Jegyzőkönyv
Készült:

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus
24-én 14 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak:

Nagy András polgármester
Patyi Norbert alpolgármester
Hajagos-Tóth István képviselő
Dr. Hajagos-Tóth Sándor képviselő
Mészáros László képviselő
Sütőné Kővágó Margit képviselő
Tóthné Frank Anikó képviselő
Valentovics Beáta jegyző- tanácskozási joggal meghívott.

Nagy András – polgármester – köszöntötte a megjelent képviselőket. Megállapította, hogy
az ülés határozatképes, 7 fő megjelent (100%)
Javasolja, hogy a napirendet a meghívón szereplő sorrendtől eltérően tárgyalják meg. Első
napirendi pont a zárt ülés anyaga, javasolja továbbá, hogy a Kegyeleti közszolgáltatási
szerződés megkötése napirend nyílt ülés keretében kerüljön megtárgyalásra, a meghívón
tévesen zárt üléssel lett jelölve. Javasolja a napirendet az alábbiak szerint:
1.

Agrárgazdasági Kamara állásfoglalásai ellen benyújtott kifogások elbírálása.
Zárt ülés.
(Írásbeli előterjesztés)

2. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a köztemetőkről és a
temetkezésről szóló ../2017. (....) önkormányzati rendelet elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
3. „Szociális célú tüzelőanyag vásárlás” támogatás igényléséhez önerő biztosítása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
4.

Jászszentlászló Községi Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának
felülvizsgálata
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester

5. Kegyeleti Közszolgáltatási szerződés megkötése
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
6.

Juhász Sándor Imre ingatlan tulajdonrészének értékesítése
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester

7.

Egyebek.
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét 7 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint fogadja el:
Napirendi pontok:
1.

Agrárgazdasági Kamara állásfoglalásai ellen benyújtott kifogások elbírálása.
Zárt ülés.
(Írásbeli előterjesztés)

2.

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a köztemetőkről és a
temetkezésről szóló ../2017. (....) önkormányzati rendelet elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester

3. „Szociális célú tüzelőanyag vásárlás” támogatás igényléséhez önerő biztosítása.
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
4.

Jászszentlászló Községi Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának
felülvizsgálata
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester

5. Kegyeleti Közszolgáltatási szerződés megkötése
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester
6.

Juhász Sándor Imre ingatlan tulajdonrészének értékesítése
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Nagy András polgármester

7.

Egyebek.

1. Napirendi pont
Agrárgazdasági Kamara állásfoglalásai ellen benyújtott kifogások elbírálása.
( Zárt ülés.)
Képviselő-testület az ülést nyílt keretek között folytatta 14 15-től.
2. Napirendi pont
Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a köztemetőkről és
a temetkezésről szóló ../2017. (....) önkormányzati rendelet elfogadása.
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester - Javasolja Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a köztemetőkről és temetkezésről szóló rendelet-tervezetének elfogadását az
írásos előterjesztés szerinti tartalommal és formában.
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2017. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete
a köztemetőről és temetkezésről
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)

3. Napirendi pont
"Települési önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlás” támogatás
igényléséhez önerő biztosítása
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester – Ismertette az írásbeli előterjesztés anyagát. Jászszentlászló
Község nem tartozik a kedvezményezett települések közé, ezért önerőt kell vállalni, ami
kemény lombos fafajta esetén 1000 Ft/erdei m3+áfa. A jogosultak körét felmérték, egy főre 2
m3 igényelhető, ennek alapján 260 erdei m3 esetén az önerő mértéke 330.200,-Ft.
Javasolja a határozat-tervezet elfogadását az írásos előterjesztés szerinti formában és
tartalommal. Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert és a jegyzőt a pályázati
dokumentáció beadásával.
Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – Nagy András polgármester javaslatában foglaltaknak megfelelően az
alábbi határozatot hozta:

138/2017.(VIII. 24.) határozat
„Szociális célú tüzelőanyag vásárlás”
támogatás igényléséhez önerő biztosítása
Határozat
Jászszentlászló
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. tv.
(továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet 1.9 pont szerint a
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó támogatására támogatási kérelmet nyújt be 260 erdei m3
mennyiségű kemény lombos fafajta beszerzésére.
Jászszentlászló Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja,
hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőktől ellenszolgáltatást nem
kér.
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A kérelem benyújtásához szükséges 1.000.- Ft/erdei m3 +áfa, azaz
mindösszesen 330.200,-Ft önerőt a Jászszentlászló Községi Önkormányzat
2017. évi költségvetése – Általános tartalék előirányzata terhére biztosítja.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázati
dokumentáció benyújtásával.
Felelős: Nagy András polgármester
Valentovics Beáta jegyző
Határidő: Azonnal
4. Napirendi pont
Jászszentlászló Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának
felülvizsgálata
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester – a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról szóló
előterjesztést ismertette.
Valentovics Beáta - jegyző – kiegészítve az előterjesztést elmondta, hogy az
Esélyegyenlőségi Programot kétévente felül kell vizsgálni, aktualizálni kell. Erre került most
sor.
Nagy András – polgármester - Javasolja, hogy az írásos előterjesztés szerinti formában és
tartalommal Jászszentlászló Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának
módosítását hagyják jóvá.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
139/2017. (VIII. 24) számú határozat
„Helyi Esélyegyenlőségi Program” módosítása
Határozat

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 92/2013
(VI.26.) számú határozatával elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programját
áttekintette, majd felülvizsgálta és azt az előterjesztés mellékletében
szereplő tartalommal, egységes szerkezetben elfogadja.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: azonnal
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5. Napirendi pont.
Kegyeleti Közszolgáltatási szerződés megkötése
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester - A kegyeleti közszolgáltatási szerződés-tervezet elkészül.
Egyeztetett a vállalkozóval, egyetértésével készült el a tervezet, elfogadja a feltételeket. A
vállalkozó segítséget kért abban, hogy az Önkormányzat működjön közre a temetőgondnok és
a Veszterm Bt. közötti egyeztetésben. A gondnok helyzetét tisztázni kell, attól fél, hogy
esetleg szabotálja a temetéseket. Erről egyeztetni kell, a temetőgondnok tudomására kell
hozni, hogy ezt nem teheti meg, ha mégis megteszi annak súlyos következményei lesznek.
Hajagos-Tóth István - képviselő - Tisztázni kell a gondnokkal, hogy ez elő sem fordulhat.
Ha megfordult is a fejében ez a gondolat, azt felejtse el gyorsan. A gyászolókkal ezt nem lehet
megcsinálni.
Az árak éves felülvizsgálatánál az inflációkövetést kötik ki?
Valentovics Beáta - jegyző - válaszában elmondta, hogy semmi nem írja elő kötelező
jelleggel az árak emelését. A jogszabály szerint a Képviselő-testületnek az a kötelezettsége,
hogy évente felülvizsgálja az árakat. Azon belül nincs kikötve, hogy kötelező az áremelés. A
Rendelet elfogadásakor a FEOSZ-nak meg kell küldeni véleményezésre, és amennyiben
észrevételezéssel élnek, újra kell szabályozni az árakat.
Sütőné Kővágó Margit - képviselő - gyakorlatilag a Képviselő-testület tudta nélkül nem tud
változtatni az árakon?
Nagy András - polgármester - ez így van.
Valentovics Beáta - jegyző - A Rendeletben kerül meghatározásra a szolgáltatások
ellenértéke. Az hogy a kegyeleti kellékekért mennyit kér, azt meghatározhatja, hiszen függ a
áru minőségtől az árfekvés. Ez az Ő dolga. Amennyiben a vállalkozó módosít a szolgáltatások
díján, és a Rendelettől eltérően többet szed be a hozzátartozóktól, azonnal felbontja az
Önkormányzat a kegyeleti közszolgáltatási szerződést.
Tóthné Frank Anikó - képviselő - Az árakat közzé kell tenni, erre fel kell hívni a vállalkozó
figyelmét.
Hajagos-Tóth István - képviselő - Egyetért ezzel, az árakat ki kell tenni, és nem csak pár
hónapig kell kirakni, hanem folyamatosan közzé kell tenni.
Sütőné Kővágó Margit - képviselő - Nem lehet a szerződésbe belevenni az árakat?
Valentovics Beáta - jegyző - Az üzemeltető kötelezettsége, hogy közzé tegye a nyitva tartást
és a szolgáltatások díjtételeit. 2017. szeptember 11-én ellenőrzés érkezik, a Járási Hivatal
ellenőrzi a Köztemető üzemeltetését. Az ellenőrzés erre is kiterjedhet. A szolgáltatások
díjtételeit az Önkormányzat Rendeletben határozza meg, nem a közszolgáltatási szerződésben.
Hajagos-Tóth István - képviselő - Más is temethet a temetőben?
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Nagy András - polgármester - igen, az üzemeltető tudtával. Ki kell hogy dolgozzon egy
tarifát, amit kér ezekben az esetekben, hiszen nyilvánvaló, hogy felügyeletet kell biztosítson,
ha más temet is.
Valentovics Beáta - jegyző - a sírásás és egyéb szolgáltatások díja nem térhet el, ha más
temet is. Benne van az előterjesztésben, hogy temető szabályzatban kell szabályozza a
működés szabályait. A Rendeletben meghatározott díjtételek mindenkire vonatkoznak.
Nagy András - polgármester - Ha más temet, akkor annak fizetnie kell, hiszen az üzemeltető
biztosítja a világítást, a ravatalozó helyiséget, a virágállványt, a virág szállító kiskocsit,
drapériát és a felügyeletet. Ez neki is költség, természetesen átháríthatja. Ha bevezetik a
szociális temetés lehetőségét, akkor a magánszemélyek mellé is felügyeletet kell biztosítani,
hogy úgy ássák a sírt, hogy megfelelő legyen, nehogy beszakadjon a sír, nehogy a sírásó
személy megsérüljön.
Hajagos-Tóth István - képviselő - Ez helyes, ha valaki temet kiáshatja a sírt, hantolhat,
ravatalozhat is, de az üzemeltető hozzájárulása nélkül nem ténykedhet.
Valentovics Beáta - jegyző - Önkormányzatnak fizetnek a hozzátartozók a sírhely
megváltásáért és újraváltásért. A temetőben dolgozó sírköves vállalkozók az
Önkormányzatnak fizetik a napidíjat a Rendelet szerint.
Nagy András - polgármester - a kegyeleti közszolgáltatási szerződés 3.4 pontja szabályozza
a kérdést.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, javasolja az előterjesztésben szereplő
határozat-tervezet jóváhagyását.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
140/2017. (VIII. 24) számú határozat
Kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötése
Határozat

Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kegyeleti
közszolgáltatási szerződést köt a VESZTERM Kereskedelmi Betéti
Társasággal (6133 Jászszentlászló, Butiksor 1., Cégjegyzékszám: 03-06103509 Adószám: 20476078-2-03) 2017. szeptember 1. napjától 2022.
augusztus 31. napjáig a Jászszentlászló 995/2. hrsz. alatti 3 ha 2744 m2
alapterületű köztemető üzemeltetésére és fenntartására.

6

A kegyeleti közszolgáltatási szerződés a határozat mellékletét képezi.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a kegyeleti
közszolgáltatási szerződés megkötésére.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: azonnal, kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésére

6. Napirendi pont
Juhász Sándor Imre ingatlan tulajdonrészének értékesítése
(Írásbeli előterjesztés)
Nagy András – polgármester - Juhász Sándor Imre megkereste az Önkormányzatot, hogy
értékesíteni kívánja az ingatlan tulajdonrészét, amely a Táncsics utcában található. Nem
támogatja, hogy az Önkormányzat megvásárolja a területet, tekintettel arra, hogy több
tulajdonosa van az ingatlannak. Az Önkormányzat nem tudja hasznosítani ezt a területet jelen
körülmények között.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
141/2017. (VIII. 24) számú határozat
Jászszentlászló, 487 hrsz-ú ingatlan megvásárlása
ügyében döntés
Határozat

Jászszentlászló
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Jászszentlászló 487. hrsz-ú alatti ingatlan 4/8-ad tulajdoni részét Juhász
Sándor Imre 6400 Kiskunhalas, Molnár u. 6. szám alatti lakostól nem
vásárolja meg.
Felelős: Nagy András polgármester
Határidő: 2017. szeptember 30., a kiértesítésre
7. Napirendi pont
Egyebek
7/1 Tájékoztatások
Nagy András - polgármester - tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy az Települési
Arculati Kézikönyv elkészítése folyamatban van. Mészáros László segítségével a
Helytörténeti és Faluvédő Egyesület javaslatot tesz a védettségbe vett épületekről. Alaposan
meg kell fontolni, hogy védettség alá mely épületeket helyeznek, hiszen ez előnyökkel és
kötelezettségekkel is jár.
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Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tájékoztatást határozat
hozatal nélkül tudomásul vette.
Nagy András - polgármester - tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a Hivatal
épületének felújítása megkezdődött, a munkák gőzerővel folynak. A hivatal felújítására az
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok támogatása jogcímen
támogatásban részesült az Önkormányzat. Azonban a VP Településképet meghatározó
épületek külső rekonstrukciója pályázat keretében is kedvező elbírálásban részesült az
Önkormányzat. Ezért a Belügyminisztériumnál a Támogatói okirat módosítását
kezdeményezik, melyben a Hivatal felújítására nyert támogatást belterületi utak felújítására
kívánják fordítani. Ennek nincs akadálya, folyamatban van az ügy. A belterületi utak közül a
Tavasz utca és a Jákóhalmi utca burkolatát újítják fel.
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tájékoztatást határozat
hozatal nélkül tudomásul vette.
Nagy András - polgármester - tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy Dr. Fodor
Tünde Gabriella bejelentette távozását 2018. január 01-től. Az Önkormányzat felvette a
kapcsolatot Szegeden egy oktató intézménnyel, ahol a fogorvosok képzése folyik, hogy
tegyék közzé az Önkormányzat felhívását a fiatal szakemberek között. Reményének adott
hangot, hogy lesz jelentkező.
Fürdős Ferenc a Szent László Alapszolgáltatási Központ vezetője bejelentette távozását,
közös megegyezéssel távozik az intézmény éléről. További sok sikert kívánnak az új
munkahelyén az intézmény vezető úrnak. A vezetői megbízás kérdésében későbbiekben dönt
a fenntartó Társulás.
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tájékoztatást határozat
hozatal nélkül tudomásul vette.
Nagy András - polgármester - tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, 2017. szeptember
29. napján lesz megrendezve az Idősek napja. Minden képviselőt szeretettel vár, és számít a
közreműködésükre.
2017. szeptember 23. kerül megrendezésre a Szüreti felvonulás. A képviselőknek a szokásos
helyükön a Dózsa György utcai kisboltnál lesz a vendéglátó állomásuk.
Jászszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tájékoztatást határozat
hozatal nélkül tudomásul vette.
Nagy András - polgármester - az ülést berekesztette.
K. m. f.

Nagy András
polgármester

Valentovics Beáta
jegyző
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