hatálya az önkormányzat képviselőtestületére terjed ki.
A 2021. évi költségvetés bevételei és kiadásai
2. ~
(1) A Képviselő-testület Bodony Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetését
Eredeti ei.
Költségvetés főösszeg
Ezen belül:
felhalmozási célú bevétel:
felhalmozási célú kiadás:
Ebből:
Beruházási kiadások
Felújítási kiadások
-

-

működési célú bevétel:
működési célú kiadás:
Ebből:
személyijellegűjuttatások
munkaadókat terh. járulékok
és szoc hj. adó
dologi jellegű kiadások
szociális célú kiadások
egyéb működési célú kiadások
elvonások, befizetések
tartalék

-

-

Módosított ei.

177.768.062 Ft

196.426.714 Ft

41.543.000 Ft
53.438.252 Ft

58.147.775 Ft
71.715.919 Ft

1.302.000 Ft
52.136.252 Ft

6.818.272 Ft
64.897.647 Ft

120.329.810 Ft
120.329.810 Ft

106.765.115 Ft
119.264.028 Ft

19.808.639 Ft

19.820.839 Ft

2.783.868
64.084.996
4.349.820
16.954.729

12.347.758 Ft

2.783.868 Ft
66.026.813 Ft
4.200.000 Ft
16.108.318 Ft
818 660 Ft
9.505.530 Ft

15.895.252 Ft

31.513.844 Ft

4.000.000 Ft

5.446.767Ft

-

-

-

Ft
Ft
Ft
Ft

-

-

-

Finanszírozási bevétel maradvány
-

Finanszírozási kiadás

3~J~

‘~

3.~
(1) A 2/2021. (11.24.) számú önkormányzati rendelet többi paragrafusa változatlanul érvényben marad.
(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2021. évi költségvetés végrehajtása
során kell alkalmazni.

Vince János

Dr. Oláh Sándor Dávid

polgármester

aljegyzó’

5. Napirendi pont
Vince János polgármester:
Bodony Községi Önkormányzat által az MFP-UHK/2021 kódszámú pályázati felhívásra benyújtott
pályázat az Arany János utca felújítására pozitív elbírálásban részesült. A Magyar Államkincstár
1105/3009/705/3/2021. iktatószámú Támogatói Okirata a lapján 14.301.845.- Ft támogatásban
részesült önkormányzatunk, a támogatás intenzitása 100%. A támogatás felhasználása
közbeszerzési értékhatárt el nem érő egyszerű beszerzési eljárás keretében valósulhat meg. Három
gazdasági szereplő irányába lett felhívás intézve ajánlattételre, a műszaki ellenőri feladatok
elvégzése érdekében.
—

-

Az ajánlattételi határidő lejártáig két ajánlattevő nyújtott be ajánlatot.

Vince János polgármester:
Szavazzunk az Arany János utca felújítására benyújtott műszaki ellenőri ajánlatokról.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta meg.

BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEő-TESTOLETÉNEK
13/2021.(lX.27.) számú határozata:
Bodony Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Bodony belterületén
található Arany János utca felújításának tárgyában indított, a műszaki ellenőri feladatok elvégzésére
irányuló egyszerű beszerzési eljárás nyertesének a Bona Consulting Kft. (3326 Ostoros, Hunyadi u
58.) ajánlattevőt nyilvánította, mivel ajánlattevő tette a legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó
érvényes ajánlatot.
Döntéshozó megállapítja, hogy az ajánlati ár a támogatás által rendelkezésre álló fedezetet
meghaladja, egyben akképpen határoz, hogy a fedezet saját forrásból megemelésre kerül.
Tekintettel arra, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges fedezet rendelkezésre áll, a képviselő
testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.

Felelős: Vince János polgármester
Határidő: azonnal

6. Napirendi pont
Vince János polgármester:
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok
felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási
rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott
támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az
ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal
kapcsolatos

pénzkezelési

feladatokat

az

Emberi

Erőforrás

Támogatáskezelő

(a

továbbiakban:

Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei
önkormányzatok látják el.
Önkormányzatunk az Idén is csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, Illetve
felsőoktatási tanulmányaikat kezdő diákok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójához.

Vince János polgármester:
Szavazzunk a

Bursa

Hungarica

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő

csatlakozásról.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta meg.
BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2021.(IX.27.) számú határozata
Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az önkormányzat Bursa H ungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához történő csatlakozásával, a
jelen határozat 1. számú melléklete szerinti Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által
nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési
Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott
döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER
Bursa rendszerben rögzíti.
Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a
pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és
mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására.
Felelős: Vince János polgármester
Határidő: azonnal

7. Napirendi pont

Vince János polgármester:
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan
rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás
szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által
nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos
adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési
feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az
elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok
látják el.
Önkormányzatunk a pályázati rendszerhez való csatlakozása után lehetőséget biztosítva a
településen élő továbbtanulni akaró és felsőoktatási tanulmányaikat folytató hallgatók részére kiírja
az ösztöndíjpályázatot.
Vince János polgármester:
Szavazzunk a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásáról.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta meg.
BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2021.(IX.27.) számú határozata
Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve, az 51/2007. (111.26.) Kormányrendelet alapján kiírja 2022. évre az „A” típusú Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a
2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első félévére vonatkozóan, ahol az ösztöndíj
időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév: a 2021/2022. tanév második
(tavaszi), illetve a 2022/2023. tanév első (őszi) féléve valamint kiírja a 2022. évre a „B” típusú Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni
kívánó fiatalok számára, ahol az ösztöndíj~ időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő
tanulmányi félév: a 2022/2023. tanév, a 2023/2024. tanév és a 2024/2025. tanév.
Felelős: Vince János polgármester
Határidő: azonnal
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8. Napirendi pont
Vince János polgármester:
Elektronikai hulladék gyűjtést szervezünk. Az önkormányzat udvarán zárt kapu mögött gyűjtjük és
tároljuk az elszállításig.
Szabó Gábor képviselő:
Sok probléma van a Pevik Hulladékelszállító szolgáltatással. Törik a kukákat és nem cserélik. Télen
több utcából hó esetén nem viszik el a szemetet.
Vince János polgármester:
Valóban vannak problémák, de nincs választási lehetőségünk.
Vince János polgármester:
Megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólásal
Amennyiben további kérdés nem merül fel a testület részéről, megköszöni a részvételt és az ülést
bezárja.

k.m.f.

Vince János
polgármester

Dr. Oláh Sándor Dávid
aljegyző
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Vince Kovács Katalin képviselő
k. hitelesítő

