Jakabszállás Község Onkormányzata
Képviselő-testülete
ülésének
jegyzőkönyve

2/2014. január 27.

V

Jegyzőkönyv
Készült: Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. január 27én 16.00 órakor megtartott üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.
Jelen vannak: Bukovszki Sándorné, Konfár János, Tánczos László képviselők és
Szabó Mihály polgármester.
Meghívottak: Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző.
Jegyzőkönyvvezető: Miklovicsné Faragó Rózsa.
Szabó Mihály polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy 4 fő
képviselő van Jelen, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Jegyzőkönyvvezetőnek
egyhangúlag elfogad.

Miklovicsné

Faragó Rózsát javasolja,

akit a

testület

Szabó Mihály javasolja Új napirendi pontként felvenni a:
• A Jakabszállás Erdei Iskola és Közösségi Ház (Wolford dűlői) 2014. évre
érvényes térítési dijainak meghatározása című napirendi pontot.
Szabó Mihály megkérdezi, hogy az előterjesztett napirenddel kapcsolatban van-e
hozzászólás, észrevétel, kiegészítés.
Mivel hozzászólás, észrevétel nem volt, javasoa a Képviselő-testületnek a
meghívóban szereplő napirendet a kiegészítéssel együtt tárgyalásra.
—

-

Napirendi pontok:
1) Nyilatkozat
a
Honvédelmi
Minisztériumtól
átvett
megállapodásban előírt kötelezettségek teljesitéséről.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.

szakmai

anyagok

2) Közösségi ellátások vállalása térítésmentesen a Karitász Alapítvány ajánlata
alapján.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.
3) Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületével Együttműködési megállapodás
megkötése.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.
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4) Jakabszállás Község Önkormányzata szolgálati lakás és egyéb építmények bérleti
dijának megállapítása.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.
5) Jakabszállás Község Önkormányzata 2014. évi munkatervének elfogadása.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.
/2014.(
6) Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
és
pénzbeli
önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő
természetbeni ellátásokról szóló 9/2003. (IX. 09.) rendelet módosításáról.
Előadó: Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző.
7) Egyéb bejelentések, interpellációk.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester.
Szabó Mihály ismerteti a Honvédelmi Minisztériumtól átvett szakmai anyagok
megállapodásban előirt kötelezettségek teljesítéséről szóló előterjesztést.
Hozzászólás nem volt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
312014. (I. 27.) határozata
Nyilatkozat a Honvédelmi Minisztériumtól átvett
szakmai anyagok megállapodásban előírt kötelezettségek
teljesítéséről.
1) Az önkormányzat az átvett anyagokat külön raktárban
tárolja, a helyi lakosok részére kiadott anyagokról
nyilvántartást vezet.
2) Helyi közutak és közterületek fenntartásában a
köztisztaság és településtisztaság biztositásában, a
előadádá feladatokat
katasztrófavédelem területén
segítették az átvett anyagok.
3) A Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megbizza Szabó Mihály polgármestert, hogy a
Képviselő-testület által elfogadott nyilatkozatot 2014.
Január 31-ig küldje meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zrt-nek (1133 Budapest, Pozsonyi Út 56.)
Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: 2014. Január 31.
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2. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester.
Szabó Mihály ismerteti a „Közösségi ellátások vállalása térítésmentesen a Karitász
Alapitvány ajánlata” alapján szóló előterjesztést.
Hozzászólás nem volt.
A képviselő-testület 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
412014. (I. 27.) határozata
Közösségi ellátások vállalása térítésmentesen a
Karitász Alapítvány ajánlata alapján.
Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Főplébániai Karitász Alapítvány REV Szenvedély-betegsegítő
szolgálat (6000 Kecskemét, Fecske u. 20.) Közösségi ellátások
vállalása térítésmentesen az ajánlata alapján szerződést köt a
meghatározott feladatokra.
Felhatalmazza Szabó Mihály polgármestert a további
intézkedések megtételére.
Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: 2014. február 11.

3. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester.
Szabó Mihály ismerteti a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületével (6000
Kecskemét Kölcsey u. 21.) megállapodás megkötése című előterjesztést.
Hozzászólás nem volt.
A képviselő-testület 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
512014. (I. 27.) határozata
Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületével
(6000 Kecskemét, Kölcsey u. 21.) megállapodás megkötése.
Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
Egyesület pártoló tagjaként az Egyesület működéséhez 2014.
évre 21.000.- Ft (Huszonegyezer forint) összeggel hozzájárul,
amelyet az Egyesület OTP 11732002-20364300 számlájára
átutal.
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Felhatalmazza Szabó Mihály polgármestert
intézkedések megtételére.
Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: 2014. március 1.

a

további

4. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester.
Szabó Mihály ismerteti a Jakabszállás Község Önkormányzata szolgálati lakás és
egyéb építmények bérleti díjáról szóló előterjesztést.
Kovács Bálint megkérdezi,
lakbéremeléshez?

hogy

a

rezsicsökkentésnek

van-e

köze

a

Szabó Mihály elmondja, hogy az ettől független, mert a bérlők a szolgáltatóknak
önállóan fizetik a díjakat, melyet felhasználtak az aktuális hónapban.
A képviselő-testület 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
612014. (I. 27.) határozata
Jakabszállás Község Önkormányzata szolgálati
lakás és egyéb épitményének bérleti díja.
A képviselő-testület 2014. január 1. napjától 5 %-al emelt bérleti
díjakat állapít meg a tulajdonában lévő ingatlanokra, az alábbiak
szerint.
Összkomfortos lakás:
Komfortos lakás:
Félkomfortos lakás:
Komfort nélküli lakás:
Nem lakás céljára szolgáló helyiségek:
ÁFA=248.- Ft.

314.266.205.102.205.-

FYm2Ihó

FYm2/hó
FYm2/hó
Ft/m2/hó
Ftim2/hó÷ 27 %

Az összkomfortos, komfortos, félkomfortos és a komfort nélküli
lakások áfa mentesek.
A nem lakás céljára szolgáló helyiségek 27 % áfát tartalmaznak.
Jakabszállás Község Önkormányzatának képviselő-testülete
hozzájárul ahhoz, hogy Jakabszállás község Körzeti Megbízottja
2014. évben az önkormányzat tulajdonában lévő (Jókai u.1.)
szolgálati lakást térítésmentesen vegye igénybe.
Felelős: Szabó Mihály
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester.
Bukovszki Sándorné megkérdezni, hogy mikor lesi február hónapban testületi ülés,
Szabó Mihály elmondja, hogy a pontos időpont még nem ismert, azért nincs beírva
a nap a munkatervbe.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
712014. (I. 27.) határozata
Az Önkormányzat 2014. évi
munkatervének elfogadása.
Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a 2014. évre vonatkozó munkatervét a melléklet szerinti
tartalommal jóváhagyja.
Felelős: Szabó Mihály
Határidő: folyamatos

6. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester.
Szabó Mihály átadja a szót Hegedűs Gábornénak.
Hegedűs Gáborné elmondja, hogy Szociális rendelet módosítására azért van
szükség, hogy a hatásköri a bizottságnak, vagy a polgármesternek adja át a testület.
Tánczos László véleménye szerint a polgármester hatáskörébe kell utalni, hogy a
bizottságot minden egyes igény jelentkezése esetén ne kelljen összehívni.
Bukovszki Sándorné megkérdezni, hogy az ápolási díj esetében kinek a lakcíme
számít?
Hegedűs Gáborné elmondja, hogy az ápolt lakcíme az irányadó.
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi rendeletet alkotja:
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Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselőtestületének
112014. (11.11.) önkormányzati rendelete
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni
ellátásokról szóló 912003. (IX. 9.) rendelet módosításáról
(A rendelet szövege mindenben megegyezik az előterjesztésben foglalt tervezet
szövegével.)

7. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester.
Szabó Mihály ismerteti a Jakabszállás Erdei Iskola és Közösségi
dűlői) 2014. évre érvényes téritési díjairól szóló előterjesztést.

Ház (Wolford

Hozzászólás nem volt.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
812014. (I. 27.) határozata
A Jakabszállás Erdei Iskola és Közösségi Ház (Wolford dűlői)
2014. évre érvényes térítési díjai.
Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Jakabszállás Erdei Iskola és
2014. március 14ő1 a
2014. évre érvényes
Közösségi Ház (Wolford dűlői)
foglaltak szerint
az
előterjesztésben
díjait
térítési
változatlan tartalommal elfogadja.
Felelős: Szabó Mihály
Határidő: 2014. február 1.

8. napirendi pont: Bejelentések
Szabó Mihály elmondja, hogy lakossági igény merült fel Jakabszállás
településrendezési tervében a községközpont beépítettség módosítására, ahol
megosztott telkek vannak, és a beépithetőségi százalék 30, ott kérik megemelni 50
%-ra.
Kovács Bálint megkérdezi, hogy ez a javaslat 1 telekre vonatkozik, vagy többre?
Szabó Mihály elmondja, hogy egyenlőre egy kérés merült fel, de a rendezési terv
módosításánál egy övezet lenne módosítva.
Tánczos László megkérdezi, hogy mekkora a költsége ennek a módosításnak és ki
viseli a költségeket?

6

Konfár János egyetért a hozzászólóval és javasolja, hogy napoák el a döntést
a
következö testületi ülésre.
Szabó Mihály szavazásra kéri a testületi tagokat.
A képviselő-testület 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:
Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
912014. (I. 273 határozata
Jakabszállás településrendezési tervében
a községközpont beépitettség módosítása.
A településközpont vegyes területbe tartozó lakótelkek
beépítettsége max. 50 %. A velük azonos helyzetű de
lakóterületbe sorolt telkek beépítettsége: max. 30 %‚ ezért
a Képviselő-testület kéri a községközpont lakóterületi
besorolású lakótelkeire vonatkozó építési szabályok
felülvizsgálatát és amennyiben a telkek beépíthetősége
érdekében arra igény van a rendezési terv, illetve helyi
építési szabályzat módosítását.
A rendezési terv módosítás költségét a változtatást
igénylő telektulajdonosoknak kell viselniük.
A Képviselő-testület megbizza Szabó Mihály
polgármestert a kérelmezőkkel történő tárgyalásra és a
rendezési terv módosításával kapcsolatos intézkedés
megtételére.
Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: azonnal
Szabó Mihály bejelenti, hogy Kovács Lajos Jácint szóbeli kéréssel fordult hozzá,
hogy a jelenlegi albérletüket el kell hagyni, mert a tulajdonos akar bekőltözni az
ingatlanba és az O házuk még nincsen lakható állapotban a tűz óta, ezért kéri az
Önkormányzatot, hogy a Felsöjakabi Iskola szolgálati lakását adja bérletbe
a
családja számára.
Hegedűs Gáborné felhívja a testületi tagok figyelmét, hogy 2014. január 31-ig
a
vagyonnyilatkozatokat sziveskedjenek benyújtani.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, Szabó Mihály megköszöni a megjelenést és
a
testületi ülést bezárja.
Kmft.

Skb’óMifTly 3
polgármester

lí
Hegedűs Gáborné
címzetes főjegyző
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Jakabszaflas Kozseg Po]garmestere
6078. Jakabszállás, Petőfi Sándor u. 14.
76/581-800. Fax: 76/581-802
0620/3234-03 1
e-mail: hivatal@jakabszallas.hu
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511 xfq7ó
Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. január 27-én hétfőn 16.00 árai kezdettel
képviselő-testületi ülést tart a Polgármesteri Hivatal
tanácskozó termében, melyre meghívom.
Napirendi Dontok:
1) Nyilatkozat a Honvédelmi Minisztériumtól átvett szakmai anyagok megállapodásban előírt
kötelezettségek teljesítéséről
Előadó: Szabó Mihály polgármester.
2) Közösségi ellátások vállalása téritésmentesen a Karitász Alapítvány ajánlata alapján.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.
3) Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületével Együttműködési megállapodás megkötése,
Előadó: Szabó Mihály polgármester.
4) Jakabszállás Község Önkormányzata szolgálati lakás és egyéb építmények bérleU díjának
megállapítása.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.
5) Jakabszállás Község Önkormányzata 2014. évi munkatervének elfogadása.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.
/2014.( ) önkormányzati
6) Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 9/2003. (IX.
09.) rendelet módosításáról.
Előadó: Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző.
7) Egyéb bejelentések, interpellációk.
Jakabszállás, 2014. január 23,

polgármester

(
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JELENLÉTI ÍV
Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. január 27-én 16.00 órakor tartandó ülésére
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Jakabszállás Község Polgármestere
6078 Jakabszállás, Petőfi Sándor u. 14.
76I581-800 Fax: 76/58 1-802
06/20 3234 031
e-mail: hivatal®jakabszallas.hu

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2014. január 27-ej ülésére
1. napirendi pontjához

Tár2y: Nyilatkozat a Honvédelmi Minisztériumtól átvett szakmai anyagok megállapodásban
előírt kötelezettségek teljesitésérői.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2712011. (111.28.) határozata
alapján az Onkormányzat az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. Törvény 36 (2) bekezdés
c. pontja alapján térítés mentes tulajdonba adásra vonatkozó igényt nyújtott be a Honvédelmi
Minisztérium részére feleslegessé vált az alábbiakban megjelölt állami tulajdonú
szakanyagokra.
A megállapodás megkötésre került az anyagokat átvettük és az önkormányzat raktárában
tároljuk 2012. április 4 óta. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a vagyonkezelő az
ingóságok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásához hozzájárult.
Az önkormányzat vállalja, hogy az ingóságok vonatkozásában a Magyar Allammal az MNV
Zrt-vel és vagyonkezelővel szemben semmilyen követelést nem támaszt. Az önkormányzat
vállalja, hogy megállapodásban előírt kötelezettségei teljesítéséről (az átruházott vagyon
hasznosításáról) minden év december 31. napjáig meghozott képviselő-testületi határozatban
foglalt nyilatkozatával, a határozat meghozatalának időpontját követő 30 napon belül
legkésőbb a tárgyévet követő év január 31 napjáig tájékoztatja a MNV Zrt-t.
Kérem a Képviselő-testületet. hogy az előterjesztést sziveskedjen megtárgyalni és jóváhagyni.
Jakabszállás, 2014. január 23.

polgármester

Határozati Javaslat:
Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2014. (I. 27.) határozata
Nyilatkozat a Honvédelmi Minisztériumtól átvett
szakmai anyagok megállapodásban előírt kötelezettségek
teljesítéséről.
1) Az önkormányzat az átvett anyagokat külön raktárban
tárolja, a helyi lakosok részére kiadott anyagokról nyilvántartást
vezet.
2) Helyi közutak és kőzterületek fenntartásában a köztisztaság
és településtisztaság biztosításában, a katasztrófavédelem
területén előadódó feladatokat segítették az átvett anyagok.
3) A Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megbízza Szabó Mihály polgármestert, hogy a Képviselő
testület által elfogadott nyilatkozatot 2014. január 31-ig küldje
meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nek (1133 Budapest,
Pozsonyi út 56.)
Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: 2014. január 31.

Jakabszállás Község Polgármestere
6078 Jakabszállás, Petőü Sándor u. 14.
T76/581-800 Fax: 76/581-802
06/203234031
e-mail: hivataljakabszallas.hu

V

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2014. január 27-ej képviselő-testületi
ülésének 2. napirendi pontjához
Tár2y: Közösségi ellátások vállalása térítésmentesen a Karitász Alapítvány ajánlata alapján.
Tisztelt Képviselő-testület
A Főplébániai Karitász Alapítvány RÉV Szenvedély-betegsegítő szolgálat (6000 Kecskemét,
Fecske u. 20.) 676-3/2013.sz levelében ajánlatot tett a 2014. évben, illetve az ezt követő
en
folyamatosan az Önkormányzatok felé is térítésmentesen vállalják a:
-

-

-

pszichiátriai betegek közösségi ellátása,
szenvedélybetegek közösségi ellátása,
szenvedélybetegek alacsony küszöbű közösségi ellátása.

A szolgáltatás az ellátottak számára térítésmentes. Mellékelem a közösségi ellátásokra
kötendő szerződés szövegtervezetél.
Tekintettel arra, hogy az önkormányzat számára pénzügyi kihatás nincs, fogadjuk el az
előterjesztést, és hatalmazza fel a testület Szabó Mihály polgármestert a szerződés aláírására,
valamint a jóváhagyott és aLáírt szerződés megküldését ás a Főplébániai Karitász Alapítvány
REV Szenvedélybeteg Segitőszolgálat (6000 Kecskemét, Fecske u. 20.) részére.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni ésjóvábagyni.
Jakabszállás, 2014. január 23.

a
polgármester

Határozati javaslat;
Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2014. (I. 27.) határozata
Közösségi ellátások vállalása térítésmentesen a
Karitász Alapítvány ajánlata alapján.
Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a
Főp]ébániai Karitász Alapítvány REV Szenvedély-betegsegitő
szolgálat (6000 Kecskemét, Fecske ii. 20.) Közösségi e)látások
vállalása térítésmentesen az ajánlata alapján szerződést köt
a
meghatározott feladatokra.
Felhatalmazza Szabó Mihály polgármestert a tovább
i
intézkedések megtételére.
Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: 2014. február 11.

L—
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Jakabszállás Község Polgármestere
6078 Jakabszállás, Petőf Sándor u. 14.
76/581-800 Fax: 76/581-802
06/20 3234 031
e-mail: hivatal@jakabszallas.hu

1

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2014. január 27-ej képviselő-testületi
ülésének 3. napirendi pontjához

TárEv: Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületével (6000 Kecskemét, Kölcsey u. 21.)
megállapodás megkötése.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület részére mellékelem az Együttműködési megállapodást, valamint a
részemre megküldött levelet (118/2014.) levelet tájékoztatás, illetve megtárgyalás végett.
Jakabszállás Község Onkormányzata minden évben támogatta a Falugondnokok Duna-Tisza
Közi Egyesületét. Javaslom, hogy 2014. évben is kapjon támogatást az Egyesület.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést sziveskedjen megtárgyalni és jóváhagyni.
Jakabszállás. 2014. január 23.

Sz
Polgármester

/Y

Határozati javaslat:
Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2014. (I. 27.) határozata
Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületével
(6000 Kecskemét, Kö]csey u. 21.) megállapodás megkötése.
Jakabszáilás Község Önkormáiyzata Képviselő-testülete az
Egyesület pártoló tagjaként az Egyesűlet működéséhez 2014.
évre 21.000.- Ft (Huszonegyezer Forint) összeggel hozzájárul,
amelyet az Egyesület OTP 11732002-20364300 számlájára
átutal.
Felhatalmazza Szabó Mihály polgármestert a további
intézkedések megtételére.
Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: 2014. március I.

Jakabszállás Község Polgármestere
6078 Jakabszállás. Petőt Sándor u. 14.
76/58l-800 Fax: 76/581-802
06/20 3234 031
e-mail: hivatal@jakabszallas.hu

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2014. január 27-ej képviseló’-testületi
ülésének 4. napirendi pontjához

Tárgy: Jakabszállás Község Önkormányzata szolgálati lakások és egyéb építmények bérleti
dijának emelése.
Tisztelt Képviselő-testület!

Jakabszállás Község Önkormányzata lakbéremelési tervezetét a képviselők írásban
megkapták. Az előterjesztésben háromféle javaslattétel szerepel. Javaslom, hogy az 5 %-os
emelést fogadjuk cl. Továbbá javaslom kisebb javítások zárcsere, festések, javítások stb. a
lakót terheljék.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni ás jóváhagyni.
Jakabszállás, 2014. január 23.

Polgármeste

Jakabszállás Község Polgármestere
6078 Jakabszállás, Petőfl Sándor u. 14.
76I581-800 Fax. 761581-802
06/20 3234 031
e-mail: hivatah2ijakabszallas.hu

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2014. január 27-ej képviselő-testületi
ülésének 4. napirendi pontjához

Tár2v: Jakabszállás Község Önkormányzata szolgálati lakások és egyéb építmények bérleti
dijának emelése.
Tisztelt Képviselő-testület!

Jakabszállás Község Önkormányzata lakbéremelési tervezetét a képviselők írásbaii
megkapták. Az előterjesztésben háromféle javaslattétel szerepel. Javaslom, hogy az 5 %-os
emelést fogadjuk el. Továbbá javaslom kisebb javitások zárcsere, festések, javítások stb. a
lakót terheljék.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és jóváhagyni.
Jakabszállás, 2014. január 23.

Polgármester

Lakbéremelés tervezet
2014. évre
Megnevezés

2013.évi dijtétel
Ft/m2/hó

2,4%-os
emeléssel
Ft/m’jh6

összkomfortos lakás
Komfortos lakás
Félkomfortos lakás
Komfort nélküli lakás
Nem lakás céljára szolgáló
helyiségek (27% ÁFÁ-t
tartalmazza)

299
253
195
97
195+27%=248
195+53=248

306
259
200
99
200+27%=254
200+54=254

L4os
emeléssel
Ft/m2/há
314
266
205
102
205+27%=260
205+55=260

10%-os
emeléssel
Ft/mZ/hó
329
215
107
215+27%=273
215+58=273

Jakabszállás, 2014. január
Lakbéremelés tervezet
2014. évre
Lakcim

2013. évi
(Ft)

2,4%-os
emeléssel
(Ft)

13081
17635
17129
16117

13753
18541
18009
16945
29792
52851
J24404
31619
20264
16997
243175

Jakabszállás Ady E.3/a
Jakabszállás Ady E.3/b
Jakabszállás Ady E.3/c
Jakabszállás Ady E.3/d
Jakabszállás Jókai u.1.
Jakabszállás Jókai u.2.
Jakabszállás Jókai u.5.
Jakabszállás Petőfi S.u.15.
Jakabszállás Petőfi S.u.16.
Jakabszállás lV.ker.13.

50270
23212
30073
19275
16167

13398
18060
17542
16506
29008
51481
23768
30796
19739
16550

összesen

231295

236848

5%-os
emeléssel
(Ft)

10%-os
emeléssel
(Ft)
14387
19391
18835
17723
31136
55273
25517
33063
21193
17764
254282

Jakabszállás Kőzség Polgármestere
6078. Jakabszállás, Petőfi Sándoru. 14.
76/58l-800. Fax: 76/581-802
0620/3234-031
e-mail: hivataljakabszaHas.hu

Előtcrj esztés

a Képviselő-testület 2014. Január 27-ej ülésének 6. napirendi pontjához
Tárv: A Jakabszállás Erdei Iskola és Közösségi Ház (Wolford dűlői) 2014. évre 6rvényes
térítési díjai.

Tisztelt Képviselő-testület!
Megnevezés
Egyéni 1-2személy
3-10 fő
I 0-20 fö
20fófelett

Szállás Ft/fő 2012-ben
2.000.- Ft/fő
1.500.- Ft/fő
1.400.- Ft/fő
1.300.-Ft/fő

Emelés mértéke

Összesen Ft/fő

100.100.I 00.100.-

2.100.- Ft/fő
1.600.- Ft/fő
1.500.- Ft/fő
1.400.-Ft/fő

Ft
Ft
Ft
Ft

Az étkezés és az ágynemű használat összege nem változik az előző évhez képest.
A Jakabszállási általános iskolások szállásköltsége 500.- Ft/fő, vagy a csoporttarifa 50 %-a.
Az étkezésről később lesz döntés, az ágynemű használat díja marad (550.- Ft/fő).

Rendezvények: 500.- Ft/fő, vagy külön megegyezés szerint.
Kérem az előterjesztés elfogadását.

Jakabszállás. 2014. jailuár 27

Szabó Mihály
polgármester

Határozati javaslat:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12014. (I. 27.) határozata
A Jakabszállás Erdei Iskola és Közösségi Ház
(Wolford dűlői) 2014. évre érvényes téritési dijai.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselö-testülete
2014. február 1-től a
Jakabszállás Erdei Iskola és
Közösségi Ház (Wolford dűlői) 2014. évre érvényes térítési
dijait az alábbiak szerint fogadja el.
Megnevezés
Egyéni
12személy
3-10 fő
10-20 fő
20 fö felett

Szállás FtJfő 2012ben
2.000.- Ft/fő

Emelés
mértéke
100.- Ft

2.100.- Ft/fő

1.500.- Ft/fő
1.400.- Ft/fő
1.300.- Ft/fő

100.- Ft
100.- Ft
I 00.- Ft

1.600.- Ft/fő
1.500.- Ftlfó
1.400.- Ft/fő

Felelős: Szabó Mihály
Határidő: 2014. január 31.

Összesen Ft/fő

Jakabszállás Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

2014. évi

MUNKATERVE

Képviselő-testületi ülések időpontjai
2014-ben
1. 2014.január27. hétfő
2. 2014. február
3. 2014. március 31. hétfő
4. 2014. április 28. hétfő
5. 2014. május 26. hétfő
6. 2014.június 30. hétfő
7. 2014.július

nyári szünet

8. 2014. augusztus 18. hétfő (ünnepi testüjeti ülés)
9. 2014. szeptember 22. hétfő (Négy évet záró testületi ülés)
10. 2014. október 27. hétfő
11.2014. november24. hétfő
12. 2014. december 15. hétfő (közmeghallgatás)

Jakabszállás, 2014. január 23.

polgármester

2

2014. január 27.
1) Nyilatkozat a Honvédelmi Minisztériumtól átvett szakmai anyagok megállapodásban előírt
kötelezettségek teljesitéséről.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.
2) Közösségi ellátások vállalása térítésmentesen a Karitász Alapítvány ajánlata alapján.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.
3) Falugondnokok Duna-Tisza Közi egyesületével Együttműködési megállapodás megkötése.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.
4) Jakabszállás Község Önkormányzata szolgálati lakás és egyéb épitmények bérleti díjának
megállapítása.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.
5) Jakabszállás Község Önkormányzata 2014. évi munkatervének elfogadása.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.
12014.( ) önkormányzaU
6) Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselö-testületének
i
ellátásokról
szóló 9/2003. (IX.
rendelete a szociális rászowltságtól függő pénzbeli és természetben
09.) rendelet módosításáról.
Előadó: Hegedűs Gáborné cimzetes föjegyző.
7) Egyéb bejelentések, interpellációk.

2014. február
Jakabszállás Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet tervezetének
elfogadása.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.
Élelmezést nyújtó intézmények térítési díjának megállapítása.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.

2014. március 31.
Helvécia Mikrotérsége Szociális Szolgáltató Központ tevékenységéről, munkájáról
tájékoztató.
Előadó: Molnár Ivetta intézményvezető.

3

A Körzeti Megbízott munkájáról tájékoztató.
Előadó: László György körzeti megbízott.
Községi beruházások helyzetéről tájékoztató. (Ivóvízminőség-javító program, „Jakabszállás
Község szennyvízelvezetése és tisztítása szenriyvízcsatoma hálózat és szennyvíztisztító telep
létesítésével” című projektről tájékoztató.)
Előadó: Zetkó Imre projektmenedzser.

2014. április 28.
Zárszámadási rendelet elfogadása.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.

2014. május 26.
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről tájékoztató.
Előadó: Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző.
„Jakabszállás Község Jó tanulója, jó sportolója” díj odaítélése.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.

2014. június 30.
A Falugazdász munkájáról tájékoztató.
Előadó: Domján Gergely Bács-Kiskun Megyei Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke.

2014. július
Nyári szünet.

2014. au2usztus 18.
Ünnepi megemlékezés.

4

2014. szeptember 22.
Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.
„Jakabszállás Községért” kitüntető Cím odaítélése.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.
.‚Virágos kert. gondozott utca1’ Cím odaítélése.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.

2014. október 27.
Alakuló képviselő-testületi ülés.

2014. november 25.
Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának % éves helyzetéről.

Jakabszállás Község Önkormányzata 2014. évi koncepciójának megtárgyalása.

2014. december 15.
Közmeghallgatás.
Tájékoztató a 2014. évre tervezett fejlesztési felújítási, valamint karbantartási munkákról.

A testületi ülések minden hónap utolsó hétfőjén kerülnek megtartásra. A tervezett napirendi
pontok az elmúlt év gyakor]atához képest bővülni fognak.
Fontosabb és halaszthatatlan döntések meghozatala érdekében rendkívüli ülés összehívására
kerül sor.

Jakabszállás, 2014. január 23.

‚I

polgármester
5

ELÖrERJEszrÉs
Jakabszállás Község Onkormányzata Képviselő-testületének
2014. január 27. napján tartandó ülésére
Tár2v: Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
./20 14. (....) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól
rnggö pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 9/2003. (IX. 9.)
rendelet módosításáról.
2014. január 1. napjától módosításra került aszociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50. (4) bekezdése,
mely szerint a méltányossági közgyógyellátásra való jogosultságról a
települési önkormányzat képviselő-testülete dönt, (Január 1-jét
megelőzően ez jegyzői hatáskör volt.) Tekintettel arra, hogy az ügyek
mielőbbi elintézését eredményezné a hatáskör Polgármesterre történő
átruházása, javaslom a helyi önkormányzati rendelet ilyen irányú
módosítását.
Az önkormányzati segély ügyek elbírálását is átruházta a képviselő
testület a Polgármesterre szintén hasonló indokok alapján.

Kérem a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását.
Jakabszállás, 2014. Január 27.
Hegedűs Gábomé
címzetes főjegyző

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
) önkormányzati rendelete a szociális
..12014. (
rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló
9/2003. (IX. 9.) rendelet módosításáról
Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptbrvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 41. * (4) bekezdésében biztosított jogkőrében a következőket rendeli. el:

A szociális igazgatásról szóló 9/2003. (IX. 9.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. -a helyébe
a következő rendeLkezés lép:
..2.
(1) Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati segély
ügyekben történő döntés hatáskörét a Polgármesterre ruházza át.
a méltányossági
Onkormányzata Képviselő-testülete
Község
(2) Jakabszállás
re ruházza át.”
Polgármester
l
hatáskörét
a
döntés
közgyógyellátásra való jogosultságró való

2.

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit az elfogadását
követő naptól benyújtott kérelmekre vonatkozóan kell alkalmazni.
(2) E rendelet a hatá]yba lépését követő napon hatályát veszti.
2014. január 27.

yqi
Hegedüs Gáorné
címzetes főjegyző
‘

S o Nfiá1y
polgármester

Hatásvizsgálati lap
Ajogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. -a alapján ajogalkotás során a szabályozás
várható hatásait fel kell mérni, és a vizsgálat eredményét a képviselő-testület elé kell
terjeszteni. A rendelkezés részletesen meghatározza, hogy mit kell a hatásvizsgálat során
vizsgálni.

1. Társadalmi hatások
A rendeletnek társadalmi hatása, hogy a rászorult kérelmezők ügye gyorsabb elintézést nyer.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendelernek gazdasági, költségvetési hatása nincs.

3. Környezeti és egészségügyi következmények
A rendeletnek környezeti és egészségügyi hatása nincs.
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendeletnek többlet adminisztratív hatása nincs.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei.
A megalkotást felsőbb szintű jogszabály kötelező jelleggel nem írja elő. Megalkotását az
ügyek gördülékenyebb elintézése, a rászorultak érdekei indokolják.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A személyi, szervezeti. tárgyi feltételek nem változnak.

Jakabszállás Község Polgármestere
6078 Jakabszállás, Petőfl Sándor u. 14.
76/581-800 Fax: 76/581-802
06/20 3234 031
e-mail: hivatal®jakabszallas.hu

Elöterj esztés

a Képviselő-testület 2014. január 27-ej képviselő-testületi
ülésének 8. napirendi pontjához

Tárgy: Jakabszállás településrendezési tervében a községközpont beépítettség módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Jakabszállás településrendezési tervében a községközpont -Dózsa u. és Kun Illetve
Óvoda utca között a Petőfl Sándor utca mindkét oldalának beépitése, amely északi
irányban az iskoláig és a parkig terjed- településkőzpont vegyes terűletbe tartozik.
Ezen a területen függetlenül attól, hogy a telken lakás vagy intézmény van a telek
50%-áig beépíthető.
A településközpont vegyes területen túli területeken: az Ovoda, a Kun és a Bem utca
már lakóterületbe tartozó részén a beépítettség csak 30%. Ez különösen azoknak a
saroktelkeknek a beépítettségét nehezíti meg, amelyek osztással jöttek létre és
méretük a környezetükben lévöktől kisebb. Pl. az Óvoda és Petőfi u. sarkán lévő:
29/1, 29/2 hrsz., a Kun és Petőfi u. sarkán lévő: 208, 209 hrsz., Bem és Jókai utca
sarkán lévő: 241/1, 241/2 hrsz.
Fentiek miatt a korábbi döntésekkel együtt a rendezési terv módositásként javasoljuk
a probléma rendezését.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést sziveskedjen megtárgyalni és
jóváhagyni.
Jakabszállás, 2014. január 27.

Polgármester

Határozati javaslat:
Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselö-testülete
(I. 27.) határozata
Jakabszállás településrendezési tervében a
községközpont beépítettség módosítása.

A településközpont vegyes területbe tartozó lakótelkek
beépítettsége max. 50 %. A velük azonos helyzetű de
lakóterületbe sorolt telkek beépiteUsége: max. 30 %‚ ezért
a Képviselő-testület kéri a községközpont lakóterületi
besorolású lakótelkeire vonatkozó építési szabályok
felülvizsgálatát és amennyiben a telkek beépíthetösége
érdekében arra igény van a rendezési terv, illetve helyi
építési szabályzat módosítását.
A rendezési terv módosítás költségét a változtatást
igénylő telektulajdonosoknak kell viselniük.
A Képviselő-testület megbízza Szabó Mihály
polgármestert a kérelmezőkkel történő tárgyalásra és a
rendezési terv módosításával kapcsolatos intézkedés
megtételére.
Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: azonnal

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2014. (11.11.) önkormányzati rendelete aszociális rászorultságtól
függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 9/2003. (IX. 9.)
rendelet módosításáról
Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 41. (4) bekezdésében biztosftott jogkörében a következőket rendeli. el:

A szociális igazgatásról szóló 9/2003. (IX. 9.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. *-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
‚2.

(1) Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati segély
ügyekben történő döntés hatáskörét a Polgármesterre ruházza át.
Képviselő-testülete a méltányossági
Onkormányzata
(2) Jakabszállás
Község
közgyógyellátásra való jogosultságról való döntés hatáskörét a Polgármestere ruházza át.”
1*

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit az elfogadását
követő naptól benyújtott kérelmekre vonatkozóan kell alkalmazni.
(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Jakabszállás, 014. január 27.
‚—‘

y
polgármester
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Hegedűs Gbomé
címzetes főjegyző

