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1. számú példány

10/2018.

(2018. december 10.)

ülésről

JEGYZŐKÖNYV

87/2018. (12.10.) Szociális és Egészségügyi Bizottság Határozata
Az ülés napirendi pontjáról.
88/2018(12.10.) Szociális és Egészségügyi Bizottság Határozata
A települési támogatásról szóló 1/2015 (Il. 24.) önkormányzati rendelet módosítására javaslattétel
39/2018(12.10.) Szociális és Egészségügyi Bizottság Határozata
4/2010 (IV.28) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

Készült: 1 példányban
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Jászboldogháza község Önkormányzata Képviselő-testületének
Szociális és Egészségügyi Bizottsága

JEGYZŐKÖNYV

10/2018.

készült a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2018. december 10. napján tartott üléséről

Helyszín: Jászboldogháza Községi Önkormányzat 5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27. szám alatt lévő
tanácskozóterme.

Jelen vannak: Kobela Margit Magdolna bizottsági elnök
Menyhárt Ernő bizottsági tag
Szűcs Gergely bizottsági tag
Fajka Jánosné bizottsági tag
Vámosi Norbert bizottsági tag

Szűcs Lajos polgármester
Joó-Kovács Balázs alpolgármester
Dr. Dinai Zoltán jegyző

A bizottság 5 tagú, jelen van 5 bizottsági tag.

A bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, az ülést 14 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, jelen van 5 fő bizottsági tag. Tájékoztatást ad arról, hogy a meghívót a Bizottság
tagjai előzetesen megkapták. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, kiegészítés a napirendi ponttal
kapcsolatosan. Kérdés, észrevétel nincs, ezután a napirendi pontot szavazásra bocsátja.

(A meghívó a jegyzőkönyvi. számú mellékletét képezi.)

Tárgy: Napirend meghatározása

(A határozathozatalnál 5 fő bizottsági tag van jelen.)

Más napirendi pontra javaslat nem született, így a bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a
meghívóban közölt napirendi pontot tárgyalja.
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37/2018. (12.10.) Szociális és Egészségügyi Bizottság Határozata
Az ülés napirendi pontjáról.

Jászboldogháza Önkormányzati Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága a meghívóban
kiadott napirendi pontot tárgyalja.

Határidő: Azonnal

1. Napirendi pont
Települési támogatásról szóló rendelet módosítására javaslattétel

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi)

Kobela Margit Magdolna Szociális Bizottság elnöke: a bizottság tagjai az előterjesztést megkapták.
Kérem vitassuk meg a módosításra tett javaslatokat.

Menyhárt Ernő: Javaslatom, hogy a temetési segély mértéke a helyben szokások legolcsóbb temetés
költségének ne a 15%-a legyen, hanem minden jászboldogházi eltemettető 30.000Ft temetési
segélyben részesüljön.

A bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

88/2018.(12.10.) Szociális és Egészségügyi Bizottság Határozata
A települési támogatásról szóló 1/2015 (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására javaslattétel

A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja rendelettervezet 3.~ (2) bekezdésének módosítását az
alábbiak szerint: a temetési segély összege 30.000Ft.

A fenti változtatással javasolja a képviselő testületnek a rendelet elfogadását.

Értesül: képviselő testület
Határidő: soron következő ülés

2. Napirendi pont
Temetőről és a temetkezésről szóló rendelet módosítására javaslattétel

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi)

Kobela Margit Magdolna a Szociális Bizottság elnöke: 2019. január 1-jétől a temetkezési
szolgáltatási tevékenységet közszolgáltatási szerződés alapján külső szolgáltató látja el. A fentiek
alapján szükséges a köztemetőben alkalmazandó díjtételek felülvizsgálata. Mivel a közszolgáltatási
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szerződés alapján a sírásás és az urnás temetés díját a szolgáltató számolja fel, ezért ezen két díjtételt
szükséges törölnünk.

A bizottság S igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

89/2018(12.10.) Szociális és EgészséRügyi Bizottság Határozata
4/2010 (lV.28) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

A Szociális és Egészségügyi Bizottság a fenti önkormányzati rendelet 2. számú mellékletéből javasolja
törölni a sírásás és urnás temetés díjtételét.

A fenti változtatással javasolja a képviselő testületnek a rendelet elfogadását.

Értesül: képviselő testület
Határidő: soron következő ülés

A Szociális és Egészségügyi Bizottság ülését zárt ülésen folytatja tovább.

(Szűcs Gergely)
bizottsági tag

&~6J~
(Kobela Margit agdolna)

bizottsági elnök



Jászboldogháza község Önkormányzata Képviselő-testületének
Szociális és Egészségügyi Bizottsága

ELŐTERJESZTÉS

1. Napirendi ponthoz

szboldogháza község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásáról
Szóló 1 2015. (11.24.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

Tisztelt Szociális és Egészségügyi Bizottság!

A Képviselőtestület települési támogatásról szóló 1 2015 (II. 24.) önkormányzati rendeletet

2015-ben fogadta el, azóta többször módosította. Legutóbbi módosítás a lakásfenntartás havi

költségének elismert nagysága volt.

A rendelet kiegészül a temetési segéllyel. Az Új temetkezési vállalat miatt a temetés költsége

megnövekszik januártól, így az önkormányzat segélyben részesítené a kérelmező

hozzátartozókat.

Kérem a Szociális és Egészségügyi Bizottságot, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet
szíveskedjenek megvitatni és javaslattal élni a Képviselő-testület felé.

Jászboldogháza, 2018. december 10.

Dr. Dinai Zoltán sk.
jegyző



Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.. ../2018.(...) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról szóló
1/2015. (11.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális eflátásokról szóló 1993. évi III. törvény 134/E. *-ában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. * (1)
bekezdés 8. pontjában, a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 45. * (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:

1.* A települési támogatásról szóló 1/2015. (11.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 4.~ (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Pénzbeli ellátás.)
„c) ternettetés költségeihez nyújtott települési támogatás.”

2.~ A Rendelet 8.~ (5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (5,) A települési lakósfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége
az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméten-e jutó elismert költség szorzata. Az egy
négyzetméterre jutó elismert havi költség összege 450.-Ft.”

3.* A Rendelet a következő 12/A ~-al egészül ki:
„12!A. ~‘ (1)Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként települési
támogatás állapítható meg az elhunyt eltemettetéséről gondoskodó személy részére, ha a
temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.

(2) A temetési segély mértéke a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 15 Va-a.

(3,) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét a Képviselő-testület évente a
költségvetési rendeletében állapítja meg.

(4,)A kérelemhez mellékelni kell a temetés költsége/ről a kérelmező nevére kiállított számla
eredett példányát.

(5,)A megállapított települési támogatás összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az
arról szóló határozat számával együtt a temetési számlára i-á kell vezetni és a számlát a
kérelmező részére vissza kell adni.

(6) A temetési segély megállapításáról a polgánnester dönt.”

4~* (1)Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.
(2) A 3.* rendelkezései csak a 2019. január 1. napját követő temetések esetében
alkalmazhatók.

Szűcs Lajos Dr. Dinai Zoltán
polgármester jegyző



Jászboldogháza község Önkormányzata Képviselő-testületének
Szociális és Egészségügyi Bizottsága

ELŐTERJESZTÉS
Jászboldogháza község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőről és temetésről

szóló 42010 (IV.28) önkormányzati rendeletének módosítása

2019. január 1-jétől a temetkezési szolgáltatási tevékenységet közszolgáltatási
alapján külső szolgáltató látja el. Szükséges a köztemetőben alkalmazandó
felülvizsgálata.

Kérem a Szociális és Egészségügyi Bizottságot, bogy a mellékelt rendelet-tervezetet
szíveskedjenek megvitatni és javaslattal élni a Képviselő-testület felé.

Jászboldogháza, 2018. december 10.

Dr. Dinai Zoltán sk.
jegyző

2. Napirendi ponthoz

Tisztelt Szociális és Egészségügyi Bizottság!

szerződés
díjtételek



Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.. „12018.(...) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezésről szóló
4/2010. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk
(2) bekezdés alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény l3.~. (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. ~. (3) bekezdés és a 41. ~.(3)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:

l.* A temetőről és a temetkezésről szóló 4/2010. (IV.28.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 2.* (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2,) A fenietkezési szolgáltatási tevékenységet temetkezést közszolgáItatós! szerződés alapján
külső’ szolgáltató iáUa cl. A temetkezési közszolgáItatós! szerződést e rendelet 1. szómú
melléklete tartalmazza.

2.~ A Rendelet 5.~ (5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (5) A köztemetőb en alkalmazandó djftételeket e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A
dUakat az Önkormányzatpénztárában kell megt7zetni.”

3.~ Hatályát veszti a Rendelet 8.* (3) bekezdése.

4. ~ (1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
(2) A Rendelet e rendelet 2. számú mellékletével egészül ki.

4.* (1) Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.

Szűcs Lajos Dr. Dinai Zoltán
polgármester jegyző



1. számú melléklet a 472010. (IV.28.) önkormányzati rendelethez.

A köztemetőben alkalmazandó díjtételek:

A díjtételek az ÁFA-t taralmazzák!
Megaevezés Ár és díj tételek Javaslat

Sírhely megváltás I 8000,-Ft/25 év (II. sírhely)
1 5000,-Ft/25 év (I. sírhely

..—Sírásás 12000,-Ft kereten belül
9500,-Ft kereten kívül

Hűtőkanira haszn 3000,-Ft!48 Óra
Villanyáram haszn 3000,-Ft/nap

~Urnás temetés 5000,-Ft! alkalom



JELEN LÉTI ÍV

Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Dinai Zoltán —jegyző

Dr. Pap Béla — alpolgármester

Joó-Kovács Balázs — alpolgármester

Kobela Margit Magdolna — bizottsági elnök

Menyhárt Ernő — bizottsági tag

Szűcs Gergely — bizottsági tag

Vámosi Norbert — bizottsági tag

Fajka Jánosné — bizottsági tag

O

~CJ~

\~-~‚

Jászboldogháza, 2018. december


