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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testület
ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2015. április 28-án 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
Lóczi István

polgármester
jegyző
aljegyző
osztályvezető

Seresné Lados Éva bizottsági elnök sok szeretettel köszönti a megjelent bizottsági tagokat.
Megállapítja, hogy a bizottság 5 tagja közül 4 személy jelen van, ezért a bizottság határozatképes. Dr. Bakos Beáta jelezte 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 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

203/2015. (IV.28.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága a 2015. április 28-i Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság ülésére Karkusné Dósa Zsuzsannát jelöli ki jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben

3

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 nyílt ülés 4. napirendi pontjának az Előterjesztés Jászladány Biztonságáért Alapítvány Alapító okirat módosításának felvételét, melynek
előadója Lajkó Terézia jegyző.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök, szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a nyílt ülés 4. napirendi pontjának az „Előterjesztés Jászladány Biztonságáért Alapítvány Alapító okiratának
módosításá”-nak a felvételét a napirendre? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

204/2015. (IV.28.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
4. napirendi pont felvétele napirendre

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottsága a nyílt ülés 4. napirendi pontjának az „Előterjesztés Jászladány Biztonságáért Alapítvány Alapító okiratának módosítás”-t
felveszi a napirendre.
Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben

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:

205/2015. (IV.28.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Napirend megállapításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottság a 2015. április 28-i soros ülés napirendjét a következőképpen fogadja el:

N yílt
y ílt ülés
1./ Pénzügyi helyzet ismertetése, a szociális keret felhasználása
Előadó: Lóczi István igazgatási osztályvezető
2./ Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 2014. évre vonatkozóan
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Előadó:

Lajkó Terézia jegyző,

3./ Előterjesztés a Települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet, módosítására
Előadó: Lajkó Terézia jegyző,
Lóczi István igazgatási osztályvezető
4./ Előterjesztés Jászladány Biztonságáért Alapítvány Alapító okiratának módosítására
Előadó: Lajkó Terézia jegyző

Z árt ülés
5./ Természetben és pénzben is nyújtható rendkívüli eseti támogatás iránti kérelmek
elbírálása
Előadó:
Ecsédi Emese előadó
6./ A gyermek gondozásához nyújtott települési támogatás iránti kérelmek elbírálása
Előadó:
Zakar Margit előadó
7./ Méltányos közgyógyellátás iránti kérelmek elbírálása
Előadó:
Zakar Margit előadó

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 osztályvezető
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: felkéri Lóczi Istvánt, ismertesse szóban a napirendi
pontot.
Lóczi István: köszönti a jelenlévő bizottsági tagokat, jelenlévőket. A 2015. május hónapban
realizált szociális keretfelhasználásról elmondja, hogy ápolási díjban 1 személy részesül, mivel a másik támogatott a nyugdíjkorhatárt elérve nyugdíjra lett jogosult. Lakás fenntartási
támogatásban, mely még továbbra is folyósítható, 304 fő részesült. Az önkormányzatot 156
ezer forint terheli. Rendkívüli támogatást 5 fő kapott, 74 ezer forint összegben. Temetési támogatást szintén 5 személy kapott. Köztemetés is volt ebben a hónapban, melynek költsége
125 ezer forint volt. 605 ezer forint szemétszállítási díjkedvezmény került átutalásra. Lakhatási támogatásként 177 ezer, gyógyszertámogatásként pedig 30 ezer forint került kifizetésre. A
szociális keret felhasználása március hónap végéig összesen 8 950 ezer forint volt, mely időarányosan 32 % helyett 14 %-os.
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:

206/2015. (IV.28) 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

2. N A P I R E N D I PONT
Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
2014. évre vonatkozóan
Lajkó Terézia jegyző
Előadó:
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: megkérdi Lajkó Terézia jegyzőt kívánja-e a napirendi
pontot szóban kiegészíteni?
Lajkó Terézia jegyző: köszöni, nem kívánja.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: gratulál a beszámoló elkészítéséhez, nagyon sokrétű,
igényes, munka.
Szöllősi János: szintén gratulál, azonban szégyelli, hogy ilyen sok a hátrányos helyzetű
gyermek. A szülők nem foglalkoznak a gyermekekkel, ezért hárul ilyen sok feladat a pedagógusokra, szociális területen dolgozókra, és ebben nem várható javulás.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök, szavazásra teszi, ki az, aki elfogadásra javasolja az
az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2014. évre
vonatkozó beszámolót az előterjesztés szerint? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadja és a következő határozatot hozza:

207/2015. (IV.28) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
2014. évre vonatkozóan

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága megvitatta, és elfogadja az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédel-
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mi feladatainak ellátásáról szóló 2014. évre vonatkozó beszámolót az előterjesztés szerint.

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
Előterjesztés a Települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítására
Lajkó Terézia jegyző,
Előadó:
Lóczi István igazgatási osztályvezető
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: felkéri Lóczi István osztályvezető urat, ismertesse a
napirendi pontot.
Lóczi István: a rendelet módosításában pontosításokra törekedtek. A méltányos közgyógyellátást pedig azért javasolják törölni a rendeletből, mivel az OEP nem számolja ki az önkormányzat részére a gyógyszerköltséget, illetve a rendelet gyógyszer támogatás igénylését
egyébként is lehetővé teszi. A 12. § 12. pontja a lakásépítéssel, vásárlással és felújítással kapcsolatos támogatásokat javasolja pótolni a rendeletben. Szorosan szabályozott, gyakorlatias,
emberséges módosításnak tartja. A korábban elhangzott véleményeket is igyekeztek beépíteni.
Lajkó Terézia jegyző: igyekeztek olyan igazolásokat javasolni, melyek nagyon szükségesek,
és elégséges információval szolgálnak, melyek alapján egységes határozatokat lehet hozni. A
rendelet tervezet bevezető részében további törvényekre is fognak hivatkozni, illetve 5 függeléke lesz a rendeletnek, hogy a gyakorlatban szükségessé váló módosításokat rendeletmódosítás nélkül lehessen elvégezni. Jelenleg 1 melléklete van, de azt is hatályon kívül kívánja helyeztetni, és függeléket készíteni helyette.
Baginé Gavaldik Lívia: a gyermekek étkeztetés támogatásánál a javaslatban az szerepel,
hogy csak a jászladányi iskolába járó gyermekek jogosultak erre, korábban pedig minden
jászladányi lakos volt megjelölve.
Lóczi István: az eredeti cél az volt, hogy jászladányi lakos, aki Jászladányon jár iskolába,
kapjon támogatást.
Lajkó Terézia jegyző: azért nem kapott ez nagyobb hangsúlyt mivel a szociális törvény nem
teszi lehetővé a különbségtételt. A Kolping által fenntartott iskola maga kapja meg a támogatást, a KLIK fenntartásában lévő iskola tartozik az önkormányzathoz. A kifizetés lebonyolítása sem egyszerű, de abban állapodtak meg, hogy a szülő részére utalják át, és a szülő befizeti
az étkezést az iskolába. A Kolping esetében az iskola részére ad számlát a NÜVI. Az iskola
pedig a nyilvántartása alapján jelenti, mennyi étkezést vett igénybe, s a szerint kapja a támogatást, a határozatban is szerepel.
Szöllősi János: az eredeti rendeletet azért fogadták el, hogy azoknak is segíthessenek, akik
nem Jászladányon tanulnak, és nem kapnak gyermekvédelmi támogatást.
Baginé Gavaldik Lívia: jelenleg egy Szászberken tanuló gyermek kéri a támogatást, amire a
rendelet alapján jogosult. Ha módosításra kerül a rendelet, ugyanakkor mások is kérni fogják,
egy visszás felemás helyzet alakul ki. Jászalsószentgyörgyre legalább 20 gyermek jár, Szász-
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berekre kevesebben. Készült-e valami kalkuláció, hányan igénylik a lakásépítésre, felújításra
a támogatást? A 2 millió forintos keret elegendő lesz-e? A határidőket rövidnek tartja, mert
mikorra a módosítás jogerős lesz, nem marad ideje pályázni, a támogatásra szükséges dokumentumok beszerzésére.
Lajkó Terézia: lehetséges az is, hogy első ízben, 2015-ben későbbi határidők szerepeljenek a
rendeletben.
Baginé Gavaldik Lívia: javasolja, hogy a kérelem beadási határideje június 15. és az elbírálás pedig június 30. legyen.
Lajkó Terézia jegyző: lehetőség van a keret megemelésére is, és ha a kérelmek beérkeznek,
akkor lehet látni a keret mire elég.
Lóczi István: a pénzügyi osztály vezetője jelezte, hogy kiegészítő támogatásra lehetne pályázni, e támogatás fedezetéül. De ez csak egy lehetőség, végig kell gondolni.
Szöllősi János: javasolja, hogy maradjon ki az a rész a gyermekek étkezésének támogatásából, hogy „jászladányi” iskolába, óvodába járó gyermekek kérhetik.
Lóczi István: eddig, az szerepelt a rendeletben, hogy minden jászladányi lakos, és most kerülne bele, hogy jászladányi intézménybe jár, és az hogy jövedelmi viszonyok vizsgálatok
nélkül.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: a tervezett keret elégséges lesz-e a nagyobb létszám
esetén?
Lajkó Terézia jegyző: nem voltak a keretbe beleszámolva.
Baginé Gavaldik Lívia: talán ez a kisebb probléma, de hogyan lehet adminisztratívan lebonyolítani.
Szöllősi János: a szülő kap számlát, ha befizeti az étkezést? Ha bemutatja, akkor megkaphatja a támogatást?
Lajkó Terézia jegyző: igen kap számlát, ebben az esetben megelőlegezi, kifizeti a számlát és
utólag kapja meg a támogatást.
Az üléshez csatlakozik Drávucz Katalin polgármester.
Lóczi István: véleménye szerint kerüljön bele a rendeletbe, hogy a Jászladányon iskolába,
óvodába járó gyermekek után lehet igényelni. Jászladányon is vannak olyan jó tanárok, nem
szükséges elvinni más településre a gyermekeket. Aki ide jár, az meg kapja meg a támogatást.
Drávucz Katalin polgármester: ezt a javaslatot támogatja.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök, szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja a
települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. § (12) pont
kiegészítését azzal, hogy „a 2015. év kivételével, amikor a beadási határidő június 15, az
elbírálás határideje pedig június 31”? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja
és a következő határozatot hozza:

208/2015. (IV.28) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
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Előterjesztés a Települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága elfogadásra javasolja a települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. § (12) bekezdés alábbiak szerinti módosítását:
(12) A kérelmek beadási határideje, minden év május 15-e, az elbírálások határideje
minden év május 31-e, 2015. év kivételével, amikor a beadási határidő június 15,
az elbírálás határideje pedig június 31. Az igényléshez, az érintettek részéről
munkahelyi igazolás és jövedelemigazolás is szükséges, amely alapján a bizottság
– a lakhatással kapcsolatos összes körülmény figyelembevételével – hozza meg
döntését.

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 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. § (5) bekezdés a) pontja
módosítását: „minden bölcsődés, óvodás és általános iskolás gyermek részére, aki bölcsődébe, óvodába, illetve általános iskolába és nem részesül rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, – kérelemre – havi rendszerességgel, a jövedelmi viszonyok vizsgálata nélkül, a tanítási időszak idejére (10 hónapra) 100 %-os gyermekintézményi étkezési térítési díj nyújtható,
a támogatás mértéke a törvényes képviselő által megfizetett térítési díj”? A bizottság 2 igen 2
nem szavazattal elutasítja a javaslatot és a következő határozatot hozza:

209/2015. (IV.28) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Előterjesztés a Települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága nem javasolja elfogadásra a települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.)
önkormányzati rendelet 11. § (5) bekezdés a) pontja módosítását: „minden bölcsődés,
óvodás és általános iskolás gyermek részére, aki bölcsődébe, óvodába, illetve általános iskolába és nem részesül rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, – kérelemre –
havi rendszerességgel, a jövedelmi viszonyok vizsgálata nélkül, a tanítási időszak ide-
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jére (10 hónapra) 100 %-os gyermekintézményi étkezési térítési díj nyújtható, a támogatás mértéke a törvényes képviselő által megfizetett térítési díj”

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 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítását az
előterjesztés alapján, a 208/2015. (IV.28.) számú bizottsági határozat figyelembevételével? A
bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

210/2015. (IV.28.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Előterjesztés a Települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága elfogadásra javasolja a települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés alapján, a 208/2015. (IV.28.) számú
bizottsági határozat figyelembevételével.

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
Előterjesztés Jászladány Biztonságáért Alapítvány Alapító okiratának módosítására
Előadó: Lajkó Terézia jegyző
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: felkéri Lajkó Terézia jegyzőt tegye meg szóban az előterjesztést.
Lajkó Terézia jegyző: régóta tervezik ezt a módosítást, hogy újra élővé tegyék az alapítványt. Ebben segítségükre vannak az önkormányzat ügyvédei. Ezt kell majd benyújtani a
cégbírósághoz, ahol bejegyzésre kerül a módosított alapító okirat. Lehetséges, hogy hiánypótlás miatt újból a testület elé kerül.
Drávucz Katalin polgármester: az ügyvéd jelezte, hogy a kuratórium megbízása 2015. április
30-án kezdődjön. Erről szintén határozni kellene.
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Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök, szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja a
Jászladány Biztonságáért Alapítvány Alapító Okiratot módosító okiratát azzal a módosítással,
hogy a kuratórium a működését 2015. április 30-val kezdje? A bizottság 4 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

211/2015. (IV.28.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Jászladány Biztonságáért Alapítvány alapító okiratot módosító okirat elfogadására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága elfogadásra javasolja a Jászladány Biztonságáért Alapítvány Alapító
Okiratot módosító okiratát azzal a módosítással, hogy a kuratórium a működését 2015.
április 30-val kezdje.

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
Jászladány Biztonságáért Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okiratot, a 8. pont 9. bekezdés módosításával, mely szerint a kuratórium 2015. április 30-tól
látja el feladatát? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő
határozatot hozza:
212/2015. (IV.28.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Jászladány Biztonságáért Alapítvány Alapító okiratának módosítására egységes
szerkezetben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága elfogadásra javasolja a Jászladány Biztonságáért Alapítvány módosított,
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot, a 8. pont 9. bekezdés módosításával,
mely szerint a kuratórium a 2015. április 30-tól látja el feladatát.

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