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JEGYZŐKÖNYV
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS
BIZOTTSÁGA
2015. január 27-i s o r o s, n y í l t üléséről

1/2015.(I.27.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról

2/2015.(I.27.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Napirend megállapításáról

3/2015.(I.27.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Szociális keret felhasználására

4/2015.(I.27.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Javaslat az óvoda és bölcsőde nyári nyitvatartási idejére

5/2015.(I.27.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Javaslat a helyi környezet védelméről, a
közterületek és ingatlanok rendjéről,a település tisztaságáról valamint a települési
szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő feladatok végrehajtásáról szóló 17/2004.
(IV. 30.) rendelet módosítására, különös
tekintettel a gazdátlan ebekre vonatkozóan

6/2015.(I.27.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Javaslat intézkedési tervre, különös tekintettel a gazdátlan ebekre vonatkozóan

7/2015.(I.27.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Jászladány Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási Tervéről szóló 21/2008. (XII. 07.) rendelet módosításáról

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testület
ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2015. január 27-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
Baginé Gavaldik Lívia
Szöllősi János
Karkusné Dósa Zsuzsanna
5 fő
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Drávucz Katalin
Lajkó Terézia
Lovász Imre
Major Ferencné
Lóczi István

polgármester
jegyző
aljegyző
alpolgármester
osztályvezető

Seresné Lados Éva bizottsági elnök sok szeretettel köszönti a megjelent bizottsági tagokat.
Megállapítja, hogy az 5 tagú bizottság minden tagja jelen van, a bizottság határozatképes.
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 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

1/2014. (I.27.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság a 2015. január 27-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 6 napirendi ponton kívül új napirendi ponttal kívánják-e kiegészíteni,
vagy módosítani?
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök, szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a meghívóban közölt napirendet. A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

1/2014. (I.27.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Napirend megállapításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottság a 2015. január 27 -i soros ülés napirendjét a következőképpen fogadja el:

Napirend:
1./ Pénzügyi helyzet ismertetése, a szociális keret felhasználása
Előadó: Lóczi István igazgatási osztályvezető
2./ Javaslat az óvoda és bölcsőde nyári nyitvatartási idejére
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető,
3./ Javaslat a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről,a
település tisztaságáról valamint a települési szilárd és folyékony hulladékkal öszszefüggő feladatok végrehajtásáról szóló 17/2004. (IV. 30.) rendelet módosítására, különös tekintettel a gazdátlan ebekre vonatkozóan
Előadó: Lajkó Terézia jegyző,
Lovász Imre aljegyző,
4./ Jászladány Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási
Tervéről szóló 21/2008. (XII. 07.) rendelet módosításáról
Előadó: Lajkó Terézia jegyző
Dankó Zoltán főépítész

Zárt ülés
5./ Önkormányzati segélyek iránti kérelmek elbírálása
Előadó: Lóczi István igazgatási osztályvezető
6./ Méltányos közgyógyellátás kérelmek elbírálása
Előadó: Zakar Margit előadó
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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 kiküldött táblázatban a decemberi felhasználás, januári kifizetések szerepelnek.
Feltüntetésre került továbbá az ellátottak száma is. Ápolási díjban 2 fő részesül, részükre
47200 forint lett kifizetve, mely 100 %-ban önkormányzati finanszírozású. Az egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyét 28 fő, összesen 720400 forint összegben kapott (10 %os önrész). Rendszeres szociális segélyt 21 fő kapott, 555690 forint értékben (önrész 10 %).
Foglalkoztatást helyettesítő támogatást 191 fő kapott, melynek összértéke 2623 ezer forint.
Lakás fenntartási támogatásban 435 fő részesült, személyenként 2500 forinttól 9600 forintig.
A közfoglalkoztatás 15 %-a terheli a szociális keretet, mely 528 ezer forint (38 fő). A januári
felhasználás összesen 1869 ezer forint volt. Várhatóan ebben az évben a szociális keret 63
millió forint lesz, azonban javasolja az ésszerű takarékos felhasználását, hogy érdembeni támogatást tudjon végezni a Bizottság.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök szavazásra teszi a szociális keret felhasználásáról készült beszámolót, melyet a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő
határozatot hozza:

3/2014. (I.27.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Szociális keret felhasználására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága elfogadja a szociális keret 2015. január 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
Javaslat az óvoda és bölcsőde nyári nyitvatartási idejére
Előadó:
Lajosné Kiss Klára intézményvezető
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Seresné Lados Éva bizottsági elnök: felkéri Lajosné Kiss Klára óvodavezetőt a napirendi
pont szóbeli ismertetésére.
Lajosné Kiss Klára: ebben az évben is szeretnék az óvodát 3, a bölcsődét pedig 2 hétre bezárni, hogy a nyári takarítást, kisebb felújítást el tudják végezni. A két tagóvoda egymást követő időben lenne zárva, ezáltal folyamatosan ki tudják elégíteni az ellátást, a szülők igénye
szerint. Tavaly 8 fő igény esetén is nyitva voltak és fogadták a gyerekeket.

Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök, szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja az
Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartását az előterjesztés szerint? A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

4/2014. (I.27.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Javaslat az óvoda és bölcsőde nyári nyitvatartási idejére

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága megvitatta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde, a nyári takarítási szünet idejét az
SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően 2015-ben az alábbi időben:
Petőfi úti óvoda: Június 29 – Július 17-ig (3 hét)
Rákóczi úti óvoda: Július 20 – Augusztus 17-ig (3 hét)
Bölcsőde: Június 29 – Július 10-ig (2 hét)

A nyári zárva tartás ideje alatt a szülői igényeket figyelembe véve a nyitva
tartó óvodákban fogadják a gyermekeket, biztosítsák felügyeletüket.

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
Javaslat a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről,a település
tisztaságáról valamint a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő feladatok
végrehajtásáról szóló 17/2004. (IV. 30.) rendelet módosítására, különös tekintettel a gazdátlan ebekre vonatkozóan
Előadó:
Lajkó Terézia jegyző,
Lovász Imre aljegyző
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Seresné Lados Éva bizottsági elnök: felkéri Jegyző Asszonyt, ismertesse a napirendi pontot.
Lajkó Terézia jegyző: Lovász Imre aljegyző úr készítette a rendelet módosítást, azonban
igénybe vették más települések tapasztalatait, javaslatait és rendeleteit is. Olyan szempontból
is vizsgálták, hogy hogyan lehet ezt betartatni. Sajnos nem lehet látni mennyi idő szükséges a
megoldáshoz.
Drávucz Katalin polgármester: kéri, hogy ismertesse röviden az előterjesztést, hogy mindenki életszerűen is ismerje a cselekvési lehetőségét. Ha utcán megállítják a képviselőt meg tudja
mondani, hogy milyen intézkedéseket tesz az önkormányzat a kóbor kutyákat illetően. Tudják
e a képviselők, bizottsági tagok hatékonyan kezelni ezeket a módosításokat, milyen következményei lehetnek. Lehetne-e még másképpen végezni mindezt.
Bertalan László képviselő csatlakozik a bizottság munkájához.
Lovász Imre: első részben a módosítás a mennyiségi szabályozással foglalkozik. Családi
házak, több lakásos ingatlanok esetében is. A tulajdonos elhalálozása esetén az örökös feladata a kutya ellátása, gondozása, tartása. Szomszédos ingatlanok tulajdonosait ne zavarja az eb,
ezért annak házát, keneljét a telekhatártól legalább 2 méterre kell elhelyezni. Ezzel egy védőtávolság létrehozását rendelnék el. A szabadon tartott eb estén ezt táblával kell jelezni a kapun, kerítésen. A következő rész a közterületen sétáltatott ebekről szól. Ennek feltétele a póráz használata, azonban a szájkosár használata nem kötelező.
A gazdátlan kóbor ebek befogását, tartását törvény szabályozza. Első sorban meg kell keresni
az ebnek a tulajdonosát. Ha nincs meg, és nem is keresi, akkor pedig szigorú jogszabályi
háttér szolgál az elaltatásukra. A rendeletmódosítás végén eljárási szabály készült, hogy „ a
polgármester az állattartót megfelelő tartásra kötelezi, illetve az állattartást korlátozza vagy
megtiltja.”
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: hallgatva a rendelet módosítást, felmerült benne, mit
tehet akkor, ha az iskolában reggel három kutya fogadja?
Lajkó Terézia jegyző: a 244/1998-as kormányrendelet írja le, hogy milyen esetekben, milyen
bírságolásra van lehetőség.
Dr Bakos Beáta: sajnos nem lehet tudni, ki a gazdája, illetve lehet tudni, de nem vállalja.
Bertalan László: köszönti a jelenlévőket. Azért csatlakozott a bizottsághoz mert nagyon
érdekli ez a téma. Mindenki tisztában van vele, hogy nagyon sok a kóbor kutya a településen.
A rendelettel tisztában van a jogáról, de kéri, hogy a megelőzésre is ki kellene találni valamit,
hogy a kutya az utcára ki se mehessen. Lehetséges-e az hogy a közterület-felügyelők fotót
készítsenek a kutyákról olyan ingatlanon ahol nincs kerítés? Ezt fel lehet-e használni
bizonyítékkért?
Karkusné Dósa Zsuzsanna: ezek a kutyák azonban járkálnak, és más házaknál is
előfordulnak.
Lajkó Terézia jegyző: csak a chip bizonyítja a kutya tulajdonosát. Más nem.
Karkusné Dósa Zsuzsanna: azt lehet tudni, hogy mely állatok vannak beoltva veszettség
ellen?
Lajkó Terézia jegyző: az elmúlt évben kaptak listát a Járási Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hivataltól mely kutyák vannak beoltva. Készítettek az elmúlt évben egy kutya öszszeírást is. A két lista összevetésre került, és az állatorvosnak meg lett küldve, aki azt mondta,
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most már szabálysértési eljárást kell kezdeményezni. Erről azonban nincs információja. nagyon sokan azért nem oltatják be a kutyát, mert akkor chipet is el kell helyezni benne.
Drávucz Katalin polgármester: a két nyilvántartás összehasonlítása után vagy az önkormányzat saját hatáskörben vagy, az Állategészségügy tud büntetni.
Baginé Gavaldik Lívia: van olyan eset is, amikor nem Jászladányi állatorvos oltja be a kutyát.
Lóczi István: két éve kerültek összeírásra az ebek 1045 egyed volt akkor. Azóta azonban már
sok születhetett, amiről nem is tudunk. A diákok minden kutyáról nyilvántartó lapot vettek
fel, Szolnokon csak kérték a tulajdonosokat, hogy töltsék ki a nyilvántartást és küldjék vissza.
Az elmúlt év szeptemberében egyik kolléga próbálta összefésülni a Dr Nagy Béla állatorvos
által adott listával. Akkor nagyjából egyezett a lista. Kóbor kutyákat rendszeresen lehet látni
reggelente, az iskolába, óvodába kísérik a gyerekeket, jönnek piacra, boltba. Volt olyan hely
ahol többször is megígérték, hogy nem engedik ki az utcára, kötélen tartják, még sem tartják
be az ígéretüket. Ezért a szomszédok félnek tőlük, lehet, hogy jogosan.
Baginé Gavaldik Lívia: ha a szomszéd látja, ismeri a kutyát akinek enni adnak, de este csak
kint kóborol. Ez már szabálysértés? A szomszéd bizonyíthatja, hogy kinek a kutyája?
Lajkó Terézia jegyző: az biztos, hogy szabálysértés.
Baginé Gavaldik Lívia: ezekben az esetekben ki az eljáró hatóság?
Lajkó Terézia jegyző: a jegyző.
Karkusné Dósa Zsuzsanna: véleménye szerint kerítés meglétét kell követelni. Ezek nem a
szó szerint vett kóbor kutyák, hanem azért mert nincs kerítés és szabadon jönnek, mennek.
Ezeknek 99 %-nak van gazdája. Az lenne a megoldás, ha megértené a tulajdonos a felelősségét.
Bertalan László: valamilyen formában büntetni kellene. Ha van bizonyíthatóan kutyája, ami
ki tud jönni az utcára, azt büntetni kell.
Szöllősi János: a szemléleten kellene módosítani, hogy ne hagyjon meg 6 kölyökkutyát. Ha
kutyát tart, úgy tegye, hogy mást ne veszélyeztessen. Az állatorvosok hangoztatják legjobban,
hogy 3 évig hat a veszettség elleni védőoltás. A közterület-felügyelők kezdjék el járni az utcákat, kérjék az oltási bizonyítványt. Ha nincs kapjon 1-2 hét haladékot, és ellenőrizzék le.
Értesíteni akár a kuka szállításkor is lehet, hogy … az ebek veszettség elleni oltását február,
március hónapban ellenőrzik…El kell kezdeni valahol, mert az állatorvosok sem akarják az
évenkénti oltást.
Bertalan László: hozzunk létre kutyatelepet.
Baginé Gavaldik Lívia: és ivartalanítani kell a kutyákat.
Dr Bakos Beáta: érdeklődött, hogy mennyibe kerülne egy szabályos telep létrehozása, de ez
hatalmas összeg. Több millió forintos tétel. Mennyi lehet az a kutya amelyik kóborol? A környezetében ugyan azokat látja nap mint nap. Mely környékre jellemző a sok kóbor kutya,
mert nem az egész településre.
Bertalan László: az is sok, amit a kutyabefogónak fizetünk.
Baginé Gavaldik Lívia: ha már azt el lehetne érni, hogy ivartalanítva van, és csak úgy viheti
el, a gazdája.
Dr Bakos Beáta: kerítést nem kötelező építeni?
Lovász Imre: nem csak akkor, ha közbiztonság indokolja.
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Seresné Lados Éva bizottsági elnök: csak a büntetés lenne a visszatartó. Az iskolában is rengeteg volt a notórius hiányzó. Amikor elvették egytől a családi pótlékot csak meggondolta a
többi is.
Dr Bakos Beáta: az a probléma, hogy a szabálysértést közmunkán ledolgozhatja, akkor boldogan vonul be és nem dolgozik öt napig.
Szöllősi János: értesíteni kellene mindenkit, hogy ellenőrizni fogják az oltási könyvet, chipet.
Lovász Imre: a kutyák tartási körülményeinek szabályozása azért szükséges, hogy ha nem
tartja be a tulajdonos akkor szankcionálni lehet. Ha letagadja a kutyáit, akkor csak elvitetni
lehet.
Dr Bakos Beáta: ha megy ellenőrizni a közterület-felügyelő, látja a kutyát, nincs chip, oltási
bizonyítvány akkor ha vállalja a gazda ennek a beszerzését, kapjon rá 1 hetet. Ha nem vállalja, akkor pedig azonnal elvinni a kutyákat, mert akkor azok már kóbor kutyák. De ez nem az
egész falura jellemző. Egyszer végig kell menni, és utána már csak a problémás helyeken kell
ellenőrizni.
Megpróbálják ebben az évben a Kutyabál bevételét Jászladányon felhasználni. Az elmúlt évben 50 kutyának az ivartalanítását tudták belőle kifizetni. Vagy egy-egy beavatkozás felét
kifizetni, a nehéz helyzetű tulajdonosnak.
Lajkó Terézia jegyző: a közterület felügyelők, mezőőrök a felmérést beazonosítanák.
Drávucz Katalin polgármester: a kezükben már vihetnék a levelet és oszthatnák szét.
Karkusné Dósa Zsuzsanna: a Kutyabál bevételéből azokat a kutyákat chippel ellátni ahol
kérik, akkor sok kutyát be lehet azonosítani. Utána ha a kutya szabadon sétál, chip olvasóval
megállapítható hogy kié, és lehet büntetni.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök, szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja a
helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról
valamint a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő feladatok végrehajtásáról
szóló 17/2004. (IV. 30.) rendelet módosítását, különös tekintettel a gazdátlan ebekre vonatkozóan, az előterjesztés szerint? A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a
következő határozatot hozza:

5/2015. (I.27.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Javaslat a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település
tisztaságáról valamint a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő feladatok
végrehajtásáról szóló 17/2004. (IV. 30.) rendelet módosítására, különös tekintettel a gazdátlan ebekre vonatkozóan

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága megvitatta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról valamint a települési szilárd és folyékony hulladékkal össze-
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függő feladatok végrehajtásáról szóló 17/2004. (IV. 30.) rendelet módosítását,
különös tekintettel a gazdátlan ebekre vonatkozóan, az előterjesztés szerint.

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

Seresné Lados Éva bizottsági elnök, szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja az
intézkedési tervet, különös tekintettel a gazdátlan ebekre vonatkozóan? A bizottság 5
igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

6/2015. (I.27.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Javaslat intézkedési tervre, különös tekintettel a gazdátlan ebekre vonatkozóan

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága megvitatta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja, hogy intézkedési tervet készítsen a polgármester és a jegyző a közterületfelügyelők és mezőőrök részére, hogy hathatósan járjanak el a kóbor kutyákra
vonatkozóan.
1. Minden lakos kapjon értesítést, az ellenőrzésről.
2. Az Önkormányzati eb nyilvántartásának pontosítása és az állatorvosok
által rendelkezésre bocsátott beoltott ebek listájának az összehasonlítása.
3. Helyszíni ellenőrzés végzése az oltatlan ebek gazdáinál, oltási könyvek
meglétét kontrollálni.
4. 1-2 hét múlva újabb ellenőrzés a beoltásukról.
5. Helyszíni bírság kiszabása a továbbra is oltatlan, chip nélküli ebek tulajdonosaira.

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
Jászladány Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási Tervéről szóló
21/2008. (XII. 07.) rendelet módosításáról
Előadó:
Lajkó Terézia jegyző
Dankó Zoltán főépítész
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