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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 orvosi teendői miatt 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:

508/2015.(X.7.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság a 2015. október 7-i Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Karkusné Dósa Zsuzsannát jelöli ki jegyzőkönyv hitelesítőnek.

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

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, szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a három nyílt napirendi pontból álló napirendet? A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja és a
következő határozatot hozza:

509/2015.(X.7.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Napirend megállapításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottság a 2015. október 7-i soros ülés napirendjét a következőképpen fogadja el:

N a p i r e n d:
Nyílt ülés
1./ A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátási módjának felülvizsgálata, meghatározása
Előadó: Drávucz Katalin polgármester

2./ Az alpolgármesteri tisztség betöltés módjának megváltoztatásáról
Előadó: Drávucz Katalin polgármester

3./ A szervezeti és működési szabályzatról szóló 6/2015. (II. 23.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Előadó: Drávucz Katalin polgármester

Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
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1. N A P I R E N D I PONT
A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátási módjának felülvizsgálata,
meghatározása
Előadó:

Drávucz Katalin polgármester

Seresné Lados Éva bizottsági elnök: felkéri Drávucz Katalin polgármestert ismertesse a napirendi pontot.
Drávucz Katalin polgármester: a törvény kötelezővé teszi minden önkormányzatnak, hogy
vizsgálja felül a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok működését. Nálunk
ezeket a feladatokat a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás egyik intézménye, a Jászsági
Szociális és Családsegítő Szolgálat végzi. A felülvizsgálatra azért van szükség, mert 2016.
január 1-től a törvény két szintre osztja e feladatot. Az egyik részét a járási székhelyek kapják,
a másik részét pedig, az alapfeladatokkal a települési önkormányzatok. Van azonban lehetőség arra is, hogy továbbra is társulásnak adja át e feladatokat, persze előírásnak megfelelően
szerződéssel. Átadja a szót Baginé Gavaldik Líviának, aki mélyebben ismeri ezt a témát.
Baginé Gavaldik Lívia: a törvény kötelezővé teszi a gyermekjóléti rendszer átszervezését. A
szükséges törvényi módosítások augusztus hónapban megjelentek, várják a végrehajtási rendelet befejező részét. A lényege, hogy járási szinten létre kell hozni gyermekjóléti központokat, ahol el fogják látni a gyermekjóléti szolgáltatás speciális szolgáltatásait, hatósági feladatait, és a családsegítést is. Ez lesz a járási székhelyek kötelező állami feladatellátása. Ezt biztosíthatja a járásszékhely önállóan és társulás útján is, de nem szerződtetheti ki a szolgáltatását civil, és egyházi szervezetnek. A települési önkormányzatoknak megmarad azonban az
alapellátási kötelezettsége, gyermek jóléti szolgáltatás és családsegítés vonatkozásában egyaránt. Jelző rendszert kell működtetni, krízis helyzetben élő családokat kell gondozni, nagy
valószínűséggel csökkentett létszámmal. Ezt az alapszolgáltatást is meg lehet szervezni önállóan és társulásban is, illetve ellátási szerződéssel civil szervezettel is megoldható lenne. A
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás legutóbbi Társulási tanácsi ülésén tárgyalta, és olyan
döntést hozott, hogy felkéri az önkormányzatokat, hogy 2015. október 31-ig döntsenek, hogy
hogyan kívánja biztosítani a szolgáltatásokat. A két járásszékhely a kardinális kérdés, úgy
tűnik azonban, hogy mind a két város előterjesztésében a társulási forma elfogadását kérik.
Valamennyi települési önkormányzatnak október 31-ig lenne szükséges eldöntenie, mivel a
jelenlegi feladat ellátásban igen komoly kihívásokkal küzdenek, társulási szinten 7 üres álláshely van, melyek betöltése sürgős. Nagy a szakember hiány. Az önkormányzatok valószínűleg a társulási ellátás mellett döntenek, pont a szakember hiány miatt.
Lajkó Terézia jegyző: mikorra a várható a járási székhelyeknél a döntés.
Baginé Gavaldik Lívia: Jászberényben bizottsági ülés holnap lesz, képviselő-testületi pedig a
jövő hét szerdáján, Jászapátiban is várhatóan a héten, de legkésőbb jövő hét elején döntenek.
Drávucz Katalin polgármester: finanszírozásról mit lehet tudni?
Baginé Gavaldik Lívia: az állami támogatás nagyságrendileg változatlan, ebben az évben az
önkormányzatoknak nem kell hozzájárulni a működéshez.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.

Seresné Lados Éva bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja az
egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII.
törvény 16. § (9) bekezdésére figyelemmel, a családsegítés illetve a gyermekjóléti szolgáltatá4

si feladatok ellátás módjának, szervezeti kereteinek felülvizsgálatát. Javasolja, hogy a fenti
feladatait továbbra is a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás szervezeti keretein belül biztosítsa a Képviselő-testület, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a
következő határozatot hozza:

510/2015.(X.7.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátási módjának felülvizsgálata, meghatározása

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, az egyes
szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi
CXXXIII. törvény 16. § (9) bekezdésére figyelemmel, a családsegítés illetve a
gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátás módjának, szervezeti kereteinek
felülvizsgálatát.
Javasolja, hogy a fenti feladatait továbbra is a Jászsági Szociális Szolgáltató
Társulás útján, annak szervezeti keretein belül biztosítsa a Képviselő-testület.

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

2. N A P I R E N D I PONT
Az alpolgármesteri tisztség betöltés módjának megváltoztatásáról
Előadó:

Drávucz Katalin polgármester

Seresné Lados Éva bizottsági elnök: felkéri Drávucz Katalin polgármestert ismertesse a napirendi pontot.
Drávucz Katalin polgármester: erre azért van szükség, mivel hamarosan anyai örömök elé
néz, és nem tudja ellátni feladatait. Jelenleg nem ismert számára sem, mennyi időre lesz szüksége, szeretne mihamarabb visszatérni. Ebben az időszakban szükség lesz arra, hogy Alpolgármester asszony teljes jogkörrel, hatáskörrel át tudja venni a polgármester feladatait. Ezt
csak is úgy teheti meg, ha a jelenlegi társadalmi megbízatás helyett főállásra változtatják. Korábban volt a Képviselő-testületnek egy olyan elve, hogy nem kell főállású alpolgármester, a
helyzet azonban úgy hozta, hogy kell egy főállású alpolgármester ahhoz, hogy teljes jogkörrel
el tudja látni ezt a feladatot. Erre az időszakra polgármesteri tiszteletdíjat nem kap, igénybe
kívánja venni a terhességi gyermekágyi segélyt. A törvény lehetőséget ad arra, hogy a főállású
alpolgármester illetményét a főállású polgármester illetményének 70-90 %-ig állapítsák meg.
Ezt még tárgyalni fogja a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság, és a Képviselőtestület is. Arra van szükség, hogy jelen bizottság jóváhagyja, hogy 2015. december 1-től az
Alpolgármester asszony az alpolgármesteri feladatokat főállásban töltse be. Fontos tudni,
hogy egy ciklus alatt csak egyszer lehet módosítani a foglalkoztatási jogviszonyt.
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Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök szavazásra teszi, ki támogatja Major Ferencné alpolgármesteri tisztségének a betöltési módját 2015. december 1-től főállásra változtassa meg,
melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza:
511/2015.(X.7.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsága határozata

Az alpolgármesteri tisztség betöltés módjának megváltoztatásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága megtárgyalta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: MÖTV.) 75. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a MÖTV. 79. § (2) bekezdése és a 64. § (2) bekezdése alapján, a
Képviselő-testületnek javasolja, Major Ferencné alpolgármesteri tisztségének a betöltési módját 2015. december 1-től főállásra változtassa meg.
Javasolja továbbá a 269/2014. (X. 21.) számú határozat módosítását a fentiek 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
A szervezeti és működési szabályzatról szóló 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó:

Drávucz Katalin polgármester

Seresné Lados Éva bizottsági elnök: felkéri Drávucz Katalin polgármestert ismertesse a napirendi pontot.
Drávucz Katalin polgármester: az alpolgármesteri feladat ellátásához szükséges az SzMSz
27. § (1) bekezdésének a módosítása.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök szavazásra teszi, ki támogatja a szervezeti és működési
szabályzatról szóló 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet 27. § (1) bekezdésének a módosítását a következőre: „(1) Az alpolgármester megbízatását főállásban látja el.”, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza:
512/2015.(X.7.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsága határozata

A szervezeti és működési szabályzatról szóló 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet
módosításáról
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