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Jrák Község Képviselő-testiiletének 201 4. december 4-én tartott testtileti
üléséről

Rendeletek:

9 12014. (KI.18.) önkormtányzati rendelet

10 l20l4. (KI.18.) önkormányzati rendelet

Határozatok:

68 l20l 4. (KI.04.) szátmű hatáíozat

69 12014. (XII.04.) szátmú hatír ozat
70nU4. (KI.04.) sztímú hatarczat

A nem közművel összegyűjtött há^aftási
szenrtyvíz begyujtésére vonatkoző helyi
közszolgáItatrásról
A szociális igazgaásről és a szociális
elláüások helyi szabályairól

Közös Önkormanyzati Hivatal
megállapodás módosítása
20t5. évi belső ellenőrzési terv elfogadasa
Maganúttá minősítés



JB,GYZÓXÖNYV

Készült: Jak Község Képviselő_testületének 20l 4. december 4_én

ila=öffi 
"k;r*any|atíHivatatbantartotttestiiletiüléséről.

Jelen vannak:

/ A jelenlétiív ajegyzőkönyvhöz csatolva,/

Szemes István polgármester köszöntötte a megjelenteket. MegállaPÍtotta' hogY a testÜlet

határozalképes, a z Ío r.-Jprirelőből 7 fő képviselő.lelen van, Azülést megnyitja,

Javaslatot tett a meghívóban szereplő napirendi pontokra, melyeket a képviselők egyhangulag

elfogadtak.
/ MJghívó a jegyzőkönyvhöz csatolva,/

Napirendi javaslat:

1./ Javaslat a települési folyékony hulladék száI],ításuŐl és ártalmatlanításarÓl szÓlÓ rendelet

elfogadásara
ElOádO: Szemes István polgármester

2.1 Javaslata szociális ígazgatásről és a szociális ellátások helYi szabáIYafuő' szóló 13l20I3'

(Xr.Z l . ) önkormanyzati rendelet módo sításara

ÉtOudO, Szemes István polgármester

3.1 Javaslat a Jáki Közös önkormanyzati Hivatal létrehozásaról szóló megállaPodás

módosításara
Előadó: Szemes Istvan polgármester

4. l J av aslat a 20I 5 . évi belső ellenórzési terv elfo gadásara

Előadó: Szemes István polgármester

5./ Egyebek

szemes Istvan
Dobos Józsefné
Kissné Narai Mária
Takács Józsefné
Balczáx Zoltén
Bognar Lász|ő
Horváth Mihály

Némethné Kardos Eszter

14,00 órai kezdettel a Jáki

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselö
képviselő
képviselő

jegyző



Nanirend:

t./ Javaslat a telepütési folyékony hulladék szállításáról és ártalmatlanításáról szóló

rendelet elfogadására
Előadó: Szemes István polgármester

§Zemes István polgármester elmondta, hogy a nem közművel összegyűjtöttltáúartási szerrryvíz

b€yúj téré*_.*tt o^-t o zs zoIgáItatáit ől szóló önkormany zati rcndelet megalk otásér a,

uuiá,oirrt közszolgál tatási szerződéi elfogadásaról szóló rendelet tervezetet a kéPviselŐkkézhez

kapták. Felkérte Némethné Kardos Eszter jegyzőt anapirendi pont ismertetésére.

Némethné Kardos Eszter jegyző elmondta, hogy a vízgazdáIkodásrÓl szóló 1995. évi LVII,
a|apjánate1eptilésiönkormanyzatnakkötelezőenel1átandó

kozszŐIgaltataskent'a közüzemi csatomahálőzatba nem vezetet| háztutási szewryvíz

begl.tíjtésér e közszolgáltatást kell megszerveznie és fenntartania.

Hiiát[ozott 1ogszaőaly értelmében a települési önkormányzat kéPviselŐ-testületének

önkormanyzati rendeletben szükséges megállapítani:

a) akozszőlgáltatás tartalmát, aközszolgáltatással elláto_tt terület hatatut;

b1 ukorrro|gáItatő megnevezését, valÁint annak a működési területnek ahatátait, amelYen

úttit u közJzol,gá|tatő a közszolgáItatást rendszeresen ellátni köteles és az ártalmatlanítás

céljából történő átadási helyet;
c) a közszolgáltatás ellátásának rendjét, módját ,és időtartalnát, a kÖzszolgáltatő és az

ingatlantulajdónos ezzel összefiiggő jogait és kötelezettségeit, valamint a kÖzszolgáItatásra

vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeit;

d) a közszolgáltatű igénybevételére vonatkozó kötelezettséget, a kÖzszolgáltatás

igénybevételének módj át és feltételeit;

Ő Ű ineutlantulajdonóst terhelő díjfizetési kötelezettséget, az alka\mazható díj legmagasabb

ÁerteU{t, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények és a szolgáltatás

ingyenességének eseteit;

n-L ,natő"ingatlanokr a, az időlegesen használt és a nem hasznáIt ingatlanokra vonatkozó

sajátos szabályokat;
gi akozszotgáttataósat összefiiggő személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok,

Íalamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket.

Fentiekre a rendeletet szi.ikséges megalkotni, és ezt követően ajanlatokat kell bekémi a

közszolgáltatásellátásáravonatkozőanaközszolgáItatóktól.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal" ellenszava zat és tartőzkodás nélkül az alábbi rendeletet

alkotta:

Ják Község Önkormanyzata képviselő_testülete a mellékelt

tewezet sierint elfogadja a nem közművel összegyűjtött

báatartási ,r"*ryrú begyűjtésére vonatkozó helyi

közszolgáItatásról szóló gl20L4. (xll.ls.) önkormányzati

rendeletét.

2.1 Javas|at a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helYi szabálYairól szŐ|Ő I3l2013'

(XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Szemes István polgármester



Szemes István polgármester elmondja, hogy a rendelet módosításara azért van szÜkség, hogY

a rendelet aktu;|iz-á|ya legyen a magasabb szintű jogszabályoknak megfelelően, valanint az

étkezési térítési díjakat is aktualizáúi kell a 2015. éwe a szolgáltatő ajénlaténakmegfelelŐen.

A Képviselő-testület 7 ígenszavazattal, e\Ienszavazatéstartőzkodás nélkÜl azalábbirendeletet

alkotta:

Ják Község Önkormanyzata képviselő-testülete a

mellékelt tewezet szerint elfogadja a szociális

ígazgatásről és a szociális etlátások helyi szabályairól
szóló 1,3lz013. (XII.23.) önkormányzati rendelet

módosításara előterjesáett t0l20l4, (XIL18,)

önkormanyzati rendeletét.

3./ Javaslat a Jáki Közös önkormányzati Hivatal létrehozásáről szóló megállaPodás

módosítására
Előadó: Szemes Istvan polgármester

Szemes István polgármester elmondja, hogy Narai község polgármesterével egYeztetve

továbbra is fent úeretnék tartani tö"ör.n a Jáki közös Önkormányzati Hivatalt. A
megállapodáson csak kisebb módosításokat javasol elfogadni. Mivel az eddigi

..lanupoaásban is 3 fő státusz szerepel Narai Kirendeltségénél Jak köz_ség kéPviselŐ-

tesitiletével egyetértésben javasolja a 3 fos 8 órás státusz feltöltését, és a jelenle? 
1 .9'u2^

dolgozó ktizti-s'ztviselő státuszát megszüntetni és felajanlani neki az Új 8 Órás munkakÖrt. IgY

Náuan is meg 1enne oldva a teljés körű ügyintézés, beleértve a néPességi és anYakÖnYvi

ügyeket is. Nára:i község képviselő_testülete mar elfogadtaamegálIapodás módosítást.

Kérdés, hozzászőlás nem érkezett.

szavazattal,ellenszavazatéstartőzkodásnélkülazalábbí

68/2014. (XII.04.) számú határozat

Jak Község Önkorményzat Képviselő-testülete a Jaki

Közös Önkormanyzati Hivatal megállapodását a

melléklette| egyezően módosítja. Megbizza a jegyzőt az

üres álláshelyek feltOltésével.

Határidő: Azonnal és folyamatos
Felelős: Szemes István polgármester

4./ Javaslat a2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadására
Előadó: Szemes István polgármester

Némethné Kardos Eszter jegyző tájékoztatta aképviselőket, hogy a belső ellenőrÖkkel tÖrtént

egyeztetés alapján a következő e|Ienőrzéseketjavasolja elfogadni 2015. évre:

- Közhasznú foglalkoztatásellenőrzése
- Óvodai létszámkihasználtság ellenőrzése
- Jáki Közös Önkormany zati Hiv atal belső kontroll kockérrÍ- megállaPÍtása

A képviselőtestület 7 igen
határozatothozta:



A képviselőtestület 7 igenszavazatta|, e\Lenszavazat és tartózkodás nélkÜl aza|éhbíhatfuozatot

hozta:
69 t 20| 4. (XI.O 4.\ számű batár ozat

Ják Község önkormanyzat Képvíselő_testülete a 20|5. évi belső

ellenőrzési ütemtervében a következő területeken történő ellenőrzéseket

fogadja el az önkotmányzatra annak intézményeire valamit a közös

hivatalra vonatkozóan:

l Közhasznú foglalkoúatásellenőrzése
. Óvodai Iétszámkihasználtság ellenőrzése

o Jáki Közös Önkormanyzati Hívatal belső kontroll kockázat

megállapítása

Hataridő: Azonnal és folyamatos
Felelős: Szemes Istvan polgármester

5,/ Egyebek

Magánúttá minősítés

Szemes István polgármester javasolja alák77Shrsz-ú önkormanyzati tulajdonú Út megosúását

és a temetőben keletkező i$"iltszakász közforgalom elől elzártmagántfttáminősítését,

Kérdés, hozzászóIás nem érkezett,

A képviselőtestület 7 ígen szavazatta!, ellenszavazat és tartőzkodás nélkÜl az alábbihatérozatot

horta: 
70D014, (XL04,\ számúhatározat

Jak Község önkormanyzat Képviselő_testülete űgy batároz, hogy

a Jak 775 hrsz-ú önkormanyzatt tulajdonú út megosáását

kezdeményeziésatemetőbenkeletkezőújítszakasú'
kö zfor gal Óm elő 1 elzárt magénúttá minő s ítteti,

Hataridő: Azonnal és folyamatos
Felelős: Szemes István polgármester

Több napirendi pont nem lévén a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 15,30

órakor bezírta és zért ülést rendelt el,

r
1

/:Némethné Kardos Eszter:/
jegyző

-_a
trsr,. Klsfián:/
pdlgármester


