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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testület
ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2014. december 11-én megtartott n y í l t , s o r o s ülésén a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Jelen vannak: Seresné Lados Éva bizottsági elnök
Szöllősi János
Karkusné Dósa Zsuzsanna
3 fő
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Drávucz Katalin
Lajkó Terézia
Major Ferencné

polgármester
jegyző
alpolgármester

Seresné Lados Éva bizottsági elnök sok szeretettel köszönti a megjelent bizottsági tagokat.
Megállapítja, hogy az 5 tagú bizottság 3 tagja jelen van, a bizottság határozatképes. Baginé
Gavaldik Lívia és Dr Bakos Beáta jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. Karkusné Dósa
Zsuzsannát felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: szavazásra teszi, ki az, aki elfogadja Karkusné Dósa
Zsuzsannát jegyzőkönyv hitelesítőnek. A bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

2300 /2014. (XII.11.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság a 2014. december 11-i Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Karkusné Dósa Zsuzsannát jelöli ki jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben

Seresné Lados Éva bizottsági elnök: Az írásbeli meghívót mindenki megkapta. Kérdezi, a
meghívóban szereplő 4 napirendi ponton kívül új napirendi ponttal kívánják-e kiegészíteni,
vagy módosítani?
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Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök, szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a meghívóban közölt napirendet. A bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

2301/2014. (XII.11.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Napirend megállapításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottság a 2014. december 11-i soros ülés napirendjét a következőképpen fogadja el:

N a p i r e n d:
1./ Pénzügyi helyzet ismertetése, a szociális keret felhasználása
Előadó: Lóczi István igazgatási osztályvezető
2./ Környezetvédelmi program felülvizsgálata
Előadó: Lajkó Terézia jegyző,
Dankó Zoltán főépítész

Zárt ülés
3./ Önkormányzati segélyek iránti kérelmek elbírálása
Előadó: Ecsédi Emese előadó
4./ Méltányos közgyógyellátási kérelmek elbírálása
Előadó: Zakar Margit főelőadó

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
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: felkéri Lóczi Istvánt, ismertesse szóban a napirendi
pontot.
Lóczi István: köszönti a jelenlévő bizottsági tagokat, polgármester, alpolgármester és jegyző
asszonyt. A karácsonyi egyszeri önkormányzati segély bonjainak kiosztása várhatóan ezen a
héten befejeződik. A 65 év felettiek közül 802 fő már átvette, és 30 fő bonja még jelenleg is
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átvételre vár az értesítés ellenére. A 18 év alattiak kategóriában 1370 fő részesült támogatásban, közülük 101 fő nem vette még át a bont. A tartózkodási hellyel Jászladányon lévők is
részesültek ebben a támogatásban 54 fő, közülük – az értesítés ellenére – 31fő nem vette még
át. A 18 és 65 év közöttiek 1960 fő közül pedig még 40 fő az, aki nem vette át a bont. Fenyőfát összesen 1128 fő igényelt. 600 db fa már megérkezett, jelenleg folyamatban van a kiosztásuk. A hulladékszállítási díj kompenzáció I. félév 1359 ezer forint volt, a II. félévben is hasonló lesz a felhasználás, 1500 ezer forinttal célszerű kalkulálni. Ha a jelenlegi kérelmeket
figyelembe veszi, a szociális keret felhasználása nem fogja túllépni az előirányzatot.
Drávucz Katalin polgármester: a bizottság 65 év felettiek támogatásáról szóló döntésekor a
létszámba benne voltak a két szociális otthon lakói is. Azonban nem kapták meg a bonokat,
mivel ők intézményi ellátottak. Sok telefont kapott az elmúlt napokban az otthon vezetésétől
és a gondozottaktól is, hogy „ők ilyenkor nem jászladányiak?”
Karkusné Dósa Zsuzsanna: neki is feltették ezt a kérdést.
Drávucz Katalin polgármester: számukra vásároltak személyenként 1kg szaloncukrot. Kéri a
bizottságot, döntsön arról, hogy kiegészítsék-e 5000 forinttal a támogatást és adják oda mindenkinek a bont. A szociális otthon vezetése részéről elhangzott, hogy problémák vannak az
ágynemű és törölköző ellátással, mert a hozzátartozó nem viszi be, ezért vásároljanak mindenkinek ágyneműt.
Karkusné Dósa Zsuzsanna: javasolja, hogy bon formában adják oda az 5000 forintot, mivel
a kisebb nyugdíjasok esetében nagyon kevés költőpénzük marad az intézeti díj kifizetése után.
Lajkó Terézia jegyző: ágynemű, törölköző ellátás az intézmény feladata, nehezményezné, ha
ebből a támogatásból azt vennének. Furcsállja azt a kijelentését az intézmény vezetőjének,
hogy a hozzátartozók nem viszik be az ágyneműt.
Drávucz Katalin polgármester: véleménye szerint a gondozottaknak kellene átvenni személyesen, pl. két polgármesteri hivatali dolgozó átvinné, és átadnák, a támogatottak pedig aláírnák az átvételt, mint a többiek esetében. További kérdése, hogy van-e 65 év alatti gondozott
az intézetben, és azoknak kell-e újabb kérelmet, egyedi határozatot hozni? A határidő szoros,
mert 19-ig le kellene vásárolni, hogy az üzletek el tudjanak számolni a bonokkal, mint a többi
esetben.
Lóczi István: javasolja, hogy mind a két szociális otthon életkor figyelembe vétele nélkül
kapja meg az 5000 forintos bont.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök, szavazásra teszi, ki az aki elfogadja hogy, minden
jászladányi állandó lakhellyel rendelkező, 65 év feletti személy egyszeri, természetbeni juttatásban részesüljön 5000 forint értékű bon formában, melyet 2014. november 24-28-ig lehet
átvenni a Polgármesteri Hivatalban? A bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és
a következő határozatot hozza:

2302/2014. (XII.11.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Egyszeri természetbeni juttatása a Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ (Jászladány, Kossuth L. u. 106.), és a Jászberény Város Idősek Otthona (Jászladány, Kossuth
L. u. 116.) bentlakóinak.
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága hivatalból, a Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ (Jászladány, Kossuth L. u. 106.), és a Jászberény Város Idősek Otthona
(Jászladány, Kossuth L. u. 116.) minden bentlakó gondozottját az életkoruk figyelembevétele nélkül egyszeri, természetbeni juttatásban kívánja részesíteni
5000 forint értékű bon formájában, melyet 2014. december 19-ig kell felhasználni a kijelölt üzletekben.
Felkéri a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát, hogy gondoskodjon a bonok mielőbbi átadásáról minden támogatottnak.

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

2. N A P I R E N D I PONT
Környezetvédelmi program felülvizsgálata
Előadó:
Lajkó Terézia jegyző
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: felkéri Lajkó Terézia jegyzőt ismertesse a napirendi
pontot.
Lajkó Terézia jegyző: a 2008-ban készült környezetvédelmi program felülvizsgálata vált
szükségessé a törvényi változások miatt. A vizsgálatot Dankó Zoltán főépítész végezte el,
illetve Lóczi István osztályvezető gondoskodott a végleges forma kialakításáról.
Major Ferencné alpolgármester: A feladat aktualitását a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázat záró fenntartási jelentés feltételeként kell elkészíteni, illetve két évenként
mindenképp szükséges felülvizsgálni.
Lóczi István: a program többszöri átolvasása után is módosítást javasol a 8. oldal a Galván
Elox üzem kihagyását, mivel már nem működik, a 14. oldal ivóvíz ellátást már nem a NÜVI
végzi, hanem a TRV ZRT Szolnok, Millér csatorna működtetője helyesen KÖTIVIZIG, a 17.
oldalon a szervezett hulladék szállítást a NÜVI alvállalkozóként végzi, 20. oldalon JÖLE tevékenysége bőven kifejtett volt 2006-ban, azonban jelenleg nem tartja a kapcsolatot az önkormányzattal, ezért célszerű lenne kihagyni a fejezetet. A 21. oldalon Falunap és Jászsági
Hagyma Napja helyett Ladány napját, a 22. oldalon Antal Mihály Alapítványi Általános Iskola helyett Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola Jászladányi Tagozatát írni, a 27.
oldalon a természetvédelemnél felelősként a JÖLE van megjelölve, javasolja a Jászladányi
Környezetvédő Nyugdíjas Klub megjelölését felelősként. Kéri, hogy a Képviselő-testületi ülés
elé ezekkel a módosításokkal kerüljön a program módosítás.
Szöllősi János: kéri, hogy a rendeletek, határozatok felülvizsgálatát, aktualizálását már a
munkatervbe illesszék be. A környezetvédelmi programmal kapcsolatban az alábbiakat mondja: hiányzik belőle az utak szilárd burkolattal való ellátása. Egy-egy autó akkora port ver fel,
ami órákig nem ül le, bár tudja, hogy a szennyvíz beruházás miatt az utak aszfaltozása most
nem aktuális. Sok helyen van még most is, hogy a szennyvizet kivezetik a csapadékvíz elvezető árkokba. Jó lenne ezeket megszüntetni, igaz nem tudja a módját. Régebben voltak erdő-
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sávok, amelyeket kivágtak. Jó lenne a tulajdonosokat kötelezni ezek helyreállítására, pályázati
lehetőségből, vagy a vadon növő fák ültetésével. Ezek az erdősávok tudnák megfogni a szelet
Mátrától a Nagykunságig. Javasolja, hogy az általános iskolák is kapják meg a Környezetvédelmi programot, hogy a környezetvédelemre a nevelésüket már ott el lehessen kezdeni, akár
osztályfőnöki óra keretében. A csokoládés papírt ne dobálják szét, ne a szemét, a mocsok legyen számukra a természetes.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: az iskolában környezetvédelmi napokat szerveznek,
illetve tananyag keretében jelenleg is folyik a nevelésük, sőt az iskolából már nem engedik
kihozni az étkezéshez kapott csokoládé papírját, hogy ne az utcán dobják el. A gyümölcsöt is
az étkezőben kell elfogyasztani, hogy minél kevesebb hulladékot dobáljanak szét. Pedagógus
kollégák nevében is mondja, mindent elkövetnek, sajnos a szülők nem így nevelnek.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök, szavazásra teszi, ki az aki elfogadja az előterjesztést az
alábbi módosításokkal: az Általános megállapításokban a „Levegővédelmi szempontból
adatközlésre, jelentésre kötelezett telephelyek és éves kibocsátásainak összesítője” című táblázatból maradjon ki a Galván Elox Kft adataival együtt, mivel megszüntette működését. 1.3.7
pontban az ivóvíz ellátást már nem a NÜVI végzi, hanem a TRV ZRT Szolnok, Kossuth L.
u. 5., 1.3.9.3. pontban Millér csatorna működtetője helyesen KÖTIVIZIG, 1.5. pontban a
szervezett hulladékszállítást a NÜVI alvállalkozóként végzi, 1.6. pont 8. bekezdésének a törlése (a JÖLE tevékenysége), 1.7. pont 3. bekezdésében a Falunap és Jászsági Hagyma Napja
helyett Ladány napja szerepeljen, 1.9. pont 1. bekezdésében az Antal Mihály Alapítványi
Általános Iskola helyett Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola Jászladányi Tagozata
szerepeljen, 4.9. pont 1. bekezdés a természetvédelemnél felelősként a JÖLE helyett, javasolja a Jászladányi Környezetvédő Nyugdíjas Klub megjelölését felelősként? A bizottság 3 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

2303/2014. (XII.11.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Környezetvédelmi program felülvizsgálatáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága megvizsgálta és elfogadásra javasolja Képviselő-testület
nek a 316/2008. (XII.4.) számú képviselő-testületi határozattal jóváhagyott,
292/2010. (IX. 14.) számú képviselő-testületi határozattal módosított Környezetvédelmi programot az alábbi módosításokkal:
- Az Általános megállapításokban a „Levegővédelmi szempontból adatközlésre, jelentésre kötelezett telephelyek és éves kibocsátásainak összesítője” című táblázatból maradjon ki a Galván Elox Kft adataival együtt,
mivel megszüntette működését.
- 1.3.7 pontban az ivóvíz ellátást már nem a NÜVI végzi, hanem a TRV
ZRT Szolnok, Kossuth L. u. 5.
- 1.3.9.3. pontban Millér csatorna működtetője helyesen KÖTIVIZIG
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