III.
Iktatószám: 316-2/2015.

JEGYZŐKÖNYV
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS
BIZOTTSÁGA
2015. február 17-i s o r o s, n y í l t üléséről

70/2015.(II.17.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról

71/2015.(II.17.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

7. napirendi pont levétele napirendről

72/2015.(II.17.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Napirend megállapításáról

73/2015.(II.17.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Szociális keret felhasználására

74/2015.(II.17.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

2015. évi szociális keret felosztása

75/2015.(II.17.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Tájékoztató az önkormányzati képviselők
vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségének
teljesítésére

76/2015.(II.17.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Javaslat a települési támogatásról szóló
önkormányzati rendelet tervezet módosítására

77/2015.(II.17.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Javaslat a települési támogatásról szóló
önkormányzati rendelet tervezet módosítására

78/2015.(II.17.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Javaslat a települési támogatásról szóló
önkormányzati rendelet tervezet módosítására

79/2015.(II.17.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Javaslat a települési támogatásról szóló
önkormányzati rendelet tervezet módosítására

80/2015.(II.17.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Javaslat a települési támogatásról szóló
önkormányzati rendelet tervezet módosítására

81/2015.(II.17.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Javaslat a települési támogatásról szóló
önkormányzati módosított rendelet tervezte
elfogadására

82/2015.(II.17.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet tervezet módosítására

83/2015.(II.17.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet tervezet módosítására

84/2015.(II.17.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati módosított rendelet tervezet elfogadására

2

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testület
ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2015. február 17-én megtartott n y í l t , s o r o s ülésén a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Jelen vannak:
Seresné Lados Éva bizottsági elnök
Baginé Gavaldik Lívia
Szöllősi János
Karkusné Dósa Zsuzsanna
4 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 a bizottság 4 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 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

70/2015. (II.17.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság a 2015. február 17-i Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági
ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Karkusné Dósa Zsuzsannát jelöli ki.
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 ponton kívül új napirendi ponttal kívánják-e kiegészíteni,
vagy módosítani?
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: javasolja a zárt ülés 7. napirendi pontjának a levételét,
mivel nem érkezett méltányos közgyógyellátás iránti kérelem.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök, szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a zárt ülés 7. napirendi pontjának a „Méltányos közgyógyellátás kérelmek elbírálása”-nak a levételét a napirendről? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot
hozza:

71/2015. (II.17.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
7. napirendi pont levétele napirendről

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága a zárt ülés 7. napirendi pontját a „Méltányos közgyógyellátás kérelmek elbírálása”-t leveszi a napirendről.

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:

72/2015. (II.17.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Napirend megállapításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottság a 2015. február 17-i soros ülés napirendjét a következőképpen fogadja el:

Napirend:
1./ Pénzügyi helyzet ismertetése, a szociális keret felhasználása
Előadó: Lóczi István igazgatási osztályvezető
2./ 2015. évi szociális keret felosztása
Előadó: Lóczi István igazgatási osztályvezető
3./ Tájékoztató az önkormányzati képviselők vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségének teljesítéséről.
Előadó: Lajkó Terézia jegyző
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4./ Javaslat a települési támogatásról szóló önkormányzati rendelet elfogadására
Előadó: Lajkó Terézia jegyző,
Lovász Imre aljegyző,
Lóczi István igazgatási osztályvezető,
5./ Javaslat az Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2011. (IV. 03.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
Előadó: Lajkó Terézia jegyző,

Zárt ülés
6./ Önkormányzati segélyek iránti kérelmek elbírálása
Előadó: Lóczi István igazgatási osztályvezető

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, jelenlévőket. A februárban realizált de
januárban teljesített szociális keret felhasználásról el kívánja mondani, hogy az ápolási díj, az
egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye, és a rendszeres szociális segély felhasználása azonos az elmúlt hónapival. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás mintegy 30 fővel
növekedet, és ezzel a támogatás összege is. Lakás fenntartási támogatásban 435 fő részesült.
A közfoglalkoztatás 2 fővel növekedett, jelenleg 40 személy a közfoglalkoztatott. A februári
felhasználás összesen 10637 ezer forint volt, ennek az önrésze 1995 ezer forint. A 63 214 ezer
forintos szociális keretből 3 864 ezer forintot használtak fel eddig.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök szavazásra teszi a szociális keret felhasználásáról készült beszámolót, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő
határozatot hozza:

73/2015. (II.17) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Szociális keret felhasználására
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága elfogadja a szociális keret 2015. február 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
2015. évi szociális keret felosztása
Előadó: Lóczi István igazgatási osztályvezető
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: felkéri Lóczi Istvánt az igazgatási osztály vezetőjét a
napirendi pont szóbeli ismertetésére.
Lóczi István: összességében 63 214 050 forint a rendelkezésre álló szociális keret. Ebből a
méltányos ápolási díjra kettő főt számolva 600 ezer forintra kalkulálták az éves felhasználást.
Az egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyére 200 ezer, és a rendszeres szociális
segély esetén is 200 ezer forintot terveztek március hónapig, mivel addig lesz az önkormányzat feladata e támogatás folyósítása. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás szintén márciusig tartozik az önkormányzathoz, melyre 2 500 ezer forint költséggel számoltak. A következő
sorok, a települési támogatásokat tartalmazzák, melyek többszöri megbeszélés alapján kerültek kialakításra, illetve az új települési támogatásról szóló rendelet alapján kerültek felosztásra. Lakáshoz jutási támogatásra 2 millió forintot javasol tervezni, gyermekétkeztetési támogatás azon gyermekek részére, akik nem kerültek be a rendszeres gyermekvédelmi támogatásba,
4 millió forint, hulladék szállítási díj kedvezményre 6 millió forintot, rendkívüli eseti támogatásra 2 millió forint, gyógyszer támogatásra 3 millió forintot, iskoláztatási támogatásra 1 millió forintot, temetési támogatásra 1 millió forintot, köztemetésre 2 millió forintot, gyermekvédelmi támogatásra és a Bursa Hungarica ösztöndíjra 1 500 ezer forintot, lakhatással összefüggő támogatásra 21 millió forintot, ebbe tartozik a lakásfenntartási támogatás is, méltányos
közgyógyellátás 1 millió forint, közfoglalkoztatásra 15 214 050 forintot terveztek, mely öszszesen 63 214 050 forint.
Major Ferencné alpolgármester: a több körben történt egyeztetéskor meghatározottak végig
vannak vezetve, ezeken az összegeken.
Szöllősi János: ha ezen összegek közül valamelyik nem lesz felhasználva, az átcsoportosítható e más támogatásra?
Lóczi István: Igen, az a fontos, hogy a 63 millió forintos keret fel legyen használva érdemben
és teljes összegben, mert máshová nem használható fel és vissza kell fizetni.
Baginé Gavaldik Lívia: történtek kalkulációk, hogy pl. a lakhatással összefüggő támogatásnál mekkora összegre van igény, és a helyi rendelettel is összefüggésben van?
Lóczi István: természetesen, a hulladék szállítási díjkedvezmény esetében a mai napon is
történt egyeztetés. 70 éven felüli egyedülállók 137 fő kap (25 %-os kedvezmény) 1295 ezer
forint, 70 év feletti család esetében 310 fő, 1946 ezer forint, és a 80 év felettiek 50 %-os kedvezménye 250 fő, 3140 ezer forint várható felhasználással számoltak.
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Lajkó Terézia jegyző: a legközelebbi felhasználás kimutatásban azt is kéri szerepeltetni,
hogy mekkora a lakásfenntartási támogatás várható kiadása. Szeretné látni a keret felhasználását illetve a felhasználható összeget.
Lóczi István: igen ez megoldható, hiszen a tervezésnél is figyelembe vették, hogy a határozattal megállapított lakásfenntartási támogatás még egész évben szerepelni fog, hiszen, van
akinek 2015. február hónapban lett megállapítva ez a támogatás.
Baginé Gavaldik Lívia: jól érti-e, hogy ami korábban átmeneti segély volt, március 1-től
eseti támogatás néven szerepel, és a rendelet tervezetben ez képviselő-testületi hatáskörben
szerepel?
Lajkó Terézia jegyző: minden hatáskör a Képviselő-testületé, melyeket átruházhat a bizottságaira, polgármesterre, és legújabban a jegyzőre is. Ennek megfelelően tettek javaslatot az
SzMSz mellékletében.
Baginé Gavaldik Lívia: és azt is szeretné megkérdezni, hogy az átmeneti segély korábban
mekkora összegű volt?
Lóczi István: 4 millió forint volt tervezve, és 1,9 millió forint lett a felhasználás.
Baginé Gavaldik Lívia: véleménye szerint a támogatások közül a rendkívüli eseti támogatás,
és a temetési támogatás ad mozgásteret, a többi igen feszített.
Lóczi István: talán a közfoglalkoztatás még az, aminél ha sikerül 100 %-os támogatottságú
pályázatot nyerni, ad némi mozgásteret.
Szöllősi János: az egész kereten belül kell maradni éves szinten. Javasolja az elfogadását, és
amennyiben szükség lesz év közben, idejében kell módosítani az előirányzaton.
Lajkó Terézia jegyző: minden hónapban látni fogják a felhasználást, mely ha szükséges alapot ad az átcsoportosításra.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök, szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja az
2015. évi szociális keret felosztását az előterjesztés szerint? A bizottság 4 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

74/2015. (II.17.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
2015. évi szociális keret felosztása

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága megvitatta, és elfogadja a 63 214 050 forint nagyságú
2015. évi szociális keret felosztását a települési támogatás fajtákra 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
Tájékoztató az önkormányzati képviselők vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségének teljesítéséről.
Előadó: Lajkó Terézia jegyző

Seresné Lados Éva bizottsági elnök: felkéri Jegyző Asszonyt, ismertesse a napirendi pontot.
Lajkó Terézia jegyző: nem kívánja kiegészíteni, ez egy tájékoztatás, tényszerűen azt kell
megállapítani, hogy a jogszabálynak megfelelően, mindenki eleget tett a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök, szavazásra teszi, ki az aki elfogadja az önkormányzati
képviselők, és a bizottságok külsős tagjai vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségének teljesítését? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

75/2015. (II.17.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Tájékoztató az önkormányzati képviselők vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségének
teljesítésére

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága elfogadja az önkormányzati képviselők, és a bizottságok külsős tagjai vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségének teljesítéséről szóló tájékoztatót.

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 települési támogatásról szóló önkormányzati rendelet elfogadására
Előadó:
Lajkó Terézia jegyző,
Lovász Imre aljegyző,
Lóczi István igazgatási osztályvezető
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: felkéri Lajkó Terézia jegyzőt ismertesse a napirendi
pontot.
Lajkó Terézia jegyző: nem kívánja kiegészíteni, azonban ha kérdés, vagy kiegészítés van,
kéri hogy tegyék fel.
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Lóczi István: tudásuk legjava alapján készítették el, többen átolvasták az önkormányzaton
belül, másoknak is elküldték véleményezésre, azonban mégis meg kérdezi a bizottságot, hogy
az 5. § (3) bekezdést javasolják-e úgy módosítani, hogy szociális otthon lakói részére egyéni
kérelem, egyéni elbírálás alapján minden körülmény figyelembevételével adható támogatás, a
6. § (1) (2) (3) bekezdés végére javasolja, hogy a „bizottság döntése alapján” kifejezés kerüljön be.
Drávucz Katalin polgármester: át kell gondolni, hogy mennyire kell szabályozni, mikor kell
személyenként kérelem, és határozat.
Lóczi István: a rendelet elején van leírva, hogy Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság döntése, a
továbbiakban bizottság. Ezért írt, csak annyit, hogy bizottság.
Drávucz Katalin polgármester: tavaly is bizottság döntötte el, hogy pl. 65 év fölött milyen
támogatást nyújt, nem kellett kérelmet benyújtani.
Lóczi István: javasolja, hogy az eseti támogatás összege nem lehet kevesebb 3.000,- Ft helyett 2000 forint legyen, mivel mostantól lehetőség van tűzifának a juttatására is. A NÜVI
vezetője mondta, hogy 1 q nyárfa ára körül-belül 2000 forint. Az eddig adott raklap árát is
úgy határozták meg, hogy a 4 db raklap 2000 forint, és a tartós élelmiszer csomag is összeállítható ugyancsak 2000 forint értékben. Átgondolásra javasolja, hogy a hulladék-szállítási
díjkedvezmény 65 éves kortól legyen adható ne pedig 70 éves kortól.
Lajkó Terézia jegyző: jónak tartja, van aki semmi másra nem jogosult, és az idős embereknél
a kuka sem szokott teli lenni. Ezzel lehetne ezt kompenzálni.
Lovász Imre: az önkormányzatnak több dolgot is meg kell határozni rendeletben, például,
hogy az ingatlan használóját milyen díjfizetési kötelezettség terheli, annak rendje, és az esetleges kedvezmények is.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: a szociális keret felosztásnál is 65 év feletti létszámmal
számoltak?
Lóczi István: nem, az a 70 év felettieket tartalmazta. 2014. évben 137 személyt érintett. Sajnos most a kolléganő szabadsága miatt nem tudtak szűrést végezni ennek a korcsoportnak a
nagyságára. A 7. § (9) (10) (11) bekezdés új elem a támogatások között. A 9. bekezdésben azt
írták be, hogy lakható ingatlan, nehogy lakhatatlan ingatlan vásárlását kérjék. 1 millió forint
alatti ingatlan árnál terveztek, maximum 100 ezer forint támogatást 1 millió feletti vásárlási
árnál 200 ezer forint támogatást. Ezen természetesen lehet módosítani.
Baginé Gavaldik Lívia: azt ki dönti el, hogy mely ingatlan a lakható?
Lóczi István: az építész is el tudja dönteni.
Baginé Gavaldik Lívia: szükség esetén ő is el tudja dönteni, de van ennek valamilyen definíciója?
Lóczi István: a 7. § 10 bekezdésében az áll, hogy a bizottság dönt, de lehet szakértő véleményét is megkérdezni. A lakásfelújításnál is ki lehet kötni, hogy a felújítási összeg hány százaléka adható támogatásként.
Baginé Gavaldik Lívia: benne van, hogy az összes körülmény figyelembevételével. De mi az
összes körülmény? A bizottságnak a rendelet alapján kell majd dönteni. Mi a célja, a támogatásnak? Melyik korosztályt kívánják támogatni? Mivel kell igazolni, hogy megveszi az ingatlant, vagy megvette az ingatlant? Mekkora saját erőt kell vállalni, pl 10 %-ot? A kerítés építés
is felújításnak minősül?
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Szöllősi János: javasolja, hogy a (9) bekezdésben az ingatlan meghatározásánál az legyen,
hogy életvitel szerűen legyen lakható az ingatlan. Egyetért Gavaldik Líviával. Ez nem teljes
körű, és minél mélyebbre mennek, annál több kérdés merül fel. Mi minősül felújításnak? A
bővítés, villanyvezetékek cseréje? Szükséges lenne szakértőként az építész és az értékbecslő
bevonása az előkészítésbe.
Drávucz Katalin polgármester: sokan keresik meg, hogy szeretnének lakást vásárolni, felújítani.
Baginé Gavaldik Lívia: rossz a település lakásállománya. Ráférne sok házra a felújítás. Ki
kellene egészíteni, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni, milyen dokumentumokat kell
benyújtani. Munkahelyi és jövedelemigazolás is kell, amit a 10 bekezdés ír?
Karkusné Dósa Zsuzsanna: hasonló iratokat, mint amiket a bankok is kérnek. Számlával
igazolni a kiadásokat, költségvetés. Jónak tartja, hogy az összes költség 10 %-val, támogassák
a kérelmezőt.
Lajkó Terézia jegyző: pl. a lakhatóságot egy adó-érték bizonyítvány igazolhatja, a vásárlás
esetén előszerződés, felújítás esetén költségvetés, építés esetén építési engedély.
Baginé Gavaldik Lívia: igazolni kell a tulajdonát tulajdoni lappal.
Lóczi István: temetési segély 10. § (2) bekezdés esetében az került be, hogy a legolcsóbb
temetési költség 10 %-a, de maximum 20 ezer forint. A temetkezési vállalkozó adott igazolást, hogy a legolcsóbb temetés 200 ezer forint.
Drávucz Katalin polgármester: nem szükséges, hogy a legolcsóbb temetés legyen, de maximum 20 ezer forint a támogatás.
Lóczi István: akkor úgy kerüljön be a rendeletbe, hogy temetési költség 10 %-a, maximum
20.000 forint legyen.
Baginé Gavaldik Lívia: jól értelmezi-e, hogy a rendkívüli eseti támogatás a Képviselőtestület hatáskörébe, bizonyos esetekben a polgármesterhez tartozik?
Lajkó Terézia jegyző: a rendeletben minden hatáskör a Képviselő-testületé, melyet átruházhat a bizottság, polgármester, jegyző hatáskörébe.
Karkusné Dósa Zsuzsanna: nem tartja megfelelőnek, hogy a polgármester egy személyben
döntsön. Hogy fog tudni dönteni egész családról, sokkal kevesebb információ alapján?
Baginé Gavaldik Lívia: van olyan település, ahol egy bizonyos keret van meghatározva, és
azon belül személyesen dönt a helyzetekről.
Lajkó Terézia jegyző: eddig úgy volt, hogy a bizottság hatásköre volt. Két ülés között a
rendkívüli esetekben a polgármester döntött.
Drávucz Katalin polgármester: nem vágyik erre a feladatra, de vannak sürgős esetek, mikor
nem lehet a bizottsági ülésre várni és felvállalja a döntést és a bizottságnak beszámol arról,
hogy milyen támogatásról döntött. Vannak olyan esetek is amikor inkább a bizottságra bízza a
döntést.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: fel tudja-e vállalni az összes kérelmet?
Lovász Imre: a 9. § (1) bekezdésében is az van, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.
Lajkó Terézia jegyző: az SzMSz melléklete úgy javasolja, hogy pl. a Képviselő-testület átruházott hatáskörben a temetés, köztemetés a polgármester feladata legyen.
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Baginé Gavaldik Lívia: javasolja a 7. § (8) (9) (10) (11) bekezdésének törlését, és áprilisi
ülésen térjenek vissza rá.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök, szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja az 5. §
(3) bekezdéshelyébe az alábbi lépjen: „A település területén működő idősek otthonában lakó,
teljes ellátásban részesülő gondozottak részére egyéni kérelem, egyéni elbírálás alapján minden körülmény figyelembevételével adható támogatás.” az előterjesztés szerint? A bizottság 3
igen 1 nem szavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza:
76/2015. (II.17.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Javaslat a települési támogatásról szóló önkormányzati rendelet tervezet módosítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága megvitatta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a települési támogatásról szóló önkormányzati rendelet tervezet 5. § (3) bekezdéshelyébe az alábbi lépjen: „A település területén működő idősek otthonában lakó, teljes ellátásban részesülő gondozottak részére egyéni kérelem,
egyéni elbírálás alapján minden körülmény figyelembevételével adható támogatás.”

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 a 6. §
(1) (2) (3) bekezdés utolsó mondata végére kerüljön be, „a bizottság döntése alapján” kifejezés? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

77/2015. (II.17.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Javaslat a települési támogatásról szóló önkormányzati rendelet tervezet módosítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága megvitatta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a települési támogatásról szóló önkormányzati rendelet tervezet 6. § (1) (2)
(3) bekezdés utolsó mondata végére kerüljön be, „a bizottság döntése alapján”
kifejezés.
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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 a 6.§ (4)
második mondata „Egyszeri összege nem lehet kevesebb 2.000,- Ft értéknél és nem haladhatja meg a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíjminimum összegét, illetve nagyon indokolt
esetben a bizottság a létfenntartási gondokkal küzdő személyek esetén, a maghatározott maximum értéktől – évente egy alkalommal – a kérelmező javára, eltérhet.” legyen? A bizottság
4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
78/2015. (II.17.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Javaslat a települési támogatásról szóló önkormányzati rendelet tervezet módosítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága megvitatta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a települési támogatásról szóló önkormányzati rendelet tervezet 6.§ (4) második mondata „Egyszeri összege nem lehet kevesebb 2.000,- Ft értéknél és
nem haladhatja meg a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíjminimum öszszegét, illetve nagyon indokolt esetben a bizottság a létfenntartási gondokkal
küzdő személyek esetén, a maghatározott maximum értéktől – évente egy alkalommal – a kérelmező javára, eltérhet.” legyen.

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 a 7. §
(8) (9) (10) (11) bekezdésének törlését. Javasolja, hogy 2015. április 28-i Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsági ülésre készüljön új javaslat a települési támogatásokról szóló rendeletbe a
lakóingatlanok építés, vásárlás, felújítás támogatásáról? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

79/2015. (II.17.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Javaslat a települési támogatásról szóló önkormányzati rendelet tervezet módosítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága megvitatta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a települési támogatásról szóló önkormányzati rendelet tervezet 7. § (8) (9)
(10) (11) bekezdésének törlését. Javasolja, hogy 2015. április 28-i Ügyrendi-
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Jogi-Szociális Bizottsági ülésre készüljön új javaslat a települési támogatásokról szóló rendeletbe a lakóingatlanok építés, vásárlás, felújítás támogatásáról.

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 a 10. §
(2) bekezdése „A temetés költségeihez való hozzájárulásra igényelt települési támogatás öszszege, a temető üzemeltetője által kiszámított, számlával igazolt temetési költség 10 %-a, maximum 20.000 forint." legyen? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a
következő határozatot hozza:
80/2015. (II.17.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Javaslat a települési támogatásról szóló önkormányzati rendelet tervezet módosítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága megvitatta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a települési támogatásról szóló önkormányzati rendelet tervezet 10. § (2) bekezdése „A temetés költségeihez való hozzájárulásra igényelt települési támogatás összege, a temető üzemeltetője által kiszámított, számlával igazolt temetési költség 10 %-a, maximum 20.000 forint." legyen.

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 a települési támogatásról szóló önkormányzati rendelet tervezetet a 76/2015. (II.17.), 77/2015.
(II.17.), 78/2015. (II.17.), 79/2015. (II.17.), 80/2015. (II.17.) számú bizottsági határozatokkal
módosítva? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot
hozza:

81/2015. (II.17.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Javaslat a települési támogatásról szóló önkormányzati módosított rendelet tervezte elfogadására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága megvitatta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasol-
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ja a települési támogatásról szóló önkormányzati rendelet tervezetet a 76/2015.
(II.17.), 77/2015. (II.17.), 78/2015. (II.17.), 79/2015. (II.17.), 80/2015. (II.17.)
számú bizottsági határozatokkal módosítva.

Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
Baginé Gavaldik Lívia távozik az ülésről,
a bizottság 3 fővel határozatképes

5. N A P I R E N D I PONT
Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2011. (IV.3.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
Előadó:
Lajkó Terézia jegyző
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: felkéri Lajkó Terézia jegyzőt ismertesse a napirendi
pontot.
Lajkó Terézia jegyző: legutóbb az SzMSz módosítására az önkormányzati választást követően került sor, de akkor csak a legszükségesebb módosításokat végezték el. Ez egy átfogó módosítás. A javaslat elkészült, de természetesen sok olyan szabály van, ami eddig is benne volt
az SzMSz-ben. Az új jogszabályi szerkesztésnek megfelelően készült a felülvizsgálat. Amit
törvény szabályoz, azt nem kell helyi rendeletben szabályozni. A megalkotásában az irányadó
az Mötv. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rendelkezései, illetve meghatározza mi az amit az SzMSz-ben szabályozni kell, és az Mötv. 53. § (1) bekezdése meghatározza a szabályzat felépítését is. Vannak izgalmas pontjai is, mint például a tanácskozás
rendje, vezetéssel kapcsolatos általános szabályok, vagy az ülés rendjének a fenntartása érdekében teendő intézkedések, a név szerinti szavazás esetei, és a Képviselő-testület átruházott
feladatai, melyet az előzőekben elhangzottak alapján át kellett dolgozni. Az SzMSz-nek vannak mellékletei és függelékei is. A különbség, hogy a függeléket lehet módosítani Képviselőtestületi döntés nélkül is, de ezek tényszerű dolgokat tartalmazhatnak. Ilyen a Hivatal ügyrendje. Ezen belül a rugalmas munkaidő beosztás, és csúsztatott munkaidőkezdés, melyet különböző pályázatoknál vállaltak, ezt valahol szabályozni kell, hogy igazolni lehessen, hogy
eleget tettünk a vállalásnak. Kormányzati funkciók tavaly kerültek bevezetésre a szakfeladatok helyett. Az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság feladat és hatáskörét a 4. számú melléklet
tartalmazza, melyben olvashatták a változásokat. Átdolgozásra került a Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság feladat és hatásköre is. A 6. melléklet tartalmazza a Képviselőtestület átruházott hatásköreit, melyet szükségesnek érez megbeszélni. Köszöni a figyelmet,
kéri a bizottság javaslatait, módosításait, kérdéseit.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Lajkó Terézia jegyző: kéri, hogy nézzék meg a 6. mellékletet az átruházott hatásköröket.
Kéri véleményezzék a leírtakat. Szociális hatáskört nem hagytak a Képviselő-testületnek. Az
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átruházott hatáskört bővíteni kívánja, mivel más ágazatban is vannak ilyen lehetőségek. A
szociális terület változásai miatt ezek voltak a legszükségesebbek. A települési támogatáshoz
kapcsolódva, akkor a 6. melléklet 1. pont c) bekezdésében a rendkívüli települési
támogatásnál mi szerepeljen?
Szöllősi János: csak az maradjon ki, hogy „rendkívüli esetben”.
Lajkó Terézia jegyző: a többi támogatásfajta pedig maradjon a bizottság hatáskörében. A g)
ponthoz kapcsolódva mondja el, újabb jogosultságot is biztosít a szociális törvény a
bizottságnak. A jogosulatlanul felvett települési támogatás rosszhiszemű igénybevétel esetén
a megtérítésről kell döntenie a bizottságnak. Megfontolást igényelt, hogy a név szerinti
szavazásba a törvény keretein kívül mi tartozzon még bele, és végül is a kormányzati
jóváhagyást igénylő hitelfelvétel, a kötvénykibocsájtás, és a polgármester, képviselő
méltatlansági, és a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos, továbbá összeférhetetlenségi
ügyét tették bele (15. §). Elegendőnek tartják-e az 5 percet a hozzászólás idejének?
Szöllősi János: hogyne, bőven.
Lajkó Terézia jegyző: a 12. § (2) bekezdés szabályozza, hogy milyen szankció jár annak a
képviselőnek, aki nem vesz részt a testület munkájában. Egy havi tiszteletdíj megvonást
javasolták. Elégséges-e ez, vagy más a véleményük.
Szöllősi János: a 12. § (2) bekezdésben többes szám van, hogy ülésekről. Akkor ez helyesen:
ülésről?
Lajkó Terézia jegyző: igen, helyesen ülésről. Szintén a 12. § (6) pontban úgy írták, hogy a
részt vevő állampolgár, korábban e helyett jászladányi állampolgár szerepelt.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök, szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet tervezet 6. melléklet 1. pont c) bekezdése
helyesen „ A rendkívüli települési támogatásról és halasztást nem tűrő ügyekben két bizottsági ülés között.” ? A bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
82/2015. (II.17.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet tervezet
módosítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága megvitatta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet tervezet 6. melléklet 1. pont c) bekezdés helyesen „A rendkívüli települési támogatásról és halasztást nem tűrő ügyekben két bizottsági ülés között.”

Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
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Seresné Lados Éva bizottsági elnök, szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet tervezet 12. § (2) bekezdés
„A képviselőnek és a bizottság tagjának a képviselő-testületi és bizottsági ülésről való igazolatlan távolmaradása a képviselő kötelezettségeinek megszegését jelenti, melynek szankciójaként tiszteletdíja, annak 1 havi mértékéig megvonható.”? A bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
83/2015. (II.17.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet tervezet
módosítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága megvitatta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet tervezet 12. § (2) bekezdés „A képviselőnek és a bizottság tagjának a képviselőtestületi és bizottsági ülésről való igazolatlan távolmaradása a képviselő kötelezettségeinek megszegését jelenti, melynek szankciójaként tiszteletdíja, annak
1 havi mértékéig megvonható.”

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 a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet tervezet a 82/2015.(II.17.) és a
83/2015.(II.17.) bizottsági határozatokkal? A bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

84/2015. (II.17.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati módosított rendelet tervezet elfogadására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága megvitatta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló módosított önkormányzati
rendelet tervezetet, a 82/2015.(II.17.) és a 83/2015.(II.17.) bizottsági határozatokkal módosítva.
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