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A Nagyközségi József Attila Művelődési
Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési
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közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadására.
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testület
ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2014. június 11-én megtartott n y í l t , s o r o s ülésén a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Jelen vannak: Major Ferencné bizottsági elnök,
Karkusné Dósa Zsuzsanna,
Baginé Gavaldik Lívia
Suha Sándor
4 fő
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Drávucz Katalin
polgármester
Lajkó Teréza
jegyző
Lóczi István
igazgatási osztályvezető
Kalmár András
alpolgármester
Tóth Imre
képviselő, volt polgárőr egyesületi elnök
Kántor Sándor
szakmai központvezető
Müllerné Braun Erika intézményvezető
Silye András
intézményvezető
Bertalan László
polgárőr egyesület elnöke

Major Ferencné bizottsági elnök sok szeretettel köszönti a megjelent bizottsági tagokat és
vendégeket. Dr Bakos Beáta közölte, hogy nem tud részt venni az ülésen, Fehér Lóránt és Dr
Makai Gabriella továbbra sem jelezte távolmaradását. Megállapítja, hogy a bizottság 4 fő jelenlétével határozatképes.
Major Ferencné bizottsági elnök, szavazásra teszi, ki az, aki elfogadja Suha Sándort jegyzőkönyv hitelesítőnek. A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

128/2014. (VI.11.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság a 2014. június 11-i Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság Suha
Sándort jelöli ki jegyzőkönyv hitelesítőnek.
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Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben

Major Ferencné bizottsági elnök: A meghívót mindenki megkapta. Kérdezi, a meghívóban
szereplő napirendi ponton kívül új napirendi ponttal kívánják-e kiegészíteni, vagy a meghívóban szereplő napirendi pontokat módosítani?
Major Ferencné bizottsági elnök: javasolja, hogy a nyílt ülés 12. napirendi pontot hozzák
előre, második napirendi pontnak, és a zárt ülésben a 14. napirendi pontként vegyék fel a Méltányos közgyógyellátási kérelem elbírálása című új napirendi pontot.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Major Ferencné bizottsági elnök: Szavazásra teszi ki ért egyet azzal, hogy a nyílt ülés 2.
napirendi pontja a Bejelentés polgárőri szolgálat teljesítésével kapcsolatban legyen? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

129/2014. (VI.12.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság határozata
2. napirendi pont módosítása

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsági Bizottsága a következőképp módosítsa a nyílt ülésének
napirendjét:
2./ Bejelentés polgárőri szolgálat teljesítésével kapcsolatban
Előadó: Lajkó Terézia jegyző

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

Major Ferencné bizottsági elnök: Szavazásra teszi ki ért egyet azzal, hogy a zárt ülés 14.
napirendi pontja a Méltányos közgyógyellátási kérelem elbírálása legyen? A bizottság 4 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

130/2014. (VI.12.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság határozata
14. napirendi pont felvétele

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága a következő napirendi ponttal egészíti ki a zárt ülésének
napirendjét:
14./ Méltányos közgyógyellátási kérelem elbírálása
Előadó: Zakar Margit
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Erről értesülnek:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági Bizottság tagjai helyben

Major Ferencné bizottsági elnök, szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a módosításokkal a
napirendet? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

131/2014. (VI.11.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Napirend megállapítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottság a 2014. június 11-i soros ülés napirendjét a következőképpen fogadja el:

Napirend:
1./

Pénzügyi helyzet ismertetése, a szociális keret felhasználása
Előadó: Lóczi István igazgatási osztályvezető

2./

Bejelentés polgárőri szolgálat teljesítésével kapcsolatban
Előadó: Lajkó Terézia jegyző

3./

A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata
Előadó: Lajkó Terézia jegyző,
Lóczi István igazgatási osztályvezető,

4./

Javaslat a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Egészségtervének elfogadására
Előadó: Lóczi István igazgatási osztályvezető,

5./

Beszámoló a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 2013. évi szakmai munkájáról
Előadó: Müllerné Braun Erika intézményvezető

6./

Előterjesztés a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ szakmai programjának elfogadására
Előadó: Müllerné Braun Erika intézményvezető

7./

Előterjesztés a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ szervezeti és
működési szabályzatának elfogadására
Előadó: Müllerné Braun Erika intézményvezető
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8./

Beszámoló a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2013/2014-es tanévben végzett
munkájáról
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető,

9./

Javaslat a 2014/2015-ös nevelési évben indítandó óvodai csoportok számának
meghatározására
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető,

10./ Előterjesztés a Jászladányi óvoda és bölcsőde alapító okiratának módosítására
Előadó: Lajkó Terézia jegyző,
11./ Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Előadó: Silye András intézményvezető,
Lajkó Terézia jegyző,
12./ Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotására
Előadó: Lajkó Terézia jegyző,

Zárt ülés:

13./ Önkormányzati segélyek iránti kérelmek elbírálása
Előadó: Ecsédi Emese
14./ Méltányos közgyógyellátási kérelmek
Előadó: Zakar Margit

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

1. N A P I R E N D I PONT
Pénzügyi helyzet ismertetése, a szociális keret felhasználása
Előadó: Lóczi István igazgatási osztályvezető
Major Ferencné bizottsági elnök: felkéri Lóczi Istvánt, egészítse ki a napirendi ponthoz
kapcsolódó írásos anyagot.
Lóczi István: köszönti a jelenlévőket. Az írásos anyag a június havi kifizetést mutatja be. A
foglalkoztatást helyettesítő támogatást igénybe vevők száma 404 főre növekedett, mely 2,3
szeres növekedés. A 678 ezer forintos májusi felhasználással szemben június elején 1651 ezer
forint volt a felhasználás önkormányzatot terhelő része. Összehasonlítva 2013 évi azonos idő-
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szak adataival, szinte azonos a létszámuk 410 fő. 2014. évben jobban takarékoskodtak, jelenleg az összes felhasználás 49,21%-os, gyermekvédelmi támogatás 72,5%, egészségkárosodottak rendszeres szociális támogatás felhasználás 40 %-os, ápolási díj felhasználás 38 %-os,
lakásfenntartási támogatás felhasználás 38 %-os. Örömét fejezi ki, hogy a nyári gyermekétkeztetés pályázattal az önkormányzat 593 gyermek részére 44 napra (440 Ft/adag) 11484 ezer
forintot nyert.
Lajkó Terézia jegyző: hihetetlenül sok munka van a nyári gyermekétkeztetés szervezésben
is, és majd a végrehajtásában is sok munka várható. Tegnapi nap folyamán kapták meg az
értesítést a szülők. Nagyon kevés önkormányzat igényelte a Jászságból is, és a megyéből is.
Bár komoly szabályai, feltételei vannak e feladat ellátásának, egyes önkormányzatok még
most érdeklődnek az igénylésről, a konzervosztásról, holott már hosszú évek óta csak meleg
étkezést lehet nyújtani. Hátrányos helyzetű gyermekek száma Jászladányon igen magas. A
médiából nap mint nap hallani, hogy éheznek a gyerekek Magyarországon. Jászladányon nem
fognak. A napközi konyha a maximális kapacitással fog főzni. Igénylő lett vonna több is,
azonban a konyha kapacitása 600 főre szól. Nagy feladatot vállaltak ezzel fel.
Karkusné Dósa Zsuzsanna: Ki kellene hangsúlyozni, hirdetni, mert sokan nem tudják mekkora munkával, költséggel jár ez.
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:

132/2014. (VI.11.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Szociális keret felhasználására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága elfogadja a szociális keret 2014. június 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
Bejelentés polgárőri szolgálat teljesítésével kapcsolatban
Előadó:
Lajkó Terézia jegyző
Lajkó Terézia jegyző: Tallósi Tiborné panaszos levelet írt az önkormányzathoz, melynek
másolatát minden képviselőnek eljuttattak. Egy körözött személy felkutatása során a rendőrség a polgárőrség segítségét kérte melyen, mint polgárőr a Drávucz Katalin polgármester aszszony is részt vett. Leírta, hogy rendőrségi túlkapás történt, amely miatt ott is panaszt tett, a
képviselő-testülettől pedig azt kérdi, joga van-e a polgármesternek a jelenlétével azt demonstrálni, hogy „mi, én és a férjem, bűnrészesei vagyunk a fiam cselekedeteinek”.
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Áttekintette a polgárőrségről szóló törvényt mely leírja, hogy a polgárőrség munkáját a rendőrség koordinálja. A polgárőrök az utcán tartózkodtak, a rendőrségnek van joga a lakásba
bemenni a körözött személy felkutatására. A szülői ház átkutatása történt meg, melyre a rendőrségnek joga van, a polgárőrség pedig segítette a munkát. Átnézte a polgárőrség feladatiról
szóló 2011. évi CLXV. törvényt. 14. § (3) bekezdés adja meg a választ erre: „Amennyiben az
általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv arról tájékoztatja a polgárőr egyesületet, hogy működési területén fokozott ellenőrzést hajt végre, ennek tartama alatt a polgárőr egyesület saját feladatainak ellátását köteles bejelenteni és a fokozott ellenőrzést elrendelő
rendőri szerv utasításainak megfelelően eljárni.” Tehát ebben az esetben a polgárőr munkáját
a rendőrség irányítja, hiszen a rendőrség tudja, mit lehet vizsgálni. 14. § (1) „A polgárőr - a
(2) bekezdésben meghatározott kivétellel - kizárólag egyesülete működési területén láthatja el
tevékenységét”, mely feltételnek eleget tett. Jogszabálysértés nem történt, mert a polgárőrök a
közterületen tartózkodhatnak. Polgármester asszony nem polgármesterként járt el, hanem civil
személyként, aki polgárőrként a szabad idejében volt jelen.
A legfontosabb azonban, hogy a képviselő-testületnek nincs jogköre ennek a kérdéskörnek az
eldöntésére. Másik fontos dolog, amit az önkormányzati törvény is tartalmaz, a Képviselőtestület feladata segíteni a közbiztonságot. Panaszos beszél még a jó hírnévről, de nehéz elképzelni, hogy a polgárőr jelenléte hogyan sértheti a hírnevét.
Tóth Imre: gyakorlatilag szabályozott a polgárőr munkája. Meg van határozva, hogy hogyan
kell végrehajtani a feladatokat, mint ahogy Jegyző asszony is említette, a Polgárőr törvény
leírja ezt. Részletesen ezt az Országos Polgárőr Szövetség Szabályzata tartalmazza. Nem fő
tevékenységük a körözött bűnöző keresése, hanem a bűn megelőzés a klasszikus a feladat.
Csak akkor lehet bekapcsolódni a munkába, ha a rendőrséghez bejelentkezik és ennek az
együttműködési szerződés az alapja. Csak rendőri közreműködési szerződés alapján teheti
meg. Körözött, vagy eltűnt személy keresését csak felkérésre tesszük. Erre a felhatalmazást az
OPSZ 85. pontja adja. A rendőrség határozza meg, mit mikor, meddig végezhet a polgárőrség.
Ebben az esetben is ez történt. Szinte 1 óra leforgása alatt több 10 embert tudnak rendelkezésre bocsájtani, ha megérkezik a felkérés. Ez a második eset volt, hogy ilyen felkérés érkezett a
rendőrségtől. Van olyan formája is ezeknek az ad hoc felkéréseknek, pl közúti balesetnél,
mint amilyen az elmúlt szombaton volt, ahol polgárőrnek kötelessége helytállni, forgalmat
irányítani, a rendőrök munkáját segíteni. Ebben az esetben rendőrségi engedélykérés nélkül, a
polgárőr önmagát állíthatja szolgálatba.
Bertalan László: szorosan az esetről annyit, hogy Fazekas Füzesi György felhívta telefonon,
hogy a körözött személy megkeresésében tud-e segítséget adni. Szolgálatba helyezte magát,
és a szolgálatvezetőket megkeresve 1 óra alatt több mint 20 polgárőrt sikerült bevonni a keresésbe. Kimentek a panaszos ingatlanához, aki a rendőr kérdésére, hogy bemehetnek-e, azt
felelte: igen. Bementek, a Polgármester asszony azonban kinn maradt az utcán. A keresés
azonban sikertelen volt.
Lajkó Terézia jegyző: a feljelentő írja, hogy 2014. április 26-án 18 óra 17 perckor történt, és
2014. május 8-án érkezett ez a levél, két héttel később. Ha ez annyira fájó dolog lett volna,
akkor azonnal írta volna a levelet. Fájó lehet ez bárkinek, de a szabályokat be kell tartani.
Tóth Imre: szokatlan a lakosságnak, hogy rendőr és polgárőr van, és együtt van a településen.
Ez egy új időszámítás a falu történetében, új a rendőrkapitány is. Mindenben részt vesznek a
polgárőrök.
Lajkó Terézia jegyző: kifogásolja Tallósiné, hogy házkutatási parancs nélkül mentek be a
rendőrök, de ehhez nem is szükséges.
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Baginé Gavaldik Lívia: köszöni a tájékoztatást a polgárőrség munkájáról, új információkat
hallott a működésükről. Úgy gondolja, hogy ez nem tartozik a Képviselő-testület hatáskörébe,
a polgárőrség külön törvény, szabályzat alapján tevékenykedik. Ha a polgárőrnek túlkapása
van akkor a Polgárőrszövetség, vagy a helyi parancsnok kivizsgálja. A kérdés az inkább a
Polgármester asszony személyére vonatkozott, hogy megfelelően jelent-e meg ott. De mivel
polgárőr mivoltában volt jelen ebben az akcióban, ennyivel el is rendezhető a válasz. Nem
gondolná, hogy hosszasan kell taglalni a válaszban ezeket, kiemeli, hogy felelős magatartás
az, ha egy település vezető még ilyen feladatot is vállal a szabad idejében. Nincs ezen, mit
gondolkodni sem. Ez egy mondva csinált dolog.
Tóth Imre: valóban van a polgárőrségnek olyan felügyeleti szerve, ahová a panaszokat be
lehet jelenteni, ez az OPSZ mellett működő Etikai Bizottság. Ma Magyarországon nem bűn,
hanem erény, ha a polgármester polgárőr tevékenységet vállal. Kevés vezető vállalja ezt el.
Lajkó Terézia jegyző: a panaszos összekapcsolja a rendőri túlkapást, a Polgármester asszony
jelenlétével. Elgondolkodtató, hogy aki a szabadidejének jelentős részét a köz érdekében feláldozza, ilyen levelet kap.
Drávucz Katalin polgármester: lehet javasolni az etikai bizottságot, azonban nem a viselkedésével, jogellenes magatartásával volt problémája a panaszosnak, hanem a jelenlétével.
Lajkó Terézia jegyző: megfordítva a kérdést, azt sugallja, hogy a polgármester egy hiteles
személy.
Major Ferencné bizottsági elnök: a település másik fele pedig azt kéri, hogy erősítsük a közbiztonságot.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Major Ferencné bizottsági elnök szavazásra teszi ki ért egyet az elhangzottakkal? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza:

133/2014. (VI.11.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozata
A polgárőri szolgálat teljesítésével kapcsolatban tett bejelentésre

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága megtárgyalta Tallósi Tiborné Jászladány, Pillangó u. 4. szám alatti lakosnak a Képviselő-testülethez címzett panaszát, melyben Drávucz Katalin polgármester,
mint polgárőr jelenlétét nehezményezi a 2014. április 26-i rendőri intézkedés során.
Az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság megállapította, hogy a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló hatályos jogi szabályozás nem tiltja a polgármester polgárőri tevékenységét, így jogsértés nem történt. A polgármester hivatali idején kívül civil személyként, közterületen tartózkodva teljesített polgárőr szolgálatot a
Rendőrség felkérésére, a Rendőrség felügyelete mellett.
A polgárőrség felkérést kapott a Rendőrségtől arra vonatkozóan, hogy körözött személyt keresnek és a helyszín biztosításában együttműködési megállapodás alapján segítse munkájukat a polgárőrség.
A Képviselő-testület tájékoztassa a panaszost, hogy nincs hatásköre, jogköre a
Rendőrség és a Polgárőrség munkáját illetően egyedi ügyekben állásfoglalás kiadására.
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Feladata viszont az önkormányzatnak törvény alapján közreműködni a település közbiztonságának biztosításában, mely feladat ellátásában önzetlen segítséget nyújt a helyi Polgárőr Egyesület is.

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

Tóth Imre, és Bertalan László távoznak a helyiségből.

3. N A P I R E N D I PONT
A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata
Lajkó Terézia jegyző,
Előadó:
Lóczi István igazgatási osztályvezető
Lóczi István: az előterjesztésben szolgáltatásszervezés szerepel, de természetesen szolgáltatás
tervezésről szól az előterjesztés. A 2008-ban készült koncepciónak fő pillérei, az önkormányzat tevékenysége, a Családsegítő Szolgálat tevékenysége, és a Szociális és gyermekvédelmi
szolgáltató központ munkája. Köszöni Müllerné Braun Erikának, és Kántor Sándornak a segítőkész munkáját, melyet beépítettek a koncepcióba. A változásokat kívánta hangsúlyozni,
ezért nem egységes szerkezetben készítette el. A felülvizsgálatra a jogszabályi változások, és
bizonyos plusz feladatok is kerülnek be a koncepcióba. Az egységes szerkezetű koncepció
napokon belül elkészül, mely már tartalmazza a 2011-es módosításokat, és a jelenlegi statisztikai adatokat is. Ezt az előterjesztést a könnyebb áttekinthetőség, kezelhetőség miatt készítette el a jelenlegi formában (16.oldal). Kéri a Bizottságot a jelenlegi forma, előterjesztés elfogadására.
Baginé Gavaldik Lívia: köszöni a bizottság nevében az anyag összeállítását, mely alapos és
sokrétű. Szimpatikus számára, hogy tartalmaz feladatokat, felelősöket. Egységes szerkezetben
ez bizonyára jól áttekinthető lesz. Gondolja, hogy hiányosságot nem lehet találni, ha mindezt
meg is tudják valósítani az külön érdeme lesz a helyi szakembereknek. Tudomása szerint
Szociálpolitikai Kerekasztalt kell működtetni, mely ezt meg kell, hogy vitassa. Javasolja a
kerekasztal összehívását, a koncepció megvitatására. Ezt Képviselő-testületi ülés előtt, vagy
után a célszerű elvégezni? Nem valószínűsíti a módosítást, mivel a kerekasztal résztvevői
jelen vannak.
Lajkó Terézia jegyző: Jogszabályi előírás a véleményezés, ezért idő hiányában a Képviselőtestületi ülés után kellene összehívni a Szociálpolitikai kerekasztalt.
Baginé Gavaldik Lívia: javasolja, hogy a 5.2.5. Családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást
érintő feladatok pont 9. alpontjának 3. bekezdése kerüljön törlése, mivel ezt a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás most tárgyalta, és felhívására az önkormányzatok ezután fognak dönteni a megvalósításáról.
Kalmár András alpolgármester: ugyan ez szerepel a 4.2 Önkormányzati ellátási szintű feladatok 2014-évtől pont 10. alpontjában is, javasolja a törlését. A 2.2 Demográfiai adatok
pontban a lakosság összetétele korcsoportonként táblázat 2012. évi 60 év feletti lakosságszám
módosítását 1175 főre, bizonyára elírás történt.
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Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Major Ferencné bizottsági elnök szavazásra teszi a Szociális Szolgáltatásszervezési koncepciót az alábbi módosításokkal, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza:

134/2014. (VI.11.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozata
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatára

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, a Szociális
Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát az alábbi módosításokkal:
− 2.2 Demográfiai adatok pontban a lakosság összetétele korcsoportonként
táblázat 2012. évi 60 év feletti lakosságszám módosítása 1175 főre
− 4.2 Önkormányzati ellátási szintű feladatok 2014-évtől pont 10. alpontjának 3. bekezdésének törlése
− 5.2.5. Családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást érintő feladatok pont
9. alpontjának 3. bekezdésének törlése
Továbbá felkéri Lóczi István igazgatási osztályvezetőt a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció egységes szerkezetben való elkészítésére.

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
Javaslat a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Egészségtervének elfogadására
Előadó:
Lóczi István igazgatási osztályvezető
Lóczi István: a 2008-ban készült Egészségterv több mint kétharmada megváltozott, ezért egy
új egészségtervet készített, melyhez nagy segítséget kapott a védőnőktől, és Dr Bakos Beátától. A bevezetőben található mottó „Az egészség nem minden, de az egészség nélkül minden
semmi.” elvét követve nem csak a jelenlegi állapotát tükrözi a településnek, de egy programot
is kíván nyújtani. Sok helyen divat most a különböző egészségügyi mérések, szűrések elvégzése valamilyen nagyobb esemény kapcsán. Javasolja Jászladányon is ennek a megszervezését. A lakosok egy része egészen rossz egészségi állapotban van. Egyik kolleganő segítségével készítettek egy kérdőíves felmérést 200 fő megszondázásával, melynek eredménye beépítésre került az Egészségtervbe. Próbálták a teljesség igényével elkészíteni, ennek ellenére lehet, hogy hiányoznak még belőle dolgok. Kéri a megvitatását, és a terv elfogadását.
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Baginé Gavaldik Lívia: véleménye szerint az anyag teljes körű, részletes, elismerésre méltó.
Néhány pontban kéri a módosítást. A 7. oldalon a 2.1 Demográfiai adatok pontban A lakosság
összetétele korcsoportonként táblázat 2012. évi 60 év feletti lakosságszám módosítása 1175
főre.
A 2.6 pontban a Jászladányi Idősek, gyermekek és fiatalok helyzet, életmódja pontban a harmadik bekezdés első mondata helyesen: A mai 106 fős Idősek Otthona (amelyet Jászberény
Városi Önkormányzata tart fenn) elődje, már az 1800-as években működött, egy helyi orvos
feleségének adományként
A 2.6 A Jászladányi idősek, gyermekek és fiatalok helyzete, életmódja pont 13. bekezdésének
törlése, mivel Biztos kezdet klub már nem működik. (13. oldal)
1. Védőnői ellátás Újszülöttek száma táblázatban a 2011. évben helyesen születések száma
65. (15. oldal)
Karkusné Dósa Zsuzsanna: 1. pontban a Védőnői ellátásban a szűrővizsgálatokról szóló
fejezet helyesen: Iskolai szűrővizsgálatok: Az iskola-egészségügyi munkát a település házi
gyermekorvosa és a két védőnő végzi. Az ellátott intézmények a Móra Ferenc Általános Iskola és a 2013. szeptemberétől induló Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola Jászladányi Tagintézménye. Már nincsenek óvodai szűrővizsgálatok.
Baginé Gavaldik Lívia: 29. oldalon kezdődik a 3.1 A prevenció növelése az egészségügyi,
szociális és oktatási alapellátás területén pontban a Felelősök kiegészítését kéri a Móra Ferenc
Általános Iskolával, a Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola Jászladányi Tagintézményével, a Jászladányi Óvoda és Bölcsődével, a Komplex telepprogram szakmai vezetője.
3.1.2 pont kiegészítése: nyári gyermekétkeztetés szervezése, kiemelt figyelemmel a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőkre, önkormányzati fenntartású konyha működtetése. Az egészséget szolgálja, mivel összehasonlíthatatlanul jobb a minősége a vendéglátó által készített ételnél, a napközi konyhán készült ételnek. A nyári gyermekétkeztetésben
részesülő gyermekek zöme ilyen minőségű táplálékban nem részesülnének, ha nem lenne ez a
lehetőség.
Kalmár András alpolgármester: szükséges névszerinti felelősöket megjelölni? Nem elég a
beosztását leírni?
Baginé Gavaldik Lívia: 3.2 pontban a Felelősök kiegészítése a Móra Ferenc Általános Iskola, a Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola Jászladányi Tagintézménye, a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde, a Komplex telepprogram szakmai vezetőjével, mivel az intézmények
átalakultak, illetve a telepprogram beindult.
A 3.3.6 pontban az ifjúsági házak helyett ifjúsági programok szervezése szó szerepeljen. Tudomása szerint nem kívánnak házat létrehozni.
A 3.3 pontban a felelősök kiegészítése a Jászsági Gyermekvédelmi és Családsegítő Szolgálattal,
A 3.5 pontban a felelősök kiegészítése a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és
Könyvtárral és a Jászsági Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálattal, mivel a Művelődési
Ház is szervez gyermektáborokat, sportnapot,
Karkusné Dósa Zsuzsanna: Ladány Napján, mikor sok ember van bent, szűrővizsgálatokat
tudnának végezni.
Drávucz Katalin polgármester: a Jászberényi Szent Erzsébet kórház alapítványa pályázatot
nyert. Érdeklődtek, mi az a rendezvény, amihez egy egészségnapot be lehet iktatni. Meg fogják keresni a védőnőket, orvosokat, hogy bizonyos szűréseket, vizsgálatokat betervezhesse12

nek. Ezek az önkormányzatnak nem kerülnek pénzbe. Az időpontra leadta a megrendelést,
visszajelzés még nem érkezett.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Major Ferencné bizottsági elnök szavazásra teszi ki az aki az Egészségtervet az elhangzott
módosításokkal elfogadásra javasolja, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag
elfogad és a következő határozatot hozza:

135/2014. (VI.11.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozata
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Egészségtervének elfogadására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Jászladány
Nagyközségi Önkormányzat Egészségtervét az alábbi módosításokkal:
II. Jászladány egészségügyi helyzete
− 2.1 Demográfiai adatok pontban A lakosság összetétele korcsoportonként táblázat 2012. évi 60 év feletti lakosságszám módosítása 1175
főre
− 2.6 Jászladányi Idősek, gyermekek és fiatalok helyzet, életmódja
pontban a harmadik bekezdés első mondata helyesen: A mai 106 fős
Idősek Otthona (amelyet Jászberény Városi Önkormányzata tart fenn)
elődje, már az 1800-as években működött, egy helyi orvos feleségének adományként
− 2.6 A Jászladányi idősek, gyermekek és fiatalok helyzete, életmódja
pont 13. bekezdésének törlése
III. Az egészségügyi ellátó rendszer bemutatása
− 1. Védőnői ellátás Újszülöttek száma táblázatban a 2011. évben helyesen születések száma 65.
− 1. Védőnői ellátásban a szűrővizsgálatokról szóló fejezet helyesen:
Iskolai szűrővizsgálatok:
Az iskola-egészségügyi munkát a település házi gyermekorvosa és a
két védőnő végzi. Az ellátott intézmények a Móra Ferenc Általános
Iskola és a 2013. szeptemberétől induló Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola Jászladányi Tagintézménye.
V. A település egészségfejlesztési programja
− 3.1 A prevenció növelése az egészségügyi, szociális és oktatási alapellátás területén pontban a Felelősök kiegészítése a Móra Ferenc Általános Iskolával, a Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola
Jászladányi Tagintézményével, a Jászladányi Óvoda és Bölcsődével,
a Komplex telepprogram szakmai vezetője.
− 3.1.2 pont kiegészítése: nyári gyermekétkeztetés szervezése, kiemelt
figyelemmel a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőkre, önkormányzati fenntartású konyha működtetése
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− 3.1 pontban a Felelősök kiegészítése a Móra Ferenc Általános Iskola,
a Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola Jászladányi Tagintézménye, a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde, a Komplex telepprogram
szakmai vezetőjével.
− 3.2 pontban a Felelősök kiegészítése a Móra Ferenc Általános Iskola,
a Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola Jászladányi Tagintézmény, a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde, a Komplex telepprogram
szakmai vezetőjével.
− 3.3.6 pontban az ifjúsági házak helyett ifjúsági programok, szervezése
szó szerepeljen.
− 3.3 pontban a felelősök kiegészítése a Jászsági Gyermekvédelmi és
Családsegítő Szolgálattal
− 3.5 pontban a felelősök kiegészítése a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtárral és a Jászsági Gyermekvédelmi és Családsegítő Szolgálattal
A Bizottság felhívja a terv készítőjének figyelmét, hogy a szociális kerekasztal
jóváhagyása, egyetértése is szükséges az Egészségterv hatályba lépéséhez.

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
Beszámoló a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 2013. évi szakmai munkájáról
Előadó:
Müllerné Braun Erika intézményvezető

Baginé Gavaldik Lívia: a működést engedélyező hatóságnak a megállapításai között szerepelt, hogy a tárgyi feltételek nem száz százalékosan felelnek meg a jogszabályi előírásoknak,
és 2014. december 31-ig ki kell alakítani ezeket a tárgyi feltételeket.
Müllerné Braun Erika: a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központnál áprilisban
volt kint az engedélyező hatóság, mivel az ideiglenes működési engedélye lejár 2014. december 31-én. Még nem tudta megmondani mi várható azoknál az intézményeknél ahol nincs
végleges működési engedély. Azt ígérte, hogy nyár folyamán július, vagy augusztus hónapban
fogja tudni megmondani. Valószínű meg fogják hosszabbítani, mert nagyon sok ilyen intézmény van, és nincs anyagi forrás a végleges működési engedély kiadásához szükséges átalakításhoz. A Polgármester asszonnyal, és a NÜVI vezetőjével is megbeszélték, kb 5 millió forint
szükséges az átalakításhoz, hogy meg lehessen kapni a végleges működési engedélyt.
Lajkó Terézia jegyző: javasolja a pénzügyi osztállyal az egyeztetést, mivel tudomása szerint
az SzGySzK-nak fedezete van erre, vagy legalább egy részére.
Baginé Gavaldik Lívia: jó színvonalú szakmai munka folyik az intézményben, köszöni szépen. Boldogok az idősek, családias légkörben élnek. Javasolja elfogadásra a Szociális és
Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 2013. évi szakmai munkájáról készült beszámolót.
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Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Major Ferencné bizottsági elnök, szavazásra teszi a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 2013. évi szakmai munkájáról készült beszámolót, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza:

136/2014. (VI.11.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozata
A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 2013. évi szakmai munkájáról készült beszámoló elfogadására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, a Szociális
és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 2013. évi szakmai munkájáról készült
beszámolót.

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

6. N A P I R E N D I PONT
Előterjesztés a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ szakmai programjának elfogadására
Előadó:
Müllerné Braun Erika intézményvezető
Major Ferencné bizottsági elnök: kérdi Müllerné Braun Erikát, kívánja-e az előterjesztést
kiegészíteni, módosítani?
Müllerné Braun Erika: csak annyiban, hogy a törvényi előírásoknak eleget téve készítették
el a szakmai programot, kéri tegyék fel kérdéseiket.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Major Ferencné bizottsági elnök, szavazásra teszi a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ szakmai programjának elfogadását, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza:

137/2014. (VI.11.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozata
A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ szakmai programjának elfogadására
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, a Szociális
és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ szakmai programját.

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

7. N A P I R E N D I PONT
Előterjesztés a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ szervezeti és működési
szabályzatának elfogadására
Müllerné Braun Erika intézményvezető
Előadó:
Major Ferencné bizottsági elnök: kérdi Müllerné Braun Erikát, kívánja-e az előterjesztést
kiegészíteni, módosítani?
Müllerné Braun Erika: nem kívánja kiegészíteni, módosítani, a törvényi változásokat vezették át az intézmény SzMSz-én.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Major Ferencné bizottsági elnök, szavazásra teszi a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ szervezeti és működési szabályzatát, melyet a bizottság 4 igen szavazattal
egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza:
138/2014. (VI.11.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozata
A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ szervezeti és működési szabályzatának elfogadására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, a Szociális
és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ szervezeti és működési szabályzatát.

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

8. N A P I R E N D I PONT
Beszámoló a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2013/2014-es tanévben végzett munkájáról
Előadó:
Lajosné Kiss Klára intézményvezető
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Major Ferencné bizottsági elnök: kérdi Lajosné Kiss Klárát, kívánja-e az előterjesztést kiegészíteni, módosítani?
Lajosné Kiss Klára: nem kívánja kiegészíteni, módosítani. A beszámolóban igyekezett rávilágítani azokra a nehézségekre, illetve azokra a szépségekre, amelyek a gyermekek nevelésével együtt jár, illetve az összetartásra, amely a nevelőtestületet jellemzi. Kéri, tegyék fel kérdéseiket.
Baginé Gavaldik Lívia: a beszámoló évében került az óvodához a bölcsőde. Okozott-e ez
valamilyen plusz nehézségeket, illetve hogyan sikerült ezt megoldani?
Lajosné Kiss Klára: nehézséget nem okozott, mert mint jó partnerek tudtak együtt dolgozni,
és ezzel még közelebb kerültek egymáshoz. Igyekeztek programjaikban, szakmai munkában
közelíteni egymáshoz. Nehézséget talán a dajka néniknek okozott, mivel a bölcsődés gyermekek gondozása több felügyeletet igényel pl. a tisztálkodás.
Major Ferencné bizottsági elnök: az óvoda bővítés befejezés előtt áll, melynek következtében napi kapcsolatban állnak. Ismeri, hogy milyen nagy gonddal állt neki a beszámoló elkészítéséhez, mennyire törekedett arra, hogy az ott folyó nevelő munkát bemutassa, melyet szeretne ezúttal is megköszönni. Jó egészséggel használják azt.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Major Ferencné bizottsági elnök, szavazásra teszi a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde
2013/2014-es tanévben végzett munkájáról készült beszámolót, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza:

139/2014. (VI.11.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozata
A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2013/2014-es tanévben végzett munkájáról készült
beszámoló elfogadására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, Jászladányi
Óvoda és Bölcsőde 2013/2014-es tanévben végzett munkájáról készült beszámolót.

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

9. N A P I R E N D I PONT
Javaslat a 2014/2015-ös nevelési évben indítandó óvodai csoportok számának meghatározására
Előadó:
Lajosné Kiss Klára intézményvezető
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Major Ferencné bizottsági elnök: kérdi Lajosné Kiss Klárát, kívánja-e az előterjesztést kiegészíteni, módosítani?
Lajosné Kiss Klára: a tavalyi évben sajátosan indult a nevelés, az óvoda bővítése miatt. Ebben az évben nagyon megörült, hogy 80 fő iratkozott be, illetve a bölcsödéből 12 gyermeket
tudnak átvenni. Nehézséget jelent azonban, hogy a Rákóczi úti óvodában 4 csoport fog indulni. Át kell csoportosítani a gyerekeket. Utcák szerint próbálták beosztani, ahogy a törvény
előírja. Elsődlegesen abba az óvodába kell a gyermeket felvenni, amelyik közelebb esik,
amellett hogy szabad óvodaválasztás van, és a másik óvodába csak a férőhely esetében lehet
átvenni. Konkrét számot azonban még nem tudok írni, mert jelenleg a szülők meggyőzése
folyik. Szerencsések, mert a beiratkozott kiscsoportosok száma megengedi, hogy 2 csoportba
legyenek osztva. 46 fő aki körzetileg oda tartozik, 23 fős csoportlétszámmal indulhatnak.
Lajkó Terézia jegyző: kik lesznek ott óvó nénik?
Lajosné Kiss Klára: konkrétan azok akik ott voltak eddig is, Tálas Jánosné, Nagy Ági, Császárné Tóth Irén, Vincze Istvánné, és a központi óvodából Gál Klára, és Fodor Gabriella. A
két nyugdíjba vonuló óvó néni helyett kell felvenni. Nem tudni Nagyné Tóth Mariann vissza
tud-e jönni dolgozni, vagy le fogják százalékolni.
Lajkó Terézia jegyző: Az újak Jászladányiak lesznek?
Lajosné Kiss Klára: sajnos nincsen Jászladányon óvónő. Sajnos sok a bejáró óvónő jelenleg
is. A gyerekek mellé azonban stabil óvónő kell. Ha hóvihar, közlekedési nehézség van, legalább 1főre biztosan lehessen számítani.
Baginé Gavaldik Lívia: a Társulás kapcsán hallotta, hogy a vonzáskörzetben sincs óvónő?
Lajosné Kiss Klára: sajnos így van.
Lajkó Terézia jegyző: az jó dolog, hogy többen is járnak az óvoda dolgozói közül óvónőképzőbe.
Lajosné Kiss Klára: szorgalmazzuk, hogy minél többen jelentkezzenek, Nagy Zoltán lánya
Nagy Brigitta jár már főiskolára, ő első éves. Bíznak benne, hogy lesznek még óvónők. A
pedagógus életpálya modellben a gyakornok I. és II. fokozatok egy kicsit elriasztja, illetve
hogy visszajön a szakfelügyeleti rendszer, és központilag fognak ellenőrök jönni.
Baginé Gavaldik Lívia: ha ellenőriznek, az ad egyfajta biztonságot is. Amikor a JSzCsSz-be
mennek szakmai ellenőrzést tartani 2 évente ha apróságokban hibáznak is, tudják javítani. 231
fővel, 10 óvodai csoportban minden 3 éven felüli gyermek beóvodázása megtörténik? Azért
kérdi, mert az óvodai és a telepprogram pályázatban is vállalt mutató ez.
Lajosné Kiss Klára: védőnők segítségével összeírták, és még aki augusztus 31-e után, de
december 31-e előtt tölti be a harmadik évét, még azok is be lesznek óvodázva. A törvény 25
főig engedélyezi a csoport létszámot.
Karkusné Dósa Zsuzsanna: a bölcsödében nincsen túljelentkezés?
Lajosné Kiss Klára: nincs, tavaly a 24 főről lecsökkent 12 főre, és csak 4 fő jött át az óvodába. Jelenleg még két helyük van. Októberig pedig fel kellene tölteni, hogy a központi támogatásból is jól jöjjenek ki.
Baginé Gavaldik Lívia: a tényleges ellátottak iránt lehet igényelni a normatívát, támogatást.
Lajosné Kiss Klára: annyi törvényi könnyítés történt, hogy aki maximum 10 napot hiányzik
az adott hónapban, azt figyelembe lehet venni, aki 11-et, vagy többet arra nem lehet igényelni
a támogatást.
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Major Ferencné bizottsági elnök: köszöni a részletes tájékoztatót.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Major Ferencné bizottsági elnök, szavazásra teszi a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2014
/2015-ös nevelési évben indítandó óvodai csoportok számát, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza:

140/2014. (VI.11.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozata
A 2014/2015-ös nevelési évben indítandó óvodai csoportok számának meghatározására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, a
2014/2015-ös nevelési évben a Petőfi utcai óvodában 6 óvodai csoport, és 1
bölcsődei csoport, a Rákóczi utcai óvodában 4 óvodai csoport indítását, összesen 231 fő gyermeklétszámmal.

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

10. N A P I R E N D I PONT
Előterjesztés a Jászladányi óvoda és bölcsőde alapító okiratának módosítására
Előadó:
Lajkó Terézia jegyző

Lajkó Terézia jegyző: nem kívánja kiegészíteni. Minden módosítást tartalmaz a határozati
javaslat, illetve a régi bölcsőde épületét már nem használja az intézmény ezért az kikerült
belőle.
Karkusné Dósa Zsuzsanna: mi lesz azzal az épülettel?
Drávucz Katalin polgármester: tészta készítő üzem fog benne működni, pályázati lehetőségből. A Petőfi úti óvoda pontos címe Petőfi u. 11-13, mivel ez szerepel egy helyrajzi számon.
Lajkó Terézia jegyző: a Rákóczi úti óvoda címe megfelelő? A Rákóczi u. 12. szám alatti
ingatlanban is működik az óvoda?
Lajosné Kiss Klára: fejlesztő szoba működött ott, azóta azonban ott működött a kisebbség, a
Vöröskereszt tej-kenyér osztása.
Baginé Gavaldik Lívia: működött ott a Biztos kezdet program, az lett a fejlesztő szobája az
óvodának.
Lóczi István: tudtával a tej-kenyér program már az alsóépületbe fog költözni.

19

Baginé Gavaldik Lívia: a telepprogram szerint, az az épület egy közösségi ház lesz. A tervekben szerepel az akadálymentesítése, a konyha kialakítása, fűtéskorszerűsítés, kerítésépítés,
udvar megosztás is módosulna az óvodával.
Drávucz Katalin polgármester: nem szükséges, ezen a helyrajzi számon csak az óvoda szerepel.
Major Ferencné bizottsági elnök: a 2-es és a 7-es pontban szükséges módosítani a Rákóczi
utca 10-re és a Petőfi utca 11-13-ra.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Major Ferencné bizottsági elnök, szavazásra teszi a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosító okiratát az elhangzott módosítással, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza:

141/2014. (VI.11.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozata
A Jászladányi óvoda és bölcsőde alapító okiratát módosító okiratának módosítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, Jászladányi
óvoda és bölcsőde alapító okiratát módosító okiratának módosítását azzal a helyesbítéssel, hogy a
− 2. pontban a cím Jászladány Rákóczi utca 10-re a Petőfi utca 11-13-ra
legyen javítva.
− 7. pontban a cím Jászladány Rákóczi utca 10-re a Petőfi utca 11-13-ra
legyen javítva.

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

Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Major Ferencné bizottsági elnök, szavazásra teszi a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az elhangzott módosítással, melyet a bizottság 4
igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza:

142/2014. (VI.11.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozata
A Jászladányi óvoda és bölcsőde egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratára

20

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, Jászladányi
óvoda és bölcsőde egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát azzal a helyesbítéssel, hogy a
− 2. pontban a székhely Jászladány Petőfi utca 11-13-ra
− 3. pontban a telephelye Jászladány Rákóczi utca 10-re
− 5. pontban
0-3 éves korig bölcsődei ellátás (5055 Jászladány Petőfi u. 11-13.)
(2,5) 3-6-7 éves gyermeket nevelő intézmény (5055 Jászladány Petőfi
u. 11-13, 5055 Jászladány Rákóczi u. 10.)
− 18. pontban 5055 Jászladány, Petőfi utca 11-13-ra (hrsz: 1419)
5055 Jászladány, Rákóczi utca 10-re (hrsz: 899)
legyen javítva.
A fenti módosításoknak megfelelően az egységes szerkezetű alapító okirat újra
sorszámozása szükséges.

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

11. N A P I R E N D I PONT
Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítására
Előadó:
Silye András intézményvezető,
Lajkó Terézia jegyző
Silye András: az előterjesztés tartalmazza az új kormányzati funkciókat, és a törvényi változásokat, melyek szükségessé tették a módosítást.
Lajkó Terézia jegyző: az SzMSz-nek tartalmaznia kell a mellékleteket, melyek nincsenek itt.
Azokban történt-e változás, milyen határidőt szabjon a bizottság azok elkészítésére?
Silye András: a mellékletekben nincs változás, készen vannak. Csupán az elektronikus dokumentumok gyűjtése érintheti a gyűjtőköri szabályzatot.
Lajkó Terézia jegyző: melyik az a melléklet ami megvan, és nem igényel módosítást?
Silye András: átnézte a mellékleteket, gondolata szerint nem kell változtatni rajtuk.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Major Ferencné bizottsági elnök, szavazásra teszi a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására készült előterjesztést, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot
hozza:
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143/2014. (VI.11.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozata
A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására tett előterjesztésre

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról készült előterjesztést.

Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
Major Ferencné bizottsági elnök, szavazásra teszi a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, melyet a bizottság 4
igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza:

144/2014. (VI.11.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozata
A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására egységes szerkezetben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát módosításokkal egységes szerkezetben, változatlan mellékleteivel.

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

12. N A P I R E N D I PONT
Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
helyi közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotására
Előadó:
Lajkó Terézia jegyző,
Lajkó Terézia jegyző: jó néhány hónapja vajúdik ez a téma. Az önkormányzatoknak kötelező megszervezni a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését. Kötelező a
22

közszolgáltatás akkor is, ha szennyvíz csatorna működik a településen, mivel akkor is lehet
olyan ingatlan, ami nincs a hálózatba bekötve. A következő dolog történt ebben: decemberben
szándéknyilatkozatot írt alá Vizi Imre vállalkozó, akivel későbbiekben meg fogják kötni a
szennyvíz-szállítási közszolgáltatási szerződést. Minden engedélye megvan a tevékenység
végzéséhez. Rendelkezésére áll a jászapáti szennyvíz tisztítóval a befogadó nyilatkozat is, ami
nagyon fontos. Legfeljebb 10 évre lehet a szerződést megkötni.
Major Ferencné bizottsági elnök: a rendeletben szereplő összegtől többért nem viheti el senkitől a szennyvizet?
Lajkó Terézia jegyző: igen, azt az árat kell alkalmaznia.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Major Ferencné bizottsági elnök, szavazásra teszi a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadására, melyet
a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza:

145/2014. (VI.11.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozata
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadására.

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadását előterjesztésben foglaltak szerint.

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

Több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzik el, így a bizottság elnöke a nyílt ülést berekeszti.

kmf.

Major Ferencné
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Elnöke

Suha Sándor
jegyzőkönyv hitelesítő
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