XII.
Iktatószám: 316-6/2015.

JEGYZŐKÖNYV
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS
BIZOTTSÁGA
2015. június 23-i s o r o s, n y í l t üléséről.

294/2015.(VI.23.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

Szociális keret felhasználására

295/2015.(VI.23.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

Móra Ferenc Általános Iskola és a Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola
Jászladányi Tagintézményének a
2014/2015-ös tanév tapasztalatairól szóló
tájékoztató elfogadására

296/2015.(VI.23.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ szakmai munkájáról szóló beszámoló elfogadására

297/2015.(VI.23.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde
2014/2015-ös tanévben végzett munkájáról
szóló beszámoló elfogadására.

298/2015.(VI.23.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

A 2015/2016-os nevelési évben indítandó
óvodai csoportok számának meghatározására

299/2015.(VI.23.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

A Nagyközségi József Attila Művelődési
Ház és Könyvtár munkájáról szóló beszámoló elfogadására

300/2015.(VI.23.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

Javaslat az önkormányzat közművelődési
feladatairól szóló 2/2005. (I. 28.) számú

önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
301/2015.(VI.23.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program
(HEP) felülvizsgálatára

302/2015.(VI.23.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

Javaslat a hulladékgazdálkodás közszolgáltatás ellátásáról szóló rendelet elfogadására

303/2015.(VI.23.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

A települési támogatásról szóló 5/2015. (II.
23.) önkormányzati rendelet módosítására

304/2015.(VI.23.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

Szervezeti és működési szabályzatról szóló
6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet
módosítására

305/2015.(VI.23.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

Egyes önkormányzati rendeletek hatályon
kívül helyezéséről szóló rendelet elfogadására
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testület
ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2015. június 23-án megtartott nyílt , s o r o s ülésén a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Jelen vannak:
Seresné Lados Éva bizottsági elnök
Szöllősi János
Karkusné Dósa Zsuzsanna

3 fő
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Drávucz Katalin
Lajkó Terézia
Lovász Imre
Lóczi István
Bertalan László
Gyárfás Lajos
Tóth Imre
Müllerné Braun Erika
Silye András
Lajosné Kiss Klára
Szikszai János

polgármester
jegyző
aljegyző
osztályvezető
képviselő
képviselő
képviselő
intézmény vezető
intézmény vezető
intézmény vezető
intézmény vezető

N yílt ülés napirendi pontjai
3./ Pénzügyi helyzet ismertetése, a szociális keret felhasználása
Előadó: Lóczi István igazgatási osztályvezető
4./ Tájékoztató a 2014/2015-ös tanév általános iskolai tapasztalatairól (különös tekintettel
a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek felzárkóztatásáról)
Előadó:
Tóth József a Móra Ferenc Általános Iskola igazgatója,
Szikszai János a Kolping Általános iskola tagintézmény vezetője
5./ Beszámoló a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ szakmai munkájáról
Előadó:
Müllerné Braun Erika intézményvezető
6./ Beszámoló a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2014/2015-ös tanévben végzett munkájáról
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Előadó:

Lajosné Kiss Klára intézményvezető

7./ Javaslat a 2015/2016-os nevelési évben indítandó óvodai csoportok számának meghatározására
Előadó:
Lajosné Kiss Klára intézményvezető
8./ Beszámoló a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár munkájáról
Előadó:
Silye András intézményvezető
9./ Az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 2/2005. (I. 28.) számú önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
Előadó:
Lóczi István igazgatási osztályvezető,
Silye András Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár vezetője
10./ Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) felülvizsgálata
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester,
Lóczi István igazgatási osztályvezető
11./ Előterjesztés a hulladékgazdálkodás közszolgáltatás ellátásáról szóló rendelet elfogadására
Előadó:
Lovász Imre aljegyző
12./ Előterjesztés a települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet
módosítására
Előadó:
Lóczi István igazgatási osztályvezető
13./ Előterjesztés a szervezeti és működési szabályzatról szóló 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítására
Lóczi István igazgatási osztályvezető
Előadó:
14./ Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére
Lajkó Terézia jegyző
Előadó:

3. 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 kiküldött írásos anyag is
tartalmazza a júniusi kifizetéseket. Nagyobb figyelmet igényel ebből a 4 fő részére utalt átmeneti segély, mely teljes egészében az önkormányzatot terheli. 9 fő részére nyújtott települési segély, egy köztemetés mely 150510 forint. A lakhatási támogatás mely 3000 forint, 97 fő
részére realizálódott. 95 fő közfoglalkoztatottnak 1 629 559 ezer forint az önkormányzatot
terhelő része. Összesen 2 515 927 forint terhelte az önkormányzatot illetve a szociális keretet.
13 825 ezer forint van jelenleg felhasználva az éves keretből, illetve ezt növeli a napokban
kifizetésre került gyermekétkeztetés és szemétszállítási díj kedvezmény is, mely azonban az
előterjesztés elkészítése után történt meg.
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Lajkó Terézia jegyző: kérése, legkésőbb szeptember havi ülésen térjenek vissza a várható
maradvány összeg felhasználására, hogy hogyan történjen. Azért fontos, hogy az igazgatási
osztály fel tudjon rá készülni.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök szavazásra teszi a szociális keret felhasználásáról készült beszámolót, melyet a bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő
határozatot hozza:

304/2015. (VI.23.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Szociális keret felhasználására

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

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

4. N A P I R E N D I PONT
Tájékoztató a 2014/2015-ös tanév általános iskolai tapasztalatairól (különös tekintettel a
hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek felzárkóztatásáról)
Tóth József a Móra Ferenc Általános Iskola igazgatója,
Előadó:
Szikszai János a Kolping Általános iskola tagintézmény vezetője
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: mind a két iskolától megkapták a tájékoztatót. Kérdezi a
jelenlévő Szikszai Jánost kívánja-e kiegészíteni a beszámolóját?
Szikszai János: köszöni a lehetőséget, de nem kívánja kiegészíteni, azonban a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.
Szöllősi János: csalódott Tóth József tájékoztatójában, nem ezt várta tőle. Köszöni a tanároknak, felelős vezetőknek az anyag összeállítását, azonban az hogy egy iskola igazgató 5-6
mondatos összefoglalót sem írt az iskola egész éves értékeléséhez, nonszensznek tartja. Nem
ért egyet Tóth József azon mondatával sem, hogy „az igazgatói pályázatok elbírálása kapcsán
az iskolával kapcsolatos időszerű dolgok a felszínre kerültek.” – hiszen az az igazgatóról
szólt, ez pedig az iskoláról. Kéri Szikszai Jánost, hogy a Képviselő-Testületi ülésre egészítse
ki a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű diákok helyzetével a beszámolót.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: egyetért az előzőekkel, hiszen látható, hogy a szakmai
munkacsoportok vezetői beszámolója van egybefűzve.
Lajkó Terézia jegyző: jelen esetben több részletet megtudtunk, mint egyébként.

Egyéb javaslat, hozzászólás nem érkezik.
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Seresné Lados Éva bizottsági elnök: szavazásra bocsájtja, Móra Ferenc Általános Iskola és a
Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola Jászladányi Tagintézményének tájékoztatóját
a 2014/2015-ös tanév tapasztalatairól. Az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
305/2015. (VI.23.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Móra Ferenc Általános Iskola és a Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola Jászladányi Tagintézményének a 2014/2015-ös tanév tapasztalatairól szóló tájékoztató elfogadására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Móra Ferenc Általános Iskola és a Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola Jászladányi
Tagintézményének 2014/2015-ös tanév tapasztalatairól szóló tájékoztatóját,
azzal a kéréssel, hogy a Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola Jászladányi Tagintézmény vezetője a Képviselő-testületi ülésen szóban egészítse ki
a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek felzárkóztatásának bemutatásával.

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

5. N A P I R E N D I PONT
Beszámoló a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ szakmai munkájáról
Előadó:
Müllerné Braun Erika intézményvezető
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: kérdezi Müllerné Braun Erika intézményvezetőt kívánja-e kiegészíteni a beszámolót?
Müllerné Braun Erika: köszöni a lehetőséget, nem kíván élni vele. Reméli, hogy a bizottság
tagjai azt látják, hogy folyamatos minőségi munkát végeznek, mellyel igyekeznek a település
idős lakosságát megfelelően ellátni.
Szöllősi János: javasolja a beszámoló elfogadását.
Egyéb javaslat, hozzászólás nem érkezik.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: szavazásra bocsájtja, a Szociális és Gyermekvédelmi
Szolgáltató Központ szakmai munkájáról szóló beszámolót. Az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
306/2015. (VI.23.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ szakmai munkájáról szóló beszámoló elfogadására

6

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 2014. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint.

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
Beszámoló a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2014/2015-ös tanévben végzett munkájáról
Előadó:
Lajosné Kiss Klára intézményvezető

Seresné Lados Éva bizottsági elnök: kérdezi Lajosné Kiss Klárát, hogy kívánja-e kiegészíteni az írásban készült beszámolót.
Lajosné Kiss Klára: a mindennapi tevékenységeket a pedagógiai program alapján végzik. A
nehézségekre és a szépségekre próbált rávilágítani.
Szöllősi János: köszöni a Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola Jászladányi Tagintézményének, a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központnak és a Jászladányi Óvoda
és Bölcsődének a munkáját. A beszámolókból látszik, hogy mennyire törődnek a gyerekekkel.
Köszöni munkájukat.
Egyéb javaslat, hozzászólás nem érkezik.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: szavazásra bocsájtja, Jászladányi Óvoda és Bölcsőde
2014/2015-ös tanévben végzett munkájáról szóló beszámolót. Az Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
307/2015. (VI.23.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2014/2015-ös tanévben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadására.

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Jászladányi Óvoda
és Bölcsőde 2014/2015-ös tanévben végzett munkájáról szóló beszámolót az
előterjesztés szerint.

Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
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7. N A P I R E N D I PONT
Javaslat a 2015/2016-os nevelési évben indítandó óvodai csoportok számának meghatározására
Előadó:
Lajosné Kiss Klára intézményvezető
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: felkéri Lajosné Kiss Klárát ismertesse a napirendi pontot.
Lajosné Kiss Klára: a csoportok kialakításánál figyelembe vették a gyerekek életkorát és a
sajátos nevelési igényeiket. Az előzetes számítások szerint várhatóan 240 gyermeket látnak el
a szeptember 1-től induló a csoportokban. Kéri a 10 óvodai csoport indításának engedélyezését.
Egyéb javaslat, hozzászólás nem érkezik.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: szavazásra bocsájtja, a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde
kérelmét, és a 2014/2015-ös tanévben 10 óvodai csoport indítását engedélyezi a 240 gyermek
ellátására. Az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a
javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
308/2015. (VI.23.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
A 2015/2016-os nevelési évben indítandó óvodai csoportok számának meghatározására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága megtárgyalta a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérelmét,
és a 2015/2016-os tanévben 10 óvodai csoport indításának engedélyezését javasolja a 240 gyermek ellátására.

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
Beszámoló a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár munkájáról
Előadó:
Silye András intézményvezető
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: megkérdi Silye Andrást, kívánja-e szóban kiegészíteni
az előterjesztést?
Silye András: Köszöni de nem kívánja, amennyiben kérdés merül fel, készségesen válaszol
rá.
Szöllősi János: javasolja a beszámoló elfogadását.
Egyéb javaslat, hozzászólás nem érkezik.
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Seresné Lados Éva bizottsági elnök: szavazásra bocsájtja, a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár munkájáról szóló beszámolót. Az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
309/2015. (VI.23.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár munkájáról szóló beszámoló
elfogadására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár munkájáról szóló beszámolót 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
Az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 2/2005. (I. 28.) számú önkormányzati
rendelet felülvizsgálatáról
Előadó:
Lóczi István igazgatási osztályvezető,
Silye András Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár vezetője

Seresné Lados Éva bizottsági elnök: kérdezi Lóczi Istvánt és Silye Andrást, kívánják-e szóban kiegészíteni az előterjesztést?
Lóczi István: a rendelet alapját képezi a 2012. évi CLII törvénnyel módosított 1997. évi CXL
törvény. Javasolja a rendelet felülvizsgálatának az elfogadását.
Egyéb javaslat, hozzászólás nem érkezik.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: szavazásra bocsájtja, az önkormányzat közművelődési
feladatairól szóló 2/2005. (I. 28.) számú önkormányzati rendelet felülvizsgálatát. Az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot és az alábbi
határozatot hozza:
310/2015. (VI.23.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Javaslat az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 2/2005. (I. 28.) számú önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja az önkormányzat
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közművelődési feladatairól szóló 2/2005. (I. 28.) számú önkormányzati rendelet felülvizsgálatát annak módosításaival 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
Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) felülvizsgálata
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester,
Lóczi István igazgatási osztályvezető
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: kérdezi kívánják-e kiegészíteni szóban az előterjesztést?
Lóczi István: jogszabály két évenkénti felülvizsgálatot ír elő. Pontos, naprakész módosítást
szerettek volna készíteni. Ehhez indikátor adatokat kértek az intézményektől, melyet meg is
kaptak. A Kolping iskolával kapcsolatosan szükséges elmondani, hogy a szülőnek kell nyilatkozni, hogy hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű a család. Sok esetben nem tesznek ilyen nyilatkozatot, ebből is adódhat, hogy a statisztikában 15 %-os a hátrányos helyzetűek száma. Június 30-ig szeretnék összefésülni ezt az anyagot.
Szöllősi János: pontosítani kívánja a 6.4 pontot, ahol a hulladékszállítási díjkedvezményt
igénybe vevők kora 70 év, holott a Településtámogatási rendelet módosította 65 évre.
Drávucz Katalin polgármester: ugyan itt 2 sorral lejjebb karácsonyfa helyett kéri a fenyőfa
megjelölést.
Lóczi István: módosítani fogják ezt is, és a harmadik sorban a karácsonyfa szót pedig fenyőfára, ahogyan azt polgármester asszony jelezte.
Egyéb javaslat, hozzászólás nem érkezik.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: szavazásra bocsájtja, a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) felülvizsgálatát, a két pontosítással. Az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 3
igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
311/2015. (VI.23.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) felülvizsgálatára

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Helyi Esélyegyenlőségi Program
(HEP) felülvizsgálatát azzal a módosítással, hogy a 6.4 pont első mondata helyesen a
következő:
„Az időskorú lakosság támogatása – az önkormányzat lehetőségeihez mérten – történik a településen: a 65 év felettiek szemétszállítási díjkedvezményben részesülnek,
szervezett keretek között segítjük a fenyőfavásárlást kedvezményes áron kiszállítva
azt.”
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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 hulladékgazdálkodás közszolgáltatás ellátásáról szóló rendelet elfogadására
Előadó:
Lovász Imre aljegyző
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: megkérdi Lovász Imre aljegyzőt, kívánja-e szóban kiegészíteni az előterjesztést?
Lovász Imre: 2012-ben elkészült a hulladékokról szóló törvény, melyben rendelet alkotást
írtak elő az önkormányzatoknak. Másrészt a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség tájékoztatást kért Jászladány Polgármesteri Hivatalától a településen jelenleg hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző szervezet és annak esetleges alvállalkozóinak adatairól. Az elkészült rendelet tervezet megküldésre került a környezetvédelmi
hatóságnak, és a Regio-Kom Térségi Hulladékszállítási Szolgáltató Nonprofit Kft-nek, mint
közszolgáltatónak, tájékoztatás és esetleges véleményezés céljából. A kormányhivatal véleményezte, melyek átvezetésre kerültek, egy kivételével, melyet részletesen tartalmaz az előterjesztés.
Egyéb javaslat, hozzászólás nem érkezik.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: szavazásra bocsájtja, a hulladékgazdálkodás közszolgáltatás ellátásáról szóló rendelet tervezetet az előterjesztés szerint. Az Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
312/2015. (VI.23.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Javaslat a hulladékgazdálkodás közszolgáltatás ellátásáról szóló rendelet elfogadására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a hulladékgazdálkodás közszolgáltatás ellátásáról szóló rendelet tervezetet 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 települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítására
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Előadó:

Lóczi István igazgatási osztályvezető

Seresné Lados Éva bizottsági elnök: megkérdi Lóczi István osztályvezetőt, kívánja-e szóban
kiegészíteni az előterjesztést?
Lóczi István: a rendelet módosítására a korábbi megbeszélések alapján került sor. Több
esetben az aljegyzővel, építésszel egyeztettek, a fogalmakat tisztázták. Ezek alapján
javasolják a lakásfelújítás törlését a rendeletből. Sürgőssé az teszi, hogy bár évente csak egy
alkalommal döntenek a kérelmekről azokat bármikor be lehet adni, és az ügyfelet nem szabad
félre tájékoztatni.
Egyéb javaslat, hozzászólás nem érkezik.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: szavazásra bocsájtja, a települési támogatásról szóló
5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés szerint. Az ÜgyrendiJogi-Szociális Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot és az alábbi
határozatot hozza:
313/2015. (VI.23.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
A települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) 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 szervezeti és működési szabályzatról szóló 6/2015. (II. 23.) önkormányzati
rendelet módosítására
Előadó:
Lóczi István igazgatási osztályvezető

Seresné Lados Éva bizottsági elnök: megkérdi Lóczi István osztályvezetőt, kívánja-e szóban
kiegészíteni az előterjesztést?
Lóczi István: a rendelet módosítására azért került sor, mivel az Ügyrendi-Jogi-Szociális bizottság átruházott hatásköréből ki kell, hogy kerüljön a közgyógyellátás, (törvény nem ad
lehetőséget ilyen támogatásra). Helyette a bizottság másik feladatot kapott, a lakásépítéssel,
vásárlással, bővítéssel és korszerűsítéssel kapcsolatos kérelmek elbírálását. Ez indokolja a
rendelet módosítását.
Egyéb javaslat, hozzászólás nem érkezik.
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Seresné Lados Éva bizottsági elnök: szavazásra bocsájtja, a szervezeti és működési szabályzatról szóló 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítását. Az Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
314/2015. (VI.23.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Szervezeti és működési szabályzatról szóló 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a szervezeti és működési szabályzatról szóló 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítására az előterjesztés szerint.

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
Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére
Előadó:
Lajkó Terézia jegyző

Seresné Lados Éva bizottsági elnök: felkéri Lajkó Terézia jegyzőt, szóban tegye meg az előterjesztést?
Lajkó Terézia jegyző: a rendeletek átvizsgálása során derült fény arra, hogy egyes, hatályban lévő rendeleteknek a jogszabályi háttere megváltozott. Például a luxusadó mely nem is
volt alkalmazva, a vízdíj mértékét nem az önkormányzatnak kell meghatározni. Ezért szükséges e rendeletek törlése.
Egyéb javaslat, hozzászólás nem érkezik.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: szavazásra bocsájtja, az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről készült rendeletet. Az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 3
igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
315/2015. (VI.23.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet elfogadására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet tervezetet az
előterjesztés szerint.
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