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Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 

 
 
 

3/2014. (II. 14.) ÖH Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének az egyes 
szociális ellátásokról szóló 4/2012. (III.27.) önkormányzati 
rendeletének felülvizsgálatáról tájékoztatás 

 
4/2014. (II. 14.) ÖH Tagsági viszony fenntartása a Homokhátság Fejlıdéséért 

Vidékfejlesztési Egyesületben 
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J e g y z ı k ö n y v 
 
 

Készült: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 14-én 13.30 órakor 
Felsılajoson a Faluházban megtartott rendkívüli Képviselı-testületi ülésérıl. 
 
Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Kun János alpolgármester, Majoros István, Makainé Antal 
Anikó, Czigány Lajos képviselık. A Képviselı-testület létszáma összesen 5 fı. 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Balogh László jegyzı 
      
Jegyzıkönyvvezetı:    Ollósi Anikó 
 
Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai ülésünkön megjelent. 
Megállapítom, hogy valamennyi képviselı jelen van, így az ülés 5 fıvel határozatképes.  
 
Kérem, aki egyetért a napirendi pontokkal, kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az 
alábbi napirendi pontot fogadta el: 
 
 Napirend 

 
Elıterjesztı 

1.  
 
 

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének az egyes szociális 
ellátásokról szóló 4/2012. (III.27.) önkormányzati rendeletének 
felülvizsgálatáról tájékoztatás   
 

Juhász Gyula  
polgármester 

2. Homokhátság Fejlıdéséért Vidékfejlesztési Egyesülettel kapcsolatos 
csatlakozási szándék megerısítése 

Juhász Gyula  
polgármester 
 

1. napirendi pont: 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 
4/2012. (III.27.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálatáról tájékoztatás   
 
Juhász Gyula polgármester: Az egyik napirendi pontunk, melyet tárgyalnunk kell, „Felsılajos 
Község Önkormányzata Képviselı-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2012. (III.27.) 
önkormányzati rendeletének felülvizsgálatáról tájékoztatás”. Ahogy az a napirendi pontban is benne 
van tájékoztatásról beszélünk. Látható, hogy a temetési segély vonatkozásában bekértük a 
Babérkoszorú Temetkezési Kft-tıl a szolgáltatásokra vonatkozó díjakat, az erre vonatkozó árajánlatot, 
mint azt tudjuk, İ a közszolgáltatónk. A díjak nem változtak, az elıterjesztés mellékletében 
szerepelnek ezek az összegek. 
A temetési segély, vagy inkább nevezzük támogatásnak, a korábbiakhoz hasonlóan 10 % mértékő 
maradt.  
 
dr. Balogh László jegyzı: Valóban 10 % a támogatás mértéke, de akár 100 % is lehet. 
 
Juhász Gyula polgármester: Igen, ez így van, de a minimális 10 % nem változott. Az ügyintézés is 
ugyanúgy mőködik ahogyan korábban, a köztemetés esetén más a szabályozás és az ügyintézés 
menete. 
 
dr. Balogh László jegyzı: Igen, de a köztemetés teljesen más, mint a temetési segély. 
 
Juhász Gyula polgármester: Az elhangzottakkal kapcsolatban van valakinek kérdése? Kérdés? 
 
Kun János alpolgármester: Az említett Babérkoszorú, az a korábbi Szigü? 
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dr. Balogh László jegyzı: A Szigü már nem létezik, az említett Babérkoszorú lett a jogutód. 
Ugyanazokat a díjakat adták meg mint tavaly, így csak tájékoztatnunk kellett a képviselıket, illetve 
ezzel kapcsolatban egy határozatot kell hozni.  
 
Kun János alpolgármester: Az említett díjak akkor is érvényesek, ha valaki a Suta Géza 
szolgáltatásait veszi igénybe? 
 
dr. Balogh László jegyzı: Igen akkor is ezek a díjak kerülnek megállapításra, de a közszolgáltató a 
Babérkoszorú. 
 
Juhász Gyula polgármester: Ha sajnálatos módon a köztemetés lehetısége áll fenn, akkor arra 
megvan a külön szabályozás. Ennek egészen más a menete. Amit még fontos tudni, hogy a felmerült 
költségeket vissza kell fizetni.  
 
dr. Balogh László jegyzı: Jól mondja Polgármester Úr, a költségeket vissza kell fizetni köztemetés 
esetén. A  hagyatéki eljárás során elsı helyen kerül feltüntetésre a köztemetés kiadásai, majd a 
hagyatéki ügyintézés során vissza kerül az összeg, mint hagyatéki hitel. 
 
Juhász Gyula polgármester: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel 
kapcsolatosan? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kérem kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az 
alábbi határozatot hozta: 
 
3/2014. (II. 14.) ÖH 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 
4/2012. (III.27.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálatáról tájékoztatás 

Határozat 

1.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Felsılajos Község 
Önkormányzata Képviselı-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2012. (III.27.) 
önkormányzati rendeletének felülvizsgálatáról szóló tájékoztatást. 

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2014. február 14. 

 
2. napirendi pont: 
Homokhátság Fejlıdéséért Vidékfejlesztési Egyesülettel kapcsolatos csatlakozási szándék 
megerısítése 
 
Juhász Gyula polgármester: A következı napirendi pontunk, a Homokhátság Fejlıdéséért 
Vidékfejlesztési Egyesülettel kapcsolatos csatlakozási szándék megerısítése címő elıterjesztés.  
Biztosan emlékezünk rá, hogy mi is csatlakoztunk a LEDAER HACS-hoz. Alapító tagok között 
vagyunk mi is. Az említett csatlakozás, 2007-2013-as idıszakra vonatkozott.  
Az újabb idıszakkal kapcsolatban kaptunk tájékoztatást tegnap. Nem volt még tisztázott a kérdés, de 
megvan, hogy milyen egyesületek alapíthatnak egyesületet. Bizonyos feltételeknek kell megfelelni. 
Miután ezek a kérdések rendezıdtek, az alapításra, szervezésre harminc nap áll rendelkezésre, ez idı 
alatt kell mindent lebonyolítani, ami szinte lehetetlen. 
Sokan gondolkodtak önálló szervezet kialakításában. A mérleget mindig tartani kell, tehát egyik 
csoport részesedése sem mehet 49% fölé.  A Homokhátság tekintetében ez a egyensúly mindig 
megvolt. A kistérség szinte minden önkormányzata tagja volt. Fontos eleme, hogy járásokban 
gondolkodnak, a megye határok nem átjárhatóak. Senki nem lehet két egyesület tagja. 
Ami még fontos, hogy 1,4 milliárd forint van 2014-2020-ig elkülönítve. Mindenképpen csatlakoznunk 
kell. Így pályázhatunk, ezenfelül a civil szervezeteink, és vállalkozásaink is pályázati forrásokhoz 
juthatnak.  
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Röviden ennyit szerettem volna elmondani a napirenddel kapcsolatban, ebben kellene döntenünk. Már 
Lajosmizse döntött amellett, hogy maradnak tagjai a szervezetnek.  
Véleményem szerint nekünk is így kellene döntenünk. 
Kérdése van valakinek ezzel kapcsolatban?  
Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kérem kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az 
alábbi határozatot hozta: 
 
4/2014. (II. 14.) ÖH 
Tagsági viszony fenntartása a Homokhátság Fejlıdéséért Vidékfejlesztési Egyesületben 

 

Határozat 
 

1.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Homokhátság 
Fejlıdéséért Vidékfejlesztési Egyesületnél fennálló tagsági viszonyát a továbbiakban is 
fenntartja. 

2.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert 
tagsági viszony fenntartásával kapcsolatos, az elıterjesztés 2. melléklete szerinti 
csatlakozási nyilatkozat aláírására, valamint az ezzel kapcsolatos tárgyalások és 
intézkedések megtételére. 
 

 

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 

Határid ı: 2014. február 14. 
 
 
 
Juhász Gyula polgármester: Mivel több napirendi pontunk nincs, így a mai Képviselı-testületi ülést 
14.00 órakor bezárom és nagyon köszönöm mindenkinek, hogy el tudott jönni az ülésre. 
 
 

kmf. 
 
 

 
  /Juhász Gyula sk. /           /dr. Balogh László sk./ 
   polgármester                      jegyzı  
 


