VI.
Iktatószám: 316-3/2015.

JEGYZŐKÖNYV
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS
BIZOTTSÁGA
2015. március 24-i s o r o s, n y í l t üléséről

190/2015.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

Szociális keret felhasználására

191/2015.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjának (intézményi térítési díj), valamint szociális ellátásokra vonatkozó (intézményi
térítési díj) megállapítására

192/2015.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

Előterjesztés az idősek otthonába felvételüket kérők belépési hozzájárulására

193/2015.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

A Jászladányi Bölcsőde Érdekképviseleti
Fórumába tag kiválasztására

194/2015.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

A Jászladányi Bölcsőde Érdekképviseleti
Szabályzatának elfogadására

195/2015.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

A Jászladányi Óvoda és a Bölcsőde Továbbképzési Programjának jóváhagyására

196/2015.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde SZMSZének módosítására

197/2015.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

Jászladányi Óvoda és Bölcsőde alapító
okiratának módosítására

198/2015.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

Jászladányi Óvoda és Bölcsőde egységes
szerkezetű alapító okiratára

199/2015.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális

A magánszemélyek kommunális adójáról
1

Bizottsági határozat

szóló 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítására

200/2015.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

A Nagyközségi József Attila Művelődési
Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítására

201/2015.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

Székhelyhasználat engedélyezés iránti kérelem

202/2015.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és
a Szakmai egyesület között kötendő Haszonkölcsön szerződés

203/2015.(III.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

Székhely használat engedélyezéséről

2

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testület
ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2015. március 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
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

Nyílt ülés napirendi pontjai:
4./

Pénzügyi helyzet ismertetése, a szociális keret felhasználása
Előadó: Lóczi István igazgatási osztályvezető

5./

Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjának (intézményi térítési díj), valamint
szociális ellátásokra vonatkozó (intézményi térítési díj) megállapítására
Előadó: Lajkó Terézia jegyző,
Müllerné Braun Erika intézményvezető,
Gonda József intézményvezető,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

6./

Előterjesztés az idősek otthonába felvételüket kérők belépési hozzájárulására
Előadó: Lajkó Terézia jegyző,
Müllerné Braun Erika intézményvezető,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

7./

Előterjesztés a Jászladányi Bölcsőde Érdekképviseleti Fórumába tag kiválasztására
Előadó: Drávucz Katalin polgármester,
Lajosné Kiss Klára intézményvezető
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8./

Előterjesztés a Jászladányi Bölcsőde Érdekképviseleti Szabályzatának elfogadására
Előadó: Drávucz Katalin polgármester,
Lajosné Kiss Klára intézményvezető

9./

Előterjesztés a Jászladányi Óvoda és a Bölcsőde Továbbképzési Programjának
jóváhagyására
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető

10./ Előterjesztés a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde SZMSZ-ének módosítására
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető
11./ Előterjesztés a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására
Előadó: Lajkó Terézia jegyző,
Lajosné Kiss Klára intézményvezető
12./ Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 5/2011. (III. 31.)
önkormányzati rendelet módosítására, törvényességi észrevétel megtárgyalására
Előadó: Lajkó Terézia jegyző,
Lovász Imre aljegyző
13./ Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Előadó: Lajkó Terézia jegyző,
Silye András intézményvezető
14./ Székhely használati engedély kérelem
Előadó: Baginé Gavaldik Lívia
15./ Székhely használati engedély kérelem
Előadó: Major Ferencné alpolgármester

4. N A P I R E N D I PONT
Pénzügyi helyzet ismertetése, a szociális keret felhasználása
Előadó: Lóczi István igazgatási osztályvezető
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: felkéri Lóczi Istvánt, ismertesse szóban a napirendi
pontot.
Lóczi István: A márciusban teljesült szociáliskeret felhasználás az alábbiak szerint alakult: 2
fő jogosult továbbra is méltányos ápolási díjra, várhatóan ebben az évben az egyikük eléri a
nyugdíjkorhatárt, akkor ez az összeg felére fog csökkenni. Az egészségkárosodottak, és a
rendszeres szociális segélyben részesülők valamint a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma ilyen mértékben meg fog növekedni 1183 ezer forint volt a felhasználás. A temetési segély összege megemelkedett 164 ezer forintra. A közfoglalkoztatás önkormányzatra eső része 610 ezer forint volt. A szociális keret felhasználása ezen időszak alatt
2409 ezer forint, mely az éves keret 9,9 százaléka.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
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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:

190/2015. (III.24.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Szociális keret felhasználására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága elfogadja a szociális keret 2015. március havi kifizetéséről
készült tájékoztatót a mellékelt táblázat szerint.

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

5. N A P I R E N D I PONT
Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjának (intézményi térítési díj), valamint szociális ellátásokra vonatkozó (intézményi térítési díj) megállapítására
Előadó:
Lajkó Terézia jegyző,
Müllerné Braun Erika intézményvezető,
Gonda József intézményvezető,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: felkéri Lajkó Terézia jegyző asszonyt tájékoztassa a
napirendről a jelenlévőket.
Lajkó Terézia jegyző: felkérte az intézményvezetőket, a nyersanyag norma kiszámítására,
melyek el is készültek, azonban nem kapott információt arra, hogy miért nincs szükség az
emelésre. Valószínűleg a jelenlegi nyersanyag normát nem haladja meg. Azonban a bizottságnak határozatban kell dönteni erről.
Cseh Ernőné: a NÜVI részéről a számítás kiinduló pontja a jelenleg érvényben lévő rendelet
volt, 84,14 % rezsivel, ÁFA nélkül. A számok alapján megállapítható, hogy a térítési díj fedezi a nyersanyagnormát a rezsivel együtt.
Müllerné Braun Erika: január 1-től változott a térítési díj kiszámításának módja, az jelenleg
érvényben lévő utasítás alapján készítették el. 2014. évben minden bevétel teljesült, és ebben
az évben is tudják teljesíteni a tervezetet. A bentlakásos ellátottak esetében kéri, hogy ne
emelkedjen az ellátás díja, mivel ez a térítési díj még megfizethető, és elfogadható.
Szöllősi János: biztosan ki lehet ezt gazdálkodni? Hiszen a költségvetés teljesítését az intézmények nagyon szigorú gazdálkodással tudják csak teljesíteni.
Müllerné Braun Erika: ez az intézmény költségvetésének csak az egyik része. Az állami
normatíva különbséget tesz étkezés, a házi segítségnyújtás, a bentlakásos intézmény között.
Jelenleg csak egy minimális összeggel kell helyi támogatásból kiegészíteni a működést.
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Baginé Gavaldik Lívia: ez feladatalapú támogatás, melyben fel kell használni a támogatást,
egyébként vissza kell fizetni.
Lajkó Terézia jegyző: javasolja a bizottságnak a térítési díjak elfogadását. Egyeztetni kívánja Donkó Anitával, hogyan mutatkozik az meg, hogy az állam a gyermekétkeztetést teljes
egészében fedezi.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: szavazásra bocsájtja a javaslatot, mely szerint megvitatta a gyermekétkeztetés térítési díjának (intézményi térítési díj), valamint szociális ellátásokra vonatkozó (intézményi térítési díj) felülvizsgálatát és nem javasolja a Képviselő-testületnek
10/2001.(V.25.)sz. a személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet 2. számú melléklete, valamint a 12/2005.(VII.1.) sz. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet 2. számú melléklet által meghatározott díjak módosítását, figyelemmel a vonatkozó önköltség számításra
(SzGySzK, NÜVI).
Az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot
és az alábbi határozatot hozza:
191/2015. (III.24.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjának (intézményi térítési díj), valamint szociális
ellátásokra vonatkozó (intézményi térítési díj) megállapítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága megvitatta, a gyermekétkeztetés térítési díjának (intézményi térítési díj),
valamint szociális ellátásokra vonatkozó (intézményi térítési díj) felülvizsgálatát és
nem javasolja a Képviselő-testületnek 10/2001.(V.25.)sz. a személyes gondoskodást
nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló rendelet 2. számú melléklete, valamint a
12/2005.(VII.1.) sz. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet 2. számú melléklet által meghatározott díjak módosítását, figyelemmel a vonatkozó önköltség számításra (SzGySzK, NÜVI)

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 az idősek otthonába felvételüket kérők belépési hozzájárulására
Előadó:
Lajkó Terézia jegyző,
Müllerné Braun Erika intézményvezető,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
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Seresné Lados Éva bizottsági elnök: felkéri Lajkó Terézia jegyző asszonyt tájékoztassa a
napirendről a jelenlévőket.
Lajkó Terézia jegyző: a vonatkozó törvény azt kéri hogy, a belépési díjjal érintett férőhelyek
számát határozzák meg. Nem javasolják egyenlőre a bevezetését.
Müllerné Braun Erika: szociális road show-n, tájékoztatást kaptak az államtitkár helyettestől, hogy jelenleg országosan nagyon kevés intézményben vezették ezt be.
Lajkó Terézia: felhívja a figyelmet arra, hogy a szociális törvény azt is tartalmazza, hogy azt
a személyt is fel kell venni, aki nem tudja megfizetni a hozzájárulást. A férőhelyek, és az ellátás között is minőségi különbségnek kellene lenni a belépési díjas és a belépési díj nélküli
ellátásnál.
Szöllősi János: javasolja az előterjesztés elfogadását.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: szavazásra bocsájtja, az idősek otthonába felvételüket
kérők belépési hozzájárulására vonatkozó előterjesztést.
Figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
92/B. § (1) bekezdés j) pontjára a Képviselő-testület az idősek otthona tartós bentlakásos intézménye esetében ne határozzon meg olyan férőhelyeket, amelyek csak belépési hozzájárulás
megfizetése esetén tölthetők be.
Az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot
és az alábbi határozatot hozza:

192/2015. (III.24.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Előterjesztés az idősek otthonába felvételüket kérők belépési hozzájárulására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága megvitatta, és a Képviselő-testületnek javasolja elfogadásra az idősek otthonába felvételüket kérők belépési hozzájárulására vonatkozó előterjesztést.
Figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés j) pontjára a Képviselő-testület az idősek otthona tartós
bentlakásos intézménye esetében ne határozzon meg olyan férőhelyeket, amelyek csak
belépési hozzájárulás megfizetése esetén tölthetők be.

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 Érdekképviseleti Fórumába tag kiválasztására
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Előadó:

Drávucz Katalin polgármester,
Lajosné Kiss Klára intézményvezető

Seresné Lados Éva bizottsági elnök: felkéri Lajosné Kiss Klára intézményvezetőt az előterjesztés ismertetésére.
Lajosné Kiss Klára: hatósági ellenőrzést tartott a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala, és felhívta az intézmény fenntartójának a figyelmét, hogy
Érdekképviseleti Fórumot kell alakítani az ellátást igénybe vevő gyermekek érdekeinek védelmére. Az Érdekképviseleti Fórum szavazati jogú választott tagjai között 1 fő az intézményt
fenntartó képviselője, akit a Képviselő-testület választ.
Baginé Gavaldik Lívia: javasolja Seresné Lados Éva képviselőt e feladatra.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: más javaslat van-e?
Egyéb javaslat, hozzászólás nem érkezik.

Seresné Lados Éva bizottsági elnök: érintettsége miatt e napirendi pontra vonatkozóan átadja az ülés vezetését Karkusné Dósa Zsuzsannának.
Karkusné Dósa Zsuzsanna: szavazásra bocsájtja a javaslatot, hogy a Jászladányi Bölcsőde
Érdekképviseleti Fórum tagjának Seresné Lados Éva képviselőt jelöljék.
Az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot
és az alábbi határozatot hozza:
193/2015. (III.24.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
A Jászladányi Bölcsőde Érdekképviseleti Fórumába tag kiválasztására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága megvitatta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Jászladányi
Bölcsőde Érdekképviseleti Fórum tagjának Seresné Lados Éva képviselőt.

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 Bölcsőde Érdekképviseleti Szabályzatának elfogadására
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester,
Lajosné Kiss Klára intézményvezető
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: felkéri Lajosné Kiss Klárát tájékoztassa a napirendről a
jelenlévőket.
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Lajosné Kiss Klára: az érdekképviseleti szabályzat a Jászladányi Bölcsőde Szervezeti és
Működési Szabályzatának mellékletét fogja képezni, illetve kifüggesztésre kerül a tagok névsorával együtt a bölcsőde öltözőjében, hogy a szülők megismerhessék azt.
Egyéb javaslat, hozzászólás nem érkezik.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: szavazásra bocsájtja a Jászladányi Bölcsőde Érdekképviseleti Szabályzatát az előterjesztés szerint.
Az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot
és az alábbi határozatot hozza:
194/2015. (III.24.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
A Jászladányi Bölcsőde Érdekképviseleti Szabályzatának elfogadására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága megvitatta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Jászladányi
Bölcsőde Érdekképviseleti Szabályzatát az előterjesztés szerint.

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 a Bölcsőde Továbbképzési Programjának jóváhagyására
Előadó:
Lajosné Kiss Klára intézményvezető
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: felkéri Lajosné Kiss Klárát tájékoztassa a napirendről a
jelenlévőket.
Lajosné Kiss Klára: az intézménynek 5 évre szóló továbbképzési programot kell létrehozni.
Ennek 2013-ban kellett volna elkészülnie. Lényeges a fenntartó részéről finanszírozott képzések köre, ezért előtérbe helyezte az ingyenes oktatásokat. Szakvizsgás képzésre nem kíván
jelentkezni senki.
Egyéb javaslat, hozzászólás nem érkezik.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: szavazásra bocsájtja, a Jászladányi Óvoda és a Bölcsőde Továbbképzési Programját az előterjesztés szerint.
Az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot
és az alábbi határozatot hozza:
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195/2015. (III.24.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
A Jászladányi Óvoda és a Bölcsőde Továbbképzési Programjának jóváhagyására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága megvitatta, és a Képviselő-testületnek jóváhagyását javasolja a Jászladányi
Óvoda és a Bölcsőde Továbbképzési Programjának 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
Előterjesztés a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde SZMSZ-ének módosítására
Előadó:
Lajosné Kiss Klára intézményvezető
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: felkéri Lajosné Kiss Klárát tájékoztassa a napirendről a
jelenlévőket.
Lajosné Kiss Klára: Az alapító okirat illetve az óvoda és a bölcsőde SZMSZ-ében nem egyformán szerepelt az intézmény címe. Mivel az alapító okirat ezen része nem módosítható, az
SZMSZ kerül módosításra. Módosítani szükséges továbbá a bölcsődei gondozó megnevezést
helyette a helyes kifejezés a kisgyermeknevelő.
Egyéb javaslat, hozzászólás nem érkezik.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: szavazásra bocsájtja a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde
SZMSZ-ének módosítását:
1. Az intézmény címe: 5055 Jászladány, Petőfi utca 11-13. sz.
2. A bölcsődei gondozó helyett a helyes kifejezés a kisgyermeknevelő.
Hatalmazza fel a Képviselő-testület Lajosné Kiss Klára intézményvezetőt a módosítás
SZMSZ-en történő átvezetésére.

Az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot
és az alábbi határozatot hozza:
.
196/2015. (III.24.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde SZMSZ-ének módosítására
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága megvitatta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Jászladányi
Óvoda és Bölcsőde SZMSZ-ének módosítását:
3. Az intézmény címe: 5055 Jászladány, Petőfi utca 11-13. sz.
4. A bölcsődei gondozó helyett a helyes kifejezés a kisgyermeknevelő.
Hatalmazza fel a Képviselő-testület Lajosné Kiss Klára intézményvezetőt a módosítás
SZMSZ-en történő átvezetésére.

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
Előterjesztés a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására
Előadó:
Lajkó Terézia jegyző,
Lajosné Kiss Klára intézményvezető
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: felkéri Lajosné Kiss Klárát tájékoztassa a napirendről a
jelenlévőket.
Lajosné Kiss Klára: az ellenőrzés a bölcsődei életkornak a meghatározását kifogásolta. Nem
helyes a „0-3 éves korig” kifejezés, helyette a „20 hetes kortól 3 éves korig” kifejezést kell
alkalmazni.
Egyéb javaslat, hozzászólás nem érkezik.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: szavazásra bocsájtja a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde
alapító okiratának módosítására készült Módosító okiratot az előterjesztés szerint.
Az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot
és az alábbi határozatot hozza:

197/2015. (III.24.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága megvitatta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Jászladányi
Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására készült Módosító okiratot az előterjesztés szerint.
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Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
Egyéb javaslat, hozzászólás nem érkezik.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: szavazásra bocsájtja a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde
egységes szerkezetű alapító okiratát az előterjesztés szerint.
Az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot
és az alábbi határozatot hozza:
198/2015. (III.24.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde egységes szerkezetű alapító okiratára

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága megvitatta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Jászladányi
Óvoda és Bölcsőde egységes szerkezetű alapító okiratát az előterjesztés szerint.

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

12. N A P I R E N D I PONT
Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítására, törvényességi észrevétel megtárgyalására
Előadó:
Lajkó Terézia jegyző,
Lovász Imre aljegyző
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: felkéri Lajkó Terézia jegyző asszonyt tájékoztassa a
napirendről a jelenlévőket.
Lajkó Terézia jegyző: a Kormányhivatalban volt egy Belügyminisztériumi ellenőrzés, mely
kifogásolta „A rendelet hatálya kiterjed Jászladány nagyközség közigazgatási területére.”
Mondatot. Jelenlegi jogalkotás szerint, azonban amit a törvény szabályoz, azt nem kell rendeletben szabályozni.
Egyéb javaslat, hozzászólás nem érkezik.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: szavazásra bocsájtja a magánszemélyek kommunális
adójáról szóló 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés szerint.
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Az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot
és az alábbi határozatot hozza:
199/2015. (III.24.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet
módosítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága megvitatta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítását
az előterjesztés szerint.

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

13. N A P I R E N D I PONT
Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Előadó:
Lajkó Terézia jegyző,
Silye András intézményvezető
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: felkéri Silye András intézményvezetőt, tájékoztassa a
napirendről a jelenlévőket.
Silye András: törvény írja elő a települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési intézmények nyitva tartását. A nyilvános könyvtárban és a közművelődési intézményben a hét valamely szabadnapján, vagy munkaszüneti napján is, a közművelődési intézményben a nyitva tartást hetente legalább egy alkalommal 21 óráig kell biztosítani. A Művelődési
Ház jelenleg minden nap 8-20-ig tart nyitva ezért a törvényi előírásoknak megfelelően az
alábbi módosítást javaslom: kedden 800-2100 óráig, szombaton 900-1100 óráig legyen nyitva. A
Könyvtár nyitva tartás a törvényi előírásoknak megfelel, mert jelenleg is nyitva tart szombatonként.
Baginé Gavaldik Lívia: kérdezi, hogy jár-e ez többlet kiadással?
Silye András: meg tudják oldani többletköltség nélkül.
Egyéb javaslat, hozzászólás nem érkezik.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: szavazásra bocsájtja a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzat VII. fejezet (az intézmény
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munkarendje) 1.1.1. pont - az intézmény üzemeltetési, nyitvatartási ideje közművelődési feladatellátás helyén - az alábbiakra változtatja:
Hétfő
800 – 2000 óráig
Kedd
800 – 2100 óráig
Szerdától péntekig 800 – 2000 óráig
Szombaton
900 – 1100 óráig
Képviselő-testület kérje fel Silye András intézményvezetőt, hogy a módosítást az intézmény
Szervezeti és Működési Szabályzatában vezesse át.
Az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot
és az alábbi határozatot hozza:
200/2015. (III.24.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága megvitatta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2. mellékletének
V. fejezet Kiegészítő szabályok 6. bekezdésének c) pontját figyelembe véve a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzat
VII. fejezet (az intézmény munkarendje) 1.1.1. pont - az intézmény üzemeltetési, nyitvatartási ideje közművelődési feladatellátás helyén - az alábbiakra változtatja:
Hétfő
800 – 2000 óráig
Kedd
800 – 2100 óráig
Szerdától péntekig 800 – 2000 óráig
Szombaton
900 – 1100 óráig
Képviselő-testület kérje fel Silye András intézményvezetőt, hogy a módosítást az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában vezesse át.

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

14. N A P I R E N D I PONT
Székhely használati engedély kérelem
Előadó: Baginé Gavaldik Lívia
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: felkéri Baginé Gavaldik Líviát tájékoztassa a napirendről a jelenlévőket.
Baginé Gavaldik Lívia: létre kívánnak hozni egy szakmai egyesületet, melynek bírósági bejegyzéséhez szükséges székhellyel rendelkeznie. A tagok nagy része jászladányi lakos, ezért
kívánja a jászladányi Petőfi u. 4. szám alatti ingatlanra a székhelybejegyzést. Ezt követi a ha14

szonkölcsön szerződés elkészítése, mely az önkormányzat vagyonának a védelmét szolgálja.
Törvényi lehetőség van erre.
Lajkó Terézia jegyző: javasolja, hogy külön határozatot hozzanak a székhelyhasználatról, és
a haszonkölcsön szerződésről.
Egyéb javaslat, hozzászólás nem érkezik.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: szavazásra bocsájtja a 2015. március 24-én kelt, Baginé Gavaldik Lívia által, szakmai egyesület székhelyhasználat engedélyezése tárgyában benyújtott kérelmét.
Az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot
és az alábbi határozatot hozza:
201/2015. (III.24.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Székhelyhasználat engedélyezés iránti kérelem

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága megvitatta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a 2015. március 24-én kelt, Baginé Gavaldik Lívia által, szakmai egyesület
székhelyhasználat engedélyezése tárgyában benyújtott kérelmét.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Drávucz Katalin polgármester

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

Seresné Lados Éva bizottsági elnök: szavazásra bocsájtja, a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete fogadja el, az önkormányzat, és a megalapítandó szakmai
egyesület között kötendő Haszonkölcsön szerződés tervezetet a kérelem mellékletében foglaltak szerint.
A Képviselő-testület hatalmazza fel Drávucz Katalin polgármestert hogy szerződő félként – a
létrehozandó szakmai egyesület törvényszék általi bejegyzését követően – aláírja a Haszonkölcsön szerződést a kölcsönadó képviselőjeként.
Az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot
és az alábbi határozatot hozza:
202/2015. (III.24.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a Szakmai egyesület között kötendő Haszonkölcsön szerződés
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága megvitatta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja
az önkormányzat, és a megalapítandó szakmai egyesület között kötendő Haszonkölcsön szerződés tervezet a kérelem mellékletében foglaltak szerint.
A Képviselő-testület hatalmazza fel Drávucz Katalin polgármestert hogy szerződő félként – a létrehozandó szakmai egyesület törvényszék általi bejegyzését
követően – aláírja a Haszonkölcsön szerződést a kölcsönadó képviselőjeként.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Drávucz Katalin polgármester

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

15. N A P I R E N D I PONT
Székhely használati engedély kérelem
Előadó: Major Ferencné alpolgármester

Seresné Lados Éva bizottsági elnök: felkéri Major Ferencné alpolgármestert tájékoztassa a
napirendről a jelenlévőket.
Major Ferencné alpolgármester: 2015. március 17-én megalakult a Jászladányért Egyesület
17 fővel. A település fejlődését, kiterjedt célrendszerben, és feladatrendszerben tűzte zászlajára. Elnökének Lajkó Teréziát, az elnökség tagjának pedig Lajosné Kiss Klárát választották.
Székhelyként a Hősök tere 6. szám alatti ingatlant kívánják megjelölni. Ehhez kéri a bizottság
javaslatát.
Egyéb javaslat, hozzászólás nem érkezik.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: szavazásra bocsájtja hogy javasolja a Jászladány
Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének, járuljon hozzá, hogy a Jászladányért
Egyesület az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő, 3. helyrajzi számú, természetben
az 5055 Jászladány, Hősök tere 6. szám alatti ingatlan egy helyiségének térítésmentes, székhelyként történő használatát. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete haszonkölcsön szerződést kössön a társadalmi szervezettel, mely szerződés aláírásával a polgármestert bízza meg az egyesület törvényszék általi bejegyzését követően.
Az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot
és az alábbi határozatot hozza:
203/2015. (III.24.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Székhely használat engedélyezéséről
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