XXIV.
Iktatószám: 5-13/2014.

JEGYZŐKÖNYV
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete

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

260/2014.(XI.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meghatározása

261/2014.(XI.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

11. napirendi pont felvételéről

262/2014.(XI.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

15. napirendi pont felvételéről

263/2014.(XI.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

Napirend megállapítása

264 /2014.(XI.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének 2015. évi munkatervének elfogadására

265 /2014.(XI.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 2015.
évi munkatervének elfogadására

266/2014.(XI.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

Beszámoló a Jászladányi Polgármesteri
Hivatal éves tevékenységéről

267/2014.(XI.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

Jászladányi Óvoda és Bölcsőde „Tündérkert” óvodájának csoportlétszám növelésére

268/2014.(XI.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális

Jászladányi Óvoda és Bölcsőde bölcsődei
házirendjének jóváhagyására
1

Bizottsági határozat
269/2014.(XI.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

Jászladányi Óvoda és Bölcsőde óvodai
házirendjének jóváhagyására

270/2014.(XI.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

Jászladányi Óvoda és Bölcsőde bölcsődei
Szakma Programjának jóváhagyására

271/2014.(XI.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

Jászladányi Óvoda és Bölcsőde Óvodai
Pedagógiai Programjának jóváhagyására

272/2014.(XI.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

Jászladányi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti
és Működési Szabályzatára

273/2014.(XI.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló
rendelet megalkotására

274/2014.(XI.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

„Maci” Alapítvány támogatásának elutasítása

275/2014.(XI.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

„Maci” Alapítvány támogatási lehetőségére

2

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

Jelen vannak: Seresné Lados Éva bizottsági elnök
Dr. Bakos Beáta
Szöllősi János
Karkusné Dósa Zsuzsanna
4 fő
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Drávucz Katalin
Lajkó Terézia
Major Ferencné
Lóczi István

polgármester
jegyző
alpolgármester
igazgatási osztályvezető

Seresné Lados Éva bizottsági elnök sok szeretettel köszönti a megjelent bizottsági tagokat
és vendégeket. Megállapítja, hogy az 5 tagú bizottság 4 tagja van jelen, a bizottság határozatképes. Baginé Gavaldik Lívia telefonon jelezte, hogy nem tud jelen lenni az ülésen.
Karkusné Dósa Zsuzsannát felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az, aki elfogadja Kakusné Dósa
Zsuzsannát jegyzőkönyv hitelesítőnek? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

260/2014. (XI.24.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság a 2014. november 24-i Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Karkusné Dósa Zsuzsannát jelöli ki jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
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Seresné Lados Éva bizottsági elnök: Az írásbeli meghívót mindenki megkapta. Kérdezi, a
meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül új napirendi ponttal kívánják-e kiegészíteni,
vagy módosítani?
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: a napokban érkezett a Polgármesteri Hivatalba a „Maci” Alapítvány kérése, javasolja a nyílt ülés 11. napirendi pontjaként tárgyalják meg. Javasolja
továbbá a zárt ülés utolsó, 15. napirendi pontja a méltányos közgyógyellátások megvitatása
legyen.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök szavazásra teszi, ki tudja elfogadni, hogy a nyílt ülés
11. napirendi pontja a „„Maci” Alapítvány kérelmének elbírálása Előadó: Drávucz Katalin
polgármester” legyen? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő
határozatot hozza:

261/2014. (XI.24.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
11. napirendi pont felvételéről

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság a 2014. november 24-i ülése napirendjére 11. pontként nyílt
ülés keretében tárgyalja:
„„Maci” Alapítvány kérelmének elbírálása
Előadó: Drávucz Katalin polgármester”.

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

Seresné Lados Éva bizottsági elnök, szavazásra teszi, ki tudja elfogadni, hogy a zárt ülés
15. napirendi pontja a „Méltányos közgyógyellátási kérelmek elbírálása Előadó:
Zakar
Margit főmunkatárs” legyen? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

262/2014. (XI.24.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
15. napirendi pont felvételéről

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság a 2014. november 24-i ülése napirendjére 15. pontként zárt
ülés keretében tárgyalja:
„Méltányos közgyógyellátási kérelmek elbírálása
Előadó:
Zakar Margit főmunkatárs”
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Erről értesülnek:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök, szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a módosított napirendet. A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot
hozza:

263/2014. (XI.24.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Napirend megállapításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottság a 2014. november 24-i soros ülés napirendjét a következőképpen fogadja
el:

Napirend:
1./

Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére
Előadó:

Drávucz Katalin polgármester

2./

Javaslat az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 2015. évi munkatervére
Előadó: Lajkó Terézia jegyző

3./

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal éves tevékenységéről
Előadó:

4./

Kérelem a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde Tündérkert óvodájának maximális csoportlétszám növeléséhez
Előadó:

5./

Lajosné Kiss Klára intézményvezető

Előterjesztés a Jászladányi Óvoda Pedagógiai Programjának jóváhagyására
Előadó:

9./

Lajosné Kiss Klára intézményvezető

Előterjesztés a Jászladányi Bölcsőde Szakmai Programjának jóváhagyására
Előadó:

8./

Lajosné Kiss Klára intézményvezető

Előterjesztés a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde óvodai házirendjének jóváhagyására
Előadó:

7./

Lajosné Kiss Klára intézményvezető

Előterjesztés a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde bölcsődei házirendjének jóváhagyására
Előadó:

6./

Lajkó Terézia jegyző

Lajosné Kiss Klára intézményvezető

Előterjesztés a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának
véleményezésére, jóváhagyására
Előadó:

Lajosné Kiss Klára intézményvezető

10./ Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotására
Előadó:

Lajkó Terézia jegyző,
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Dankó Zoltán főépítész

11./ „Maci” Alapítvány kérelmének elbírálása
Előadó: Drávucz Katalin polgármester

Zárt ülés
12./ Javaslat az Év Embere Jászladányon 2014. kitüntető díjra (szóbeli előterjesztés)
Előadó:

Drávucz Katalin polgármester

13./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási hallgatók pályázatának elbírálása
Előadó:
Drávucz Ágnes tanácsos
14./ Önkormányzati segélyek iránti kérelmek elbírálása
Előadó: Ecsédi Emese előadó
15./ Méltányos közgyógyellátási kérelmek elbírálása
Előadó:
Zakar Margit főmunkatárs

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

1. N A P I R E N D I PONT
Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: felkéri Drávucz Katalin polgármestert, ismertesse szóban a napirendi pontot.
Drávucz Katalin polgármester: üdvözli a megjelenteket, minden évben elkészül a Képviselőtestület következő évi munkaterve, mely iránymutatás a testület munkájára, a soros üléseinek
időpontjára, feladataira. Ehhez igazodik a két bizottság munkája is. Felhívja a figyelmet, annak a lehetőségére, hogy az ülések időpontját, napirendi pontjait módosítsák. A civil egyesületek, intézményvezetők, képviselők javaslatait beépítették a munkatervbe, s vannak törvény
által előírt napirendek is.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök, szavazásra teszi, ki az aki elfogadja a Képviselőtestület 2015- évi munkatervét az előterjesztés szerint? A bizottság 4 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

264/2014. (XI.24.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkatervének elfogadására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága elfogadásra javasolja Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkatervét az előterjesztés szerint.

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

2. N A P I R E N D I PONT
Javaslat az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 2015. évi munkatervére
Előadó:
Lajkó Terézia jegyző
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: felkéri Lajkó Terézia jegyző asszonyt, ismertesse szóban a napirendi pontot.
Lajkó Terézia jegyző: a Képviselő-testülethez hasonlóan a bizottságoknak is szükséges éves
munkatervet készíteni és ez alapján dolgozni. A bizottság munkaterve a Képviselő-testület
munkatervén alapul, azt készíti elő. Van azonban a bizottságnak önálló feladata is mint a képviselők vagyonnyilatkozat meglétének ellenőrzése és a szociális keret felhasználása. A beérkezett javaslatokat igyekeztek önálló napirendnek, vagy pedig más napirend keretébe beépíteni.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja, az ÜgyrendiJogi-Szociális Bizottság 2015. évi munkatervét az előterjesztés szerint? A bizottság 4 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

265/2014. (XI.24.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 2015. évi munkatervének elfogadására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága elfogadja az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 2015. évi
munkatervét az előterjesztés szerint.

Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
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3. N A P I R E N D I PONT
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal éves tevékenységéről
Előadó:

Lajkó Terézia jegyző

Seresné Lados Éva bizottsági elnök: felkéri Lajkó Terézia jegyzőt, ismertesse szóban a napirendi pontot.
Lajkó Terézia jegyző: kicsit hosszú lett a beszámoló, azonban az önkormányzati törvény
előírja, hogy minden évben el kell készíteni a Képviselő-testület felé, de természetesen először az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elé kerül megvitatásra. Az előző évben is készült
ilyen beszámoló, most pedig az előző beszámolótól tartalmazza az elvégzett munkákat. Próbált minden feladatot érinteni, ám lehet, hogy nem maradéktalanul sikerült.
Szöllősi János: átlagban hány közcélú dolgozót foglalkoztat az önkormányzat?
Lóczi István: nagyon változó a létszámunk, de általában 200 főt.
Lajkó Terézia jegyző: ez attól függ milyen pályázatot sikerül megnyerni és azok milyen időtartamúak.
Drávucz Katalin polgármester: a START közmunkaprogramban vettünk részt (7, 8, illetve
10 hónapra), mely a mezőgazdasági a hosszú távú és téli közfoglalkoztatást jelenti. Télire nem
tényleges munkavégzésre irányuló pályázatok vannak, hanem képzésekre szólóak, melyekben
háromszor 15 fő tud rész venni 2-3 hónapon keresztül. Maximálisan kihasználnak minden
pályázatot, ezért volt eset, hogy 360 személyt foglalkoztattak. Ebben a Jászberényi Munkaügyi Központtal nagyon jó kapcsolatot építettek ki. Igyekeznek minél több személy bevonni.
Dr. Bakos Beáta: maximálisan elégedettek lehetnek a Polgármesteri Hivatal munkájával,
töméntelen feladatról van szó. Az utóbbi időben helyre rázódott a hivatal, gratulál munkájukhoz, további sikereket kíván.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök, szavazásra teszi, ki az aki elfogadja a Polgármesteri
Hivatal éves tevékenységéről szóló beszámolót? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

266/2014. (XI.24.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Beszámoló a Jászladányi Polgármesteri Hivatal éves tevékenységéről

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Jászladányi Polgármesteri Hivatal éves tevékenységéről szóló beszámolót.

Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
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4. N A P I R E N D I PONT
Kérelem a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde Tündérkert óvodájának maximális csoportlétszám növeléséhez
Előadó:

Lajosné Kiss Klára intézményvezető

Seresné Lados Éva bizottsági elnök: felkéri Lajosné Kiss Klára intézményvezetőt ismertesse szóban a napirendi pontot.
Lajosné Kiss Kálra: azért van szükség a maximális csoportlétszámok növelésére, mert a
köznevelési törvény 25 főben állapítja meg ezt a létszámot, a Képviselő-testületnek van lehetősége ezt 20 %-al megemelni. Az írásos anyagban is említette, azért van erre szükség, mert
bár a férőhelyek meg lennének, azonban a gyermekek érdekeit is figyelembe véve a nagycsoportos gyermekeket nem tették a Rákóczi úti óvodába, hogy ne terheljék az új környezettel és
új óvónénikkel való megismerkedéssel.
Lajkó Terézia jegyző: a Tündérkert elnevezés mely részre vonatkozik?
Lajosné Kiss Klára: a Petőfi úti óvodát nevezik Tündérkert óvodának, a Rákóczi útit pedig
Szivárvány óvodának. Az elnevezést csak helyi szinten kívánják használni.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja, a Jászladányi
Óvoda és Bölcsőde „Tündérkert” óvodájában, a 25 fős óvodai csoportlétszámok 20%-kal történő növelését a 2014/2015. nevelési évre, a 2011. évi CXC. Nemzeti köznevelésről szóló
törvény alapján? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

267/2014. (XI.24.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde „Tündérkert” óvodájának csoportlétszám növelésére

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde „Tündérkert” óvodájában, a 25 fős óvodai csoportlétszámok 20%-kal történő növelését a 2014/2015. nevelési évre, a 2011. évi
CXC. Nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján.

Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
Szöllősi János: ügyrendi kérdést tesz fel: lehet-e az 5-6-7-8-9-es napirendi pontokat összevontan tárgyalni, az anyag összefüggése, mérete és gyorsítása miatt?
Lajkó Terézia jegyző: lehetne, bár akkor is külön kell határozatot hozni az egyes témákban.
Előnye csak az lenne, hogy a párhuzamos kérdések nem merülnének fel. Azonban minden
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napirendi pontot most egymás után ugyan azon személyek vitatják meg. A napirendi pont
címének a megfogalmazása lenne nehezebb, bonyolultabb.

5. N A P I R E N D I PONT
Előterjesztés a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde bölcsődei házirendjének jóváhagyására
Előadó:

Lajosné Kiss Klára intézményvezető

Seresné Lados Éva bizottsági elnök: felkéri Lajosné Kiss Klára intézményvezetőt ismertesse szóban a napirendi pontot.
Lajosné Kiss Klára: törvényi előírás miatt kell módosítani a bölcsőde házirendjét. Elkészítésében a bölcsődei dolgozók nyújtottak segítséget.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja Jászladányi Óvoda és Bölcsőde bölcsődei Házirendjét mely az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló jogszabály alapján készült, az előterjesztés szerint? A
bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

268/2014. (XI.24.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde bölcsődei házirendjének jóváhagyására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde bölcsődei Házirendjét mely az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló jogszabály
alapján készült, az előterjesztés szerint.

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 Jászladányi Óvoda és Bölcsőde óvodai házirendjének jóváhagyására
Előadó:

Lajosné Kiss Klára intézményvezető

10

Seresné Lados Éva bizottsági elnök: felkéri Lajosné Kiss Klára intézményvezetőt ismertesse szóban a napirendi pontot.
Lajosné Kiss Klára: törvényi előírásoknak megfelelően készítették el az óvoda házirendjét,
főleg a Rákóczi úti óvoda működése miatt szükséges.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja Jászladányi Óvoda és Bölcsőde óvodai házirendjét, a 2011. évi CXC. Nemzeti Köznevelési törvényben foglaltak alapján, az előterjesztés szerint? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és
a következő határozatot hozza:

269/2014. (XI.24.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde óvodai házirendjének jóváhagyására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde óvodai házirendjét, mely a 2011. évi CXC. Nemzeti
Köznevelési törvényben foglaltak alapján készült, az előterjesztés szerint.

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 Jászladányi Bölcsőde Szakmai Programjának jóváhagyására
Előadó:

Lajosné Kiss Klára intézményvezető

Seresné Lados Éva bizottsági elnök: felkéri Lajosné Kiss Klára intézményvezetőt, ismertesse szóban a napirendi pontot.
Lajosné Kiss Klára: a bölcsőde, bár a Jászladányi Óvodához tartozik, szakmailag önálló,
külön szakmai programmal kell rendelkeznie. A bölcsődékre vonatkozó előírásokat figyelembe véve készítették el, illetve vették figyelembe a személyi tárgyi feltételek meglétét.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja Jászladányi Óvoda és Bölcsőde bölcsődei Szakmai Programját az előterjesztés szerint, melyre felhatalmazást a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ad? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
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270/2014. (XI.24.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde bölcsődei Szakma Programjának jóváhagyására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde bölcsődei Szakmai Programját az előterjesztés szerint,
melyre felhatalmazást a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény ad.

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
Előterjesztés a Jászladányi Óvoda Pedagógiai Programjának jóváhagyására
Előadó:

Lajosné Kiss Klára intézményvezető

Seresné Lados Éva bizottsági elnök: felkéri Lajosné Kiss Klára intézményvezetőt, ismertesse szóban a napirendi pontot.
Lajosné Kiss Klára: az új köznevelési törvény szerint a pedagógiai program elkészítése a
nevelő testület feladata, a jóváhagyás pedig az óvoda vezetőjéé. A program egyes részei a
fenntartóra többlet kötelezettséget ró, ezért kéri a pedagógiai program jóváhagyását a bizottságtól illetve a képviselő-testülettől.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja Jászladányi Óvoda és Bölcsőde óvodai Pedagógiai Programját az előterjesztés szerint, melyre felhatalmazást a
Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény ad? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

271/2014. (XI.24.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde Óvodai Pedagógiai Programjának jóváhagyására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde óvodai Pedagógiai Programját az előterjesztés szerint,
melyre felhatalmazást a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény
ad.
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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
Előterjesztés a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának véleményezésére, jóváhagyására
Előadó:

Lajosné Kiss Klára intézményvezető

Seresné Lados Éva bizottsági elnök: felkéri Lajosné Kiss Klára intézményvezető asszonyt
ismertesse szóban a napirendi pontot.
Lajosné Kiss Klára: az óvoda és a bölcsőde egybevonása miatt az SzMSz-t is módosítani
kell, hogy az megfeleljen a törvényi előírásoknak.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja Jászladányi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés szerint? A bizottság 4
igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

272/2014. (XI.24.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatára

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés
szerint.

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
Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotására
Előadó:

Lajkó Terézia jegyző,
Dankó Zoltán főépítész
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Seresné Lados Éva bizottsági elnök: felkéri Lajkó Terézia jegyzőt, ismertesse szóban a napirendi pontot.
Lajkó Terézia jegyző: Dankó Zoltán főépítész úr készítette 90 %-ban az előterjesztést. E
rendelet megalkotását az teszi szükségessé, hogy 2015. szeptemberében módosítani lehessen a
községrendezési terv rendeletét. A 314/2012. sz. kormányrendelet írja elő, hogy partnerségi
egyeztetést kell végezni a rendelet módosítása előtt, melynek komoly anyagi vonzata is van.
Képviselő-testületi ülésre jön főépítész úr, ott tudja szakmailag megindokolni.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja a partnerségi
egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotását az előterjesztés szerint? A bizottság 4
igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

273/2014. (XI.24.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotását az előterjesztés szerint.

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
„Maci Alapítvány kérelmének elbírálása
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: levélben kereste meg az önkormányzatot a „Maci”
Alapítvány havi 20 ezer forint támogatást kérve, mivel ott jászladányi gyermek ellátása is
történik
Szöllősi János: van-e arra lehetőség, hogy amennyiben támogatást kap, az a szociális keretből
történjen?
Drávucz Katalin polgármester: más keretből az önkormányzat nem tud támogatni, azért lett a
bizottság elé hozva.
Karkusné Dósa Zsuzsanna: pár évvel ezelőtt kezdődött ez a dömping, hogy bizonyos éven
aluli gyermekek csak nevelőszülőknél helyezhetők el. Ez most csak 3 hónap, jövőre az egész
évnek a finanszírozását kéri az önkormányzattól. 2015-ben lehet, hogy 10-15 gyermek támogatását kérik.
Lajkó Terézia jegyző: nem kötelező a kérést teljes mértékben teljesíteni, sőt nem kötelező
teljesíteni. Felhívja a figyelmet a levél tartalmára, hogy „továbbra is hiányként jelenik meg, a
közoktatási megállapodás megszüntetéséből fakadó pénzösszeg.”
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Lóczi István: a 20 ezer forintos támogatáskérést nem támasztja alá számításokkal, nem indokolja költségekkel. Felhívja a figyelmet, hogy az önkormányzati segélyekre nagyon sok igény
érkezett, emiatt a szociális keret feszített. Kevesebb támogatást javasol a kérelemben leírtnál.
Drávucz Katalin polgármester: véleménye szerint nem az alapítványnak kellene kérni a támogatást, hanem a nevelőszülőnek. Ez a keret nem alkalmas alapítvány támogatására. A költségvetésben év elején lett elkülönítve, és szétosztva egy keret alapítványok támogatására. A
nevelőszülő bizonyára tudta, amikor vállalta a gyermek ellátását, hogy milyen egészségi állapotú.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: két javaslat érkezett, egyik hogy kevesebb összeggel,
legyen támogatva az alapítvány, a másik pedig, hogy a szülő adjon be támogatási igényt a
gyermek ellátására, amennyiben az anyagi helyzete nem engedi meg, hogy fizesse az alapítványi hozzájárulást.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az, aki elfogadja, hogy a „Maci”
Alapítványt havi 10000 forint összeggel támogassák? A bizottság 4 nem szavazattal egyhangúlag elutasítja és a következő határozatot hozza:

274/2014. (XI.24.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
„Maci” Alapítvány támogatásának elutasítása

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága nem kívánja támogatni a „Maci” Alapítványt havi 10000
forint összeggel.

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

Seresné Lados Éva bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az, aki elfogadja a Maci Alapítvány támogatás kérése végett a nevelőszülőt keresse fel, s amennyiben a nevelőszülő anyagi
helyzete nem teszi lehetővé a támogatást, a nevelőszülő vegye fel a kapcsolatot az önkormányzattal, támogatás kérése végett? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja
és a következő határozatot hozza:

275/2014. (XI.24.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
„Maci” Alapítvány támogatási lehetőségére

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága nem kívánja támogatni a Maci Alapítványt, javasolja hogy
az alapítvány támogatás kérése végett a nevelőszülőt keresse fel, s amennyiben
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