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JEGYZŐKÖNYV
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS
BIZOTTSÁGA
2014. szeptember 8-i s o r o s, n y í l t üléséről

220/2014.(IX.8.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása

221/2014.(IX.8.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Napirend módosítás

222/2014.(IX.8.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Napirend megállapítása

223/2014.(IX.8.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Szociális keret felhasználás

224/2014.(IX.8.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Donkó Anikó Jászladány Gál István utca 1.
sz. alatti lakos önkormányzati szociális
jellegű lakás iránti kérelem elbírálására

225/2014.(IX.8.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

A közterületnév és településrész-név megállapításának, valamint a házak számozásának, emléktáblák elhelyezésének részletes
szabályairól szóló rendelet megalkotására
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testület
ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2014. szeptember 8-án megtartott n y í l t , s o r o s ülésén a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Jelen vannak: Major Ferencné bizottsági elnök
Dr Bakos Beáta
Karkusné Dósa Zsuzsanna
Suha Sándor
4 fő
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Drávucz Katalin
Lajkó Terézia

polgármester
jegyző

Major Ferencné bizottsági elnök sok szeretettel köszönti a megjelent bizottsági tagokat és
vendégeket. Baginé Gavaldik Lívia és Dr. Makai Gabriella jelezte, hogy nem tud jelen lenni a
mai ülésen. Fehér Lóránt nem 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:

220/2014. (IX.8.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság a 2014. szeptember 8-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: Az írásbeli meghívót mindenki megkapta. Kérdezi, a
meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül új napirendi ponttal kívánják-e kiegészíteni,
vagy módosítani?
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Major Ferencné bizottsági elnök: javasolja, a zárt ülés 6. és 7. napirendi pontjainak felcserélését a szintén zárt ülés 4. és az 5. napirendi pontjaival.
Major Ferencné bizottsági elnök: szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a 6. és 7. napirendi
pontok cseréjét a 4. és 5. napirendi pontokkal? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadja és a következő határozatot hozza:
221/2014. (IX.8.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Napirend módosítására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottság a 2014. szeptember 8-i soros ülés napirendjét a következőképpen módosítsa: 6. és 7. napirendi pontok cseréjét a 4. és 5. napirendi pontokkal

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

222/2014. (IX.8.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Napirend megállapításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottság a 2014. szeptember 8-i soros ülés napirendjét a következőképpen fogadja
el:

Napirend:
1./ Pénzügyi helyzet ismertetése, a szociális keret felhasználása
Előadó: Lóczi István igazgatási osztályvezető
2./ Önkormányzati szociális jellegű lakás iránti kérelem elbírálása
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
3./ Előterjesztés a közterületek elnevezéséről, a házszámozás szabályairól szóló rendelet megalkotására
Előadó: Lajkó Terézia jegyző
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Zárt

ülés:

4./ Önkormányzati segélyek iránti kérelmek elbírálása
Előadó: Ecsédi Emese előadó
5./ Méltányos közgyógyellátási kérelmek elbírálása
Előadó: Zakar Margit előadó
6./ Javaslat díszpolgári díj adományozására 2014. évben
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
7./ Személyi javaslatok Jász-Nagykun-Szolnok Megyei kitüntető díjakra
Előadó: Drávucz Katalin polgármester

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: Lóczi István igazgatási osztályvezető úr nem tud jelen
lenni a bizottsági ülésen, ezért felkéri Zakar Margit főelőadót, egészítse ki szóban a napirendi
pontot.
Zakar Margit: köszönti a jelenlévőket. Az első három soron nincs változás, az egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye az előző havihoz képes sokkal csökkent, mivel a felülvizsgálatok miatt utólagos kifizetések voltak. A rendszeres szociális segély csak 1 fővel változott, foglalkoztatást helyettesítő támogatás a nagyszámú közmunkában részesülők száma miatt tovább csökkent 282 főre, az elmúlt időszakhoz képest, mely 1242 ezer forint kiadást jelent. A lakásfenntartási támogatásnál 451 fő került feltüntetésre, melynek költsége 266 ezer
forint. Önkormányzati segélyt 3 fő kapott, összesen 80 ezer forint értékben, és egy fő kapott
10 ezer forint temetési segélyt, egy köztemetés volt 80 ezer forint támogatással. Közfoglalkoztatás költsége még nem szerepel, mivel az elszámolása még nem történt, meg. A keret
összegéből 23 565 ezer forint került felhasználásra, mely 39,56 %-os.
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:
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223/2014. (IX.8.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Szociális keret felhasználásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága elfogadja a szociális keret 2014. augusztus 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
Önkormányzati szociális jellegű lakás iránti kérelem elbírálása
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Major Ferencné bizottsági elnök: felkéri Drávucz Katalin polgármestert az írásban elkészített előterjesztés ismertetésére.
Drávucz Katalin polgármester: Donkó Anikó többször kereste fel személyesen, és írásban is
szociális bérlakást kérve, illetve azzal, hogy az önkormányzat adjon el részére bérlakást részletfizetésre. Mindig tájékoztatta, hogy nincs az önkormányzat tulajdonában olyan üres lakás,
ami bérbe adható, illetve van, a Kossuth L. u. 80. szám alatti komfort nélküli lakás. Ezen kívül két üres lakás van, melyek közül az egyik szolgálati jelleggel, a másik pedig szükséglakásnak van fenntartva, mivel az elmúlt három év alatt többször is előfordult, hogy valakinek
leégett a háza, vagy kigyulladt a kéménye, és az ott élők elhelyezésére az önkormányzatot
kötelezte a katasztrófavédelem. Ezért ezeket az ingatlanokat nem adhatja bérbe. Erről is tájékoztatta a kérelmezőt. Donkó Anikó ezután küldött az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottságnak
levelet, hogy a Jászkiséri utcában is van üres ház, és a polgármester ne csak a saját érdekét
nézze. A polgármester korábbi ügy kapcsán tulajdoni lappal tudta igazolni, hogy a Jászkiséri
utcai ingatlan nem az önkormányzat tulajdona, illetve személyes beszélgetés során mondta el,
hogy nem ő írta a levelet, hanem a keresztanyja. Ezután írt egy másik levelet, melyben elnézést kért, de a kérését továbbra is fenntartja. Szociális bérlakást nem tud részére biztosítani,
ám amennyiben a bizottság úgy dönt, hogy valamelyik bérelt lakást ki kell ürítetni, és Donkó
Anikó részére átadni, akkor az végrehajtásra kerül. Élő szerződések vannak és fizetik is a lakbért.
Dr. Bakos Beáta: ha vásárolni szeretne, akkor Jászladányon nagyon sok üres lakás van, a
hitelintézetek pedig adnak kölcsönt. Ha nincs jóban a szüleivel nem az önkormányzat feladata
a helyzete megoldása.
Major Ferencné bizottsági elnök: javasolja, hogy kérjen segítséget a családsegítőtől, egyébként pedig nem a bizottság hatásköre a lakás kiutalás. Javasolja, hogy a bizottság tájékoztassa
a kérelmezőt, hogy nem áll rendelkezésre megfelelő, üres szociális bérlakás.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
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Major Ferencné bizottsági elnök, szavazásra teszi a kérelmező Donkó Anikó kérését nem
tudja támogatni, mivel az önkormányzat nem rendelkezik üres szociális bérlakással, melyet a
bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza:

224/2014. (IX.8.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozata
Donkó Anikó Jászladány Gál István utca 1. sz. alatti lakos önkormányzati szociális jellegű lakás iránti kérelem elbírálására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága tájékoztatja Donkó Anikó Jászladány Gál István u. 1. sz.
alatti kérelmezőt, hogy az Önkormányzatnak nem áll rendelkezésére üres szociális bérlakás, ezért kérését nem tudja teljesíteni.

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 közterületek elnevezéséről, a házszámozás szabályairól szóló rendelet
megalkotására
Előadó:
Lajkó Terézia jegyző
Major Ferencné bizottsági elnök: felkéri Lajkó Terézia jegyzőt, tájékoztassa a jelenlévőket a
rendelet szükségességéről.
Lajkó Terézia jegyző: az önkormányzati törvény kötelezi az önkormányzatot a rendeletalkotásra. Az önkormányzatok felének nem volt ilyen rendelete, ezért a Kormányhivatal felhívta a
figyelmüket, hogy még a ciklus befejezése előtt alkossák meg. Ezen előzmények után terjeszti
elfogadásra a rendelettervezetet.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Major Ferencné bizottsági elnök, szavazásra teszi a közterületek elnevezéséről, a házszámozás szabályairól szóló rendelet elfogadását , melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza:

225/2014. (IX.8.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozata
A közterületnév és településrész-név megállapításának, valamint a házak számozásának,
emléktáblák elhelyezésének részletes szabályairól szóló rendelet megalkotására
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, a közterületnév és településrész-név megállapításának, valamint a házak számozásának,
emléktáblák elhelyezésének részletes szabályairól szóló rendelet elfogadását az
előterjesztés 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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