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Képviselő-testülete

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS
BIZOTTSÁGA
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503/2015.(IX.15.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

Szociális keret felhasználására

504/2015.(IX.15.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

A Településrendezési Eszközök módosítása
néhány pontjának egyeztetéséről

505/2015.(IX.15.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

A Településrendezési Eszközök módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálatról

506/2015.(IX.15.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

A nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatásról szóló 9/2014. (VI. 14.)
önkormányzati rendelet módosítására

507/2015.(IX.15.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérelme
maximális csoportlétszám növeléséhez

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testület
ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2015. szeptember 15-én megtartott n y í l t , s o r o s ülésén a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Jelen vannak:

Szöllősi János
Baginé Gavaldik Lívia
Karkusné Dósa Zsuzsanna

3 fő
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Lovász Imre
Major Ferencné
Lóczi István

aljegyző
alpolgármester
osztályvezető

Dr Bakos Beáta orvosi teendői miatt távozik az ülésről,
a bizottság tagjainak száma 3 főre csökken, mellyel továbbra is határozatképes.
Az ülés levezetését Baginé Gavaldik Lívia folytatja.

4. N A P I R E N D I PONT
Pénzügyi helyzet ismertetése, a szociális keret felhasználása
Előadó: Lóczi István igazgatási osztályvezető

Baginé Gavaldik Lívia: felkéri Lóczi István igazgatási osztályvezetőt, ismertesse a napirendi pontot.
Lóczi István: Lakhatási támogatás esetében folyamatosan növekszik a kérelmezők illetve a
támogatásban részesülők száma, míg a lakásfenntartási támogatásban részesülők száma egyre
csökken, mint ahogyan az várható volt. Iskoláztatási támogatásban eddig 63 fő részesült.

Összességében 36,11 %-os a felhasználása a szociális keretnek, mely 22 197 ezer forint
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Létszám-kalkulációt készítettek jelen állás szerint 18 éves személy 1375 fő akik 2014-ben
3000 forint, a 18-65 éves állandó lakosok száma 3353 fő, 6000 forint, 65 év felettiek száma
837 fő 5000 forint támogatást kaptak 2014-ben. Kéri a bizottság tagjait, hogy gondolják át az
ingyenes fenyőfa juttatást, az elmúlt évben sok kifogás érkezett ez ügyben. Minden esetre 1
millió forintot különítettek el jelenleg.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.

Baginé Gavaldik Lívia szavazásra teszi a szociális keret felhasználásáról készült beszámolót, melyet a bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot
hozza:

503/2015. (IX.15.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Szociális keret felhasználására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága elfogadja a szociális keret 2015. szeptember 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
Előterjesztés Jászladány Nagyközség Település Rendezési Eszközeinek módosításával kapcsolatban beérkezett véleményekről
Előadó:
Dankó Zoltán településtervező

Baginé Gavaldik Lívia: kérdi Dankó Zoltánt kívánja-e a napirendet szóban kiegészíteni.
Dankó Zoltán: köszönti a bizottság tagjait. A település rendezési terv módosításának egy
nagyon fontos részéhez értek. Az elkészített egyeztetési anyagot kiküldték a jogszabályban
meghatározott helyekre, szám szerint több mint 70 levelet. A megadott határidőben visszaérkezett válaszok között jellemzően a civil szervezetek válaszai nem érkeztek meg. A hatóságok, államigazgatási szervek válaszoltak. A válaszok értékelésre kerültek. Egy esetben fordult
elő, hogy számítási pontosítást kértek. A Szolnok Megyei Állami Főépítész kifogásolta, hogy
az általuk rendszeresített eljárással indított módosítások közül két programpont nem fér bele
az egyszerűsített eljárásba. Ennek megfelelően két olyan dátumot kezelnek, amit terv hiba
ként kell orvosolni. Ezeket teljes eljárásban kell elvégezni. Ezek egyike a vízmű kutakat érinti. A kutaknak a telke nem volt besorolva házszámhoz. A másik telek pedig amelyen a vízmű
van, az irodája, épületei. Ez a jelenlegi hatályos tervben parkként van feltüntetve. Az egyeztetés eredményeként lehetőség nyílt a hiba kijavítására. Azzal a feltétellel, hogy nem az egyszerűsített eljárásban, hanem egy úgynevezett kiseljárást, (tárgyalásos) kell lefolytatni. A másik
pont a ligeti kisbolt és környéke. Már a múlt században alakították ki azokat a telkeket, melyek egyikén egy bolt áll, a másik egy építési telek. A két telek belelóg egy tóba. Ezt is egy
3

külön eljárás fog indulni. Erről kell határozni a képviselő-testületnek. Külön válasszuk a rendezési tervben megoldandó feladatokat, nagy részük mehet is tovább az egyszerűsített eljárással, a két, előbb ismertetett esetben pedig tárgyalásos eljárásban kell egyeztetni. A képviselőtestületnek kell határozni a beérkezett levelek, vélemények áttekintése alapján, hogy szükségesnek tartja-e környezeti vizsgálatnak a lefolytatását. Több alternatívát enged a jogszabály.
Leírják, hogy hány államigazgatási szervtől kell megkérdezni, hogy szakmailag indokoltnak
tartják-e a környezeti vizsgálatnak a szükségességét. Valamennyi megkérdezett válaszolt, és
mindannyian azt mondták nem. Ennek ellenére a képviselő-testület dönthet úgy, hogy kéri a
környezeti vizsgálat lefolytatását. A harmadik határozati javaslatnál pedig arról kell eldönteni,
hogy az egyszerűsített eljárásban a tervanyagnak a sorsát fogja meghatározni, hogy a képviselő-testület figyelembe véve és megismerve a beértekezett válaszokat lezárja az egyeztetési
eljárást, és ezzel a lezárással lehetővé teszi, hogy tovább vigye az állami főépítészhez. A
szakmai véleményezésre 21 napja van az állami főépítésznek, ezt követően kerül majd testületi elfogadásra. Majd ki kell közölni a határozatot amely 15 nap, és az azt követő 30. napon lép
hatályba. Ezután vannak az utómunkálatok, el kell még küldeni a dokumentációs központba.
Utolsó esély a kormányhivatalnak, hogy ha jogszabályt sértőt tapasztal, akkor szólhat. December 31 után teljesen új metódus rendszerben történnek az egyeztetések.
Szöllősi János: a törvények végrehajtására kiadott rendeletek szégyenének tartom ezt a munkát amit el kell végezni. Mert egy kisléptékű módosítás elvégzésére több mint negyven véleménykérő levelet kell kiküldeni, azt értékelni. Ennyi fölösleges munkát végeztetnek el az építészekkel, az már szégyen. A határozati javaslatokkal egyetért.
Dankó Zoltán: a jogszabály nem tesz különbséget a munka nagysága között, minden esetben
ugyan az vonatkozik rá. Amennyiben nem teszünk meg mindent ahogyan le van írva, nem
lesz szabályos az eljárás, nem lehet elfogadni a rendezési tervet.
Baginé Gavaldik Lívia: fölmerült-e olyan helyzet, terület, ami miatt környezeti vizsgálat
lefolytatása szükséges volna?
Dankó Zoltán: olyan esetben szokott felmerülni, ha nagy beruházás esetén annak szag, zaj,
por szennyezése van. A lakosság védelme érdekében szükséges környezeti vizsgálatot végezni, de ebben az esetben nincs káros anyag kibocsájtás. Egy dolog van, ami környezetvédelem
szempontjából izgalmas az a tavaly előtti lépfene. Szarkofág készült a területre, onnan semmi
ki nem jön, ez benne van a rendezési tervben, hogy arra a telekre teljes építési tilalom van
bejegyezve. Ha a rendezési terv elfogadásra kerül, rendelkezni kell a földhivatal felé, és a
földhivatal bejegyzi a tilalmat arra a területre. A jegyzőnek kell figyelni, hogy ez a terület
érintetlen maradjon, ne kezdjenek el ott pl. szántani. Vannak olyan dolgok, amiket ha most
kezdenénk a munkát máshogyan oldanánk meg. Ilyen a nehéz gépjárművek elhelyezésére
vonatkozószabályozások.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Baginé Gavaldik Lívia szavazásra teszi, ki támogatja a Településrendezési Eszközök (TRE)
több részterületet érintő módosításáról szóló 219/2014. (IX.11.) sz. határozata alapján, eleget
téve a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 16/2014. (XI.28.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltaknak, az alábbiak szerint módosítsa a 169/2015. (VI.25.) sz. határozatával elfogadott Jászladány Településrendezési Eszközeinek több részterületre vonatkozó módosításának
programját, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 41. § szerinti eljárás lefolytatása céljából.
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A programban szereplő
• a Ligeti kisbolt környékén szükséges módosítások elvégzése, illetve
• a Vízmű telkek besorolásának helyesbítése
programpontok egyeztetése – mint a jelenleg hatályos TRE pontatlanságának javításaként
elvégzendő korrekciók – a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 32. § (6) d) pontja alapján,
tárgyalásos eljárással történjen, az eredeti programban szereplő többi programpont egyeztetése egyszerűsített eljárással történjen, melyet a bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag
elfogad és a következő határozatot hozza:
504/2015. (IX.15.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsága határozata

A Településrendezési Eszközök módosítása néhány pontjának egyeztetéséről
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja, a Településrendezési Eszközök (TRE) több részterületet érintő módosításáról szóló 219/2014. (IX.11.) sz.
határozata alapján, eleget téve a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 16/2014.
(XI.28.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltaknak, az alábbiak szerint módosítsa a
169/2015. (VI.25.) sz. határozatával elfogadott Jászladány Településrendezési Eszközeinek több részterületre vonatkozó módosításának programját, a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 41. § szerinti eljárás lefolytatása céljából.

A programban szereplő
• a Ligeti kisbolt környékén szükséges módosítások elvégzése, illetve
• a Vízmű telkek besorolásának helyesbítése
programpontok egyeztetése – mint a jelenleg hatályos TRE pontatlanságának javításaként elvégzendő korrekciók – a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 32. § (6) d) pontja
alapján, tárgyalásos eljárással történjen.
Az eredeti programban szereplő többi programpont egyeztetése egyszerűsített
eljárással történjen.
Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
Baginé Gavaldik Lívia szavazásra teszi, ki támogatja a Településrendezési Eszközök (TRE)
több részterületet érintő módosításáról szóló 219/2014. (IX.11.) sz. határozata alapján, az
alábbiak szerint foglaljon állást a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti eljárás lefolytatása
céljából.
A TRE módosítás kapcsán a Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsága – összhangban az illetékes államigazgatási szervek által kinyilvánított véleménnyel – az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek.
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, melyet a bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza:
505/2015. (IX.15.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsága határozata

A Településrendezési Eszközök módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálatról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja, hogy a Település-

rendezési Eszközök (TRE) több részterületet érintő módosításáról szóló 219/2014.
(IX.11.) sz. határozata alapján, az alábbiak szerint foglaljon állást a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti eljárás lefolytatása céljából.
A TRE módosítás kapcsán a Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsága –
összhangban az illetékes államigazgatási szervek által kinyilvánított véleménnyel – az
egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek.
Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben

Baginé Gavaldik Lívia szavazásra teszi, ki támogatja a , melyet a bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza:
506/2015. (IX.15.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsága határozata

A Településrendezési Eszközök módosítása kapcsán beérkezett vélemények elfogadásáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja, a
Településrendezési Eszközök (TRE) több részterületet érintő módosításáról szóló
219/2014. (IX.11.) sz. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületi
határozata alapján, az alábbiak szerint foglaljon állást a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti eljárás lefolytatása céljából.
A TRE módosítás kapcsán, a véleményezési eljárása során beérkezett véleményeket és
az azokra adott tervezői válaszokat a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Egyidejűleg a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 39. § (2) alapján a TRE
módosítás véleményezési szakaszának lezárásáról döntsön és a TRE módosítás végső
szakmai véleményezés céljára történő benyújtásának támogatását javasolja.
Erről értesül:

6

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

6. N A P I R E N D I PONT
Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 9/2014. (VI. 14.) önkormányzati rendelet módosítására
Lajkó Terézia jegyző
Előadó:
Baginé Gavaldik Lívia: jegyző asszony távollétében felkéri Lovász Imre aljegyző egészítse ki szóban kívánja-e a napirendet szóban kiegészíteni.
Lovász Imre aljegyző: a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 9/2014. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése tartalmazza a háztartási szennyvíz egységnyi díját 2014. évre. Ez kerülne javításra,
2015. évtől. Aki gyűjti a szennyvizet, lehetősége van, hogy minden évben ősszel kezdeményezze az összeg módosítását.
Szöllősi János: a záró rendelkezésben az szerepel, hogy kihirdetését követő napon lép hatályba. Ez azt jelenti, hogy 2015. január 1-től?
Lovász Imre: eddig is ennyi volt, továbbra is marad ez.
Szöllősi János: köszöni.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Baginé Gavaldik Lívia szavazásra teszi, ki támogatja a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 9/2014. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdésének a következőre módosítását: „ A Képviselőtestület a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének, szállításának és kijelölt ártalmatlanító helyen való elhelyezésének 2015. évtől egységnyi díját 740,- Ft+Áfa/m3 összegben
határozza meg„ , melyet a bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő
határozatot hozza:
506/2015. (IX.15.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsága határozata

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 9/2014. (VI. 14.) önkormányzati rendelet módosítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
szóló 9/2014. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdését rendelettel a következőre módosítsa:
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„ A Képviselőtestület a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének,
szállításának és kijelölt ártalmatlanító helyen való elhelyezésének 2015. évtől egységnyi díját 740,- Ft+Áfa/m3 összegben határozza meg. „

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
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérelme maximális csoportlétszám növeléséhez
Előadó:
Lajosné Kiss Klára intézményvezető

Baginé Gavaldik Lívia: kérdi Lajosné Kiss Klára intézményvezetőt kívánja-e a napirendet
szóban kiegészíteni.
Lajosné Kiss Klára: annyiban kívánja kiegészíteni, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekeknél van akit 1 és van akit 2-nek és van akit 3-nak kell számítani. A Szivárvány óvodánál
az alapító okiratban 92 a megengedett gyermeklétszám, a Liliom csoportban viszont 25 és 26
fős a létszám, a többi csoportban azonban csak 22,3 főre jön ki az engedélyezett létszám, ezért
gondolta, hogy ezeknél is meg kellene emelni. Még mindig van jelzés, hogy jönnek gyerekek.
Összességében a határokat súrolják, és még ezután jönnek a szakvélemények.
Baginé Gavaldik Lívia: a csoportok maximális létszámon lennének?
Lajosné Kiss Klára: nem mindegyik. A központi óvodában a Katica csoport a 25-ös létszámot átlépné. A határokat súrolják a kiscsoportoknál. Azonban a szakvéleményeket ezután
kapják meg.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Baginé Gavaldik Lívia szavazásra teszi, ki támogatja a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde Petőfi úti „Tündérkert” óvodájában a Katica és a Rákóczi úti „Szivárvány” óvodájában a Süni, a
Napocska és a Liliom csoport esetében a gyermeklétszám 20%-kal történő növelésének engedélyezését a 2015/2016-os nevelési évre, a 2011. évi CXC. köznevelési törvény 25.§ (7) bekezdésének rendelkezése alapján, mivel a gyermekek neveléséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre állnak, melyet a bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza:
507/2015. (IX.15.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsága határozata

Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérelme maximális csoportlétszám növeléséhez

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Jászladányi Óvoda és

Bölcsőde Petőfi úti „Tündérkert” óvodájában a Katica és a Rákóczi úti „Szivárvány”
óvodájában a Süni, a Napocska és a Liliom csoport esetében a gyermeklétszám 20%8

