V.
Iktatószám: 5-3/2014.

JEGYZŐKÖNYV
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS
BIZOTTSÁGA
2014. március 24-i s o r o s, n y í l t üléséről

80/2014.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása

81/2014.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Napirend megállapítása

82/2014.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Szociális keret felhasználás

83/2014.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
és a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálatára

84/2014.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

A „Szociális földprogramok megvalósításának támogatására” című, SZOC-FP-14
kódszámú pályázaton történő részvételről

85/2014.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Önkormányzati rendelet a Szociális földprogramról

86/2014.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

A köztemetőről és a temetkezésről szóló
16/2013. (XI. 22.) önkormányzati rendelet
módosítására

87/2014.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2011. (IV. 03.) önkormányzati rendelet
módosítására

1

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testület
ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2014. március 24-én megtartott n y í l t , s o r o s ülésén a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Jelen vannak: Major Ferencné bizottsági elnök,
Baginé Gavaldik Lívia, Karkusné Dósa Zsuzsanna, Suha Sándor
4 fő
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Drávucz Katalin
Lajkó Terézia
Kalmár András
Lóczi István
Tolvaj Gábor

polgármester
jegyző
alpolgármester
igazgatási osztályvezető
műszaki gyakornok

Major Ferencné bizottsági elnök sok szeretettel köszönti a megjelent bizottsági tagokat és
vendégeket. Dr. Bakos Beáta telefonált, hogy nem tud jelen lenni a mai ülésen, Dr. Makai
Gabriella és Fehér Lóránt nem jelezte távolmaradását. Megállapítja, hogy a bizottság 4 fő
jelenlétével határozatképes.
Major Ferencné bizottsági elnök, szavazásra teszi, ki az, aki elfogadja Karkusné Dósa Zsuzsannát jegyzőkönyv hitelesítőnek. A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és
a következő határozatot hozza:

80/2014. (III.24.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság a 2014. március 24-i Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Karkusné Dósa Zsuzsannát jelöli ki jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben

Major Ferencné bizottsági elnök: Az írásbeli meghívót mindenki megkapta. Kérdezi, a
meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül új napirendi ponttal kívánják-e kiegészíteni,
vagy módosítani?
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Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Major Ferencné bizottsági elnök, szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a meghívóban közölt
napirendet. A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot
hozza:

81/2014. (III.24.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Napirend megállapításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottság a 2014. március 24-i soros ülés napirendjét a következőképpen fogadja el:

Napirend:
1./ Pénzügyi helyzet ismertetése, a szociális keret felhasználása
Előadó: Lóczi István igazgatási osztályvezető
2./ Előterjesztés a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a Jászladányi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat között kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára
Előadó: Lajkó Terézia jegyző
3./ Előterjesztés a „Szociális földprogramok megvalósításának támogatására” című,
SZOC-FP-14 kódszámú pályázaton történő részvételről
Előadó: Baginé Gavaldik Lívia JSZSZT vezetője
4./ Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezésről szóló 16/2013. (XI. 22.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Lajkó Terézia jegyző
5./ Előterjesztés a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2011. (IV. 03.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Lajkó Terézia jegyző

Zárt ülés
6./ Előterjesztés körzeti ápolónői álláshely betöltésére
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
7./ Javaslat Jászladány Közszolgálatáért Díj odaítélésére
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
8./ Önkormányzati segélyek iránti kérelmek elbírálása
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Előadó: Ecsédi Emese előadó
9./ Közgyógyellátási kérelmek elbírálása
Előadó: Zakar Margit előadó

Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben

1. N A P I R E N D I

PONT

Pénzügyi helyzet ismertetése, szociális keret felhasználás
Előadó: Lóczi István
Major Ferencné bizottsági elnök: felkéri Lóczi Istvánt, egészítse ki szóban a napirendi pontot.
Lóczi István: köszönti a jelenlévőket. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők
száma talán a legalacsonyabb az elmúlt időszakhoz képest. A lakásfenntartási támogatásnál
480 fő került feltüntetésre. A közüzemi szolgáltatókkal próbálnak előrelépni, hogy a támogatások minden esetben a szolgáltatókhoz kerüljenek, és a készpénz kifizetés megszűnjön. Az
elmúlt hónapban a Bursa ösztöndíjasoknak átutalásra került az 525 ezer forint támogatásuk,
mely a 2014. év első félévére vonatkozik. A szociális keret felhasználása 8,78 %-os. Próbálnak takarékoskodni.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Major Ferencné bizottsági elnök, szavazásra teszi a szociális keret felhasználásáról készült
beszámolót, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza:

82/2014. (III.24.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Szociális keret felhasználásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága elfogadja a szociális keret 2014. havi kifizetéséről készült
tájékoztatót a mellékelt táblázat szerint.

Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben

2. N A P I R E N D I PONT
Előterjesztés a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára
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Előadó:

Lajkó Terézia jegyző

Lajkó Terézia jegyző: ezt a megállapodást minden évben felül kell vizsgálni, melyre most
kerül sor. Reméli, hogy a Képviselő-testületi ülés előtt a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat is tárgyalni fogja.
Baginé Gavaldik Lívia: milyen változások vannak a megállapodásban?
Lajkó Terézia jegyző: legtöbb esetben jogszabály által előírt módosítások, de változás az is,
hogy nem tudják biztosítani a telefonvonalat a Rákóczi u. 12. szám alatti irodába (szolgáltató
nem köti be), ezért mobil telefont biztosítanak részükre, az internet hozzáférést pedig a Polgármesteri Hivatalban tudják megoldani.
Baginé Gavaldik Lívia: kéri a JRNÖ tájékoztatását, hogy a Rákóczi u. 12. szám alatti épület
a Komplex telepprogram indulásával felújításra kerül, és a két utcai szobára van szükségük,
mivel azok a nagyobbak és a képzésekhez, gyermek programokhoz az a megfelelő méretű.
Régen is az udvari szobában tartózkodtak, az 3-4 személy számára megfelelő hely.
Lajkó Terézia jegyző: Kállai László korábbi években többször elmondta, hogy a település
központjában szeretnének iroda helyiséget kapni. Ha tárgyalják az együttműködési megállapodást bizonyára most is fogja mondani. A választásokig már csak fél év van.
Drávucz Katalin polgármester: a kivitelezés mikor fog kezdődni?
Baginé Gavaldik Lívia: szerinte május hónapban indul a munka. Tavasz végén, nyár elején
készen kell lenni. Nem nagy munkálatok lesznek, kerítés, külső rámpakészítés, fűtés korszerűsítés, ajtó áthelyezés, bejárati ajtó csere, festés. Az egyik helyiségben óvodai játékok vannak jelenleg.
Drávucz Katalin polgármester: azok április végéig visszakerülnek az óvodába. Az udvart is
meg kell növelni a 4 óvodai csoport, 120 gyermek miatt.
Kalmár András alpolgármester: a megállapodás hatályba lépése 2012. év, vagy 2014?
Lajkó Terézia jegyző: 2012. év óta van megállapodás, tehát a hatálya is 2012-től datálódik.
Ez felülvizsgálat, melynek a dátumát lehet szerepeltetni rajta, hogy a folyamat követhető legyen.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Major Ferencné bizottsági elnök, szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között kötött
együttműködési megállapodás felülvizsgálatára tett előterjesztést? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

83/2014. (III.24.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozata
A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, Jászladány
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Nagyközségi Önkormányzat és a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára tett előterjesztést.

Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben

3. N A P I R E N D I PONT
Előterjesztés a „Szociális földprogramok megvalósításának támogatására” című, SZOCFP-14 kódszámú pályázaton történő részvételről
Előadó:
Baginé Gavaldik Lívia JCsGySz vezetője
Major Ferencné bizottsági elnök: felkéri Baginé Gavaldik Líviát tájékoztassa a bizottság
tagjait a pályázatról.
Baginé Gavaldik Lívia: a pályázatnak a, b, c, része van, melyek közül az önkormányzatnak a
„c” részre van lehetősége pályázni. A pályázatot Tolvaj Gáborral készítették, mellyel maximum 1,2 millió forintot lehet nyerni. A programba 30 családot kell bevonni, folyamatos
szakmai támogatás mellett. Előnevelt csirkéket helyeznének ki, és nevelőtápot takarmányt
adnának mellé, családonként 30 ezer forint értékben, amit saját háztartásában használna fel a
támogatott. A projekt tartalmazna keltető gépet is, mellyel önfenntartó lehetne a pályázat.
Nagy az érdeklődés, jelenleg már 60 kérelem érkezett vissza.
Drávucz Katalin polgármester: mit von maga után, hogyha a résztvevők nem tartják be a
kötelezettségüket, mert ellopják tőlük az állatokat?
Baginé Gavaldik Lívia: kizárásra kerülnek a programból, és jövőre nem kapnak. A pályázatot legalább 80-90 család beadja. Közülük lesz kiválasztva a 30 család. Környezettanulmányt
kívánnak végezni náluk, pl. tárgyi feltételek rendelkezésre állnak-e. Közölték velük, hogy
megbízható személyekkel szeretnének szerződést kötni, akiknél garanciát látnak abban, hogy
a következő évben is tudják folytatni a programot. Felhívták a figyelmüket arra is, hogy a
jószág őrzése is az ő feladatuk, felelősségük. Ez egy hosszú távú segítség is lehet, mert ez a
program már évek óta kiírásra kerül. Ha sikerülne felismertetni többségükkel, talán az lehet
erre garancia. Beszélgetve a kérelmezőkkel kiderült, sokuknak van már tapasztalata kisállat
tartásról.
Drávucz Katalin polgármester: elegendő takarmányt kapnak a csirkék mellé?
Baginé Gavaldik Lívia: szinte elegendő, de azért a kérelmezőnek is kell anyagi részt vállalni.
Lóczi István: a csirkék biztonságára megfelelő kerítéssel kell vigyázni, mert sok a kutya,
macska, ami kárt tehet bennük.
Drávucz Katalin polgármester: mekkora csirkék lesznek kihelyezve? Ha túl kicsik, akkor
azokkal szinte együtt kell élni.
Tolvaj Gábor: 4 hetes, előneveltek lesznek.
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Baginé Gavaldik Lívia: májusban, júniusban indulna a program, akkorára már meleg lesz.
Nagyobb problémát a férgességük okozhat, ezért állatgyógyszer vásárlást és állatorvosi ellátást is terveztek.
Lajkó Terézia jegyző: hosszú évekig nevelt csirkéket, nem egyszerű. Akkor is lehet sikertelenség, ha mindent megtesznek. Ezek a csirkék már nem a kapirgáló fajták. Azonban látja,
hogy a pénzügyi és igazgatási osztálynak is van feladata a programban. Mennyi plusz feladattal jár, el tudják-e látni mindezt?
Baginé Gavaldik Lívia: praktikusan gondolták végig a lebonyolítást, mindenképpen rendeletet kell alkotni, amennyiben támogatja a képviselő testület. A környezettanulmányokat a meglévő ismereteikre kívánják alapozni, családgondozó készítené el. A kérelmeket az ÜgyrendiJogi-Szociális Bizottság bírálná el határozattal, mivel ez is az önkormányzati segély egy változata. Pénzügyileg ez csupán tízegynéhány tételt jelent. A pályázat megírását, szakmai értékelést, beszámolót is a Családsegítő Szolgálat készíti el.
Lajkó Terézia jegyző: jó ötletnek tartja, sokan látták a televízióban is, és érdeklődtek, hogy
itt lesz-e ilyen lehetőség. Az eredményt azonban nem lehet garantálni. Ha 20 személynél sikerül, már eredményes volt.
Baginé Gavaldik Lívia: már 10 esetében is sikernek számít.
Lóczi István: Tolvaj Gábor szeretné vállalni ezt a feladatot, ebben talán csak az elején lenne
dolguk. De az osztály a siker elérése érdekében segíteni fogja, akár munkaidőn túl is.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Major Ferencné bizottsági elnök, szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a Szociális földprogramok megvalósításának támogatására című pályázat benyújtását? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

84 /2014. (III.24.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozata
A „Szociális földprogramok megvalósításának támogatására” című, SZOC-FP-14 kódszámú pályázaton történő részvételről

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, az előterjesztést az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett, a „Szociális földprogramok megvalósításának támogatására” című, SZOC-FP-14 kódszámú pályázati kiírására pályázaton történő részvételről.
Felelős: Drávucz Katalin polgármester
Határidő: 2014. április 3.

Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
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Major Ferencné bizottsági elnök, szavazásra teszi ki tudja elfogadni a szociális földprogramról szóló önkormányzati rendelet mellékleteivel az előterjesztés szerint? A bizottság 4
igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
85 /2014. (III.24.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozata
Önkormányzati rendelet a Szociális földprogramról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerint a szociális földprogramról szóló önkormányzati rendelet elfogadását, mellékleteivel.

Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben

4. N A P I R E N D I PONT
Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezésről szóló 16/2013. (XI. 22.) önkormányzati
rendelet módosítására
Előadó:
Lajkó Terézia jegyző
Lajkó Terézia jegyző: törvényességi észrevétel érkezett a rendeletre, mely kifogásol bizonyos hiányosságokat: nem lett szabályozva a növény elhelyezés, sírgondozás. Tudni kell,
hogy néhány sírhelyről van itt szó, nem egy fél vagy egész temetőről. Temető fenntartási díjat
kellett szabályozni, illetőleg a temetői létesítmények igénybevételéért valamint a temetkezési
szolgáltatók által fizetendő díjak, valamint a temetőbe behajtás díját kell szabályozni. Illetőleg
tartalmaznia kell a rendeletnek, hogy az urnaépítés, elhelyezés, építési engedély nélküli tevékenységnek minősül.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Major Ferencné bizottsági elnök, szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a köztemetőről és a
temetkezésről szóló 16/2013. (XI. 22.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés
szerint? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot
hozza:

86/2014. (III.24.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozata
A köztemetőről és a temetkezésről szóló 16/2013. (XI. 22.) önkormányzati rendelet módosítására
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, a köztemetőről és a temetkezésről szóló 16/2013. (XI. 22.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés
szerint.

Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben

5. N A P I R E N D I PONT
Előterjesztés a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2011. (IV. 03.) önkormányzati rendelet módosítására
Lajkó Terézia jegyző
Előadó:
Lajkó Terézia jegyző: a januári módosításból kimaradt a normatív határozat közzétételének
módja, melyről szóban tájékoztatott a törvényességi felügyelet. Az előterjesztés tartalmazta,
azonban mégis kimaradt a rendeletből.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Major Ferencné bizottsági elnök, szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a szervezeti és működési szabályzatról szóló 6/2011. (IV. 03.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés
szerint? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot
hozza:

87/2014. (III.24.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozata
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2011. (IV. 03.) önkormányzati rendelet
módosítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, a szervezeti
és működési szabályzatról szóló 6/2011. (IV. 03.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés szerint.

Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
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Több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzik el, így a bizottság elnöke a nyílt ülést berekeszti.
kmf.

Major Ferencné
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Elnöke

Karkusné Dósa Zsuzsanna
jegyzőkönyv hitelesítő
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