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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének 2016. évi munkatervének módosítására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének 2016. évi munkatervének módosítására

2886/2015.(XI.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat
2887/2015.(XI.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének módosított 2016.
évi munkatervének elfogadására

2888/2015.(XI.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 2016.
évi munkatervének módosítására

2889/2015.(XI.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 2016.
évi munkatervének módosítására

2890/2015.(XI.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság módosított 2016. évi munkatervének elfogadására

2891/2015.(XI.24.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

A személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról, azok igénybevételéről, vala-

mint a fizetendő térítési díjakról szóló
12/2005. (VII.1.) önkormányzati rendelet
módosítására.
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testület
ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2015. november 24-én megtartott n y í l t , s o r o s ülésén a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Jelen vannak:
Seresné Lados Éva elnök
Szöllősi János
Baginé Gavaldik Lívia
Karkusné Dósa Zsuzsanna

4 fő
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Lajkó Terézia
Major Ferencné
Lovász Imre
Lóczi István

jegyző
alpolgármester
aljegyző
osztályvezető

N yílt ülés napirendi pontjai:
5./ Pénzügyi helyzet ismertetése, a szociális keret felhasználása
Előadó: Lóczi István igazgatási osztályvezető
6./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal éves tevékenységéről
Előadó:
Lajkó Terézia jegyző,
Lovász Imre aljegyző
7./ Javaslat a Képviselő-testület 2016. évi munkatervére
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester
8./ Javaslat a Ügyrendi-Jogi-Szociális bizottság 2016. évi munkatervére
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester
9./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2005. (VII. 01.)
rendelet módosítására
Lóczi István igazgatási osztályvezető,
Előadó:
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Müllerné Braun Erika intézményvezető

Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

5. 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 elnök: felkéri Lóczi Istvánt ismertesse a napirendi pontot.
Lóczi István: 2015. évben a szociális keret 63.224 ezer forint, melyből a felhasználás jelenleg
44,69 %. Ennek a körültekintő gazdálkodásnak köszönhető, hogy év végén lehetőség van a
családok nagyobb támogatására. A mellékelt kimutatás tartalmazza a november havi felhasználásokat. Fontos azonban elmondani, hogy a települési támogatásról szóló rendeletet az év
közbeni tapasztalatok alapján szükséges módosítani. A bizottság tagjainak ehhez kapcsolódó
gyakorlati tapasztalatait szívesen fogadja. Tervei szerint 2016. év elején kívánja ezt tárgyalni,
és szeretné, ha minél többen bekapcsolódnának rendelet előkészítésében, véleményeznék.
A fenyőfák szállítása december 7-én várható, a szétosztásuk – terv szerint – 9-től megtörténhetne.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi a szociális keret felhasználásáról készült beszámolót, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza:

2883/2015. (XI.24.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Szociális keret felhasználására

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

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

6. N A P I R E N D I PONT
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal éves tevékenységéről
Előadó:
Lajkó Terézia jegyző,
Lovász Imre aljegyző
Seresné Lados Éva elnök: felkéri Lajkó Terézia jegyzőt, és Lovász Imre aljegyzőt ismertessék a napirendi pontot.
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Lajkó Terézia jegyző: köszöni a kollégák munkáját, sokrétű és sok volt a feladat. Új feladatok ebben az évben is vannak, melyeket sikerült megoldani. Ebben sok az önkormányzat által
önként vállalt feladat is melyet a Képviselő-testület, vagy éppen a Bizottság kért. A gazos,
elhanyagolt kertek felmérése, tulajdonosok felszólítása, ebek nyilvántartásba vétele, melyet
Aljegyző Úr irányításával a közterület-felügyelők végeztek. Ezekkel nehezen lehet haladni.
Baginé Gavaldik Lívia: a rendeletmódosításakor lehet, hogy érdemes lenne végig gondolni,
hogy aktív szociálpolitikai eszközöket is lehetne nyújtani. Pl. raklapot kerítésre, vetőmagot a
kert műveléséhez. Ez hozzájárul a település rendezettebbé tételéhez, és azokat támogassák,
akik hátrányos helyzetűek, de aktivizálják magukat. Érdemes lenne végig gondolni, hogy milyen aktivizáló támogatást lehetne bevezetni. A szociális földprogramot szeretné folytatni,
illetve kicsit bővíteni is, lakáskarbantartást is lehetne támogatni. Ezekhez szükséges volt a
Polgármesteri Hivatal munkája, felmérései.
Szöllősi János: köszöni a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak munkáját, köszöni az ülések
pontos előkészítését.
Seresné Lados Éva elnök: köszöni a sok segítséget, amit mint kezdő képviselő, bizottsági
elnök kapott.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi a Polgármesteri Hivatal éves tevékenységéről
készült beszámolót, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza:

2884/2015.(XI.24.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Beszámoló a Jászladányi Polgármesteri Hivatal éves tevékenységéről

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

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
Javaslat a Képviselő-testület 2016. évi munkatervére
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester
Major Ferencné alpolgármester: ebben az évben is felkérték a képviselőket, bizottságok külsős tagjait, intézményvezetőket, osztályvezetőket, civil egyesületeket, hogy javasoljanak feladatokat a képviselő-testület 2016. évi munkatervébe. Sokaktól érkezett is javaslat, többek
között: Nagy Mihályné Vöröskereszt titkár, Magyar Munkáspárt részéről Kun Józseftől,
Gyárfás Lajos és Szöllősi János képviselőtől, Lajosné Kiss Klára, Müllerné Braun Erika intézményvezetőtől, Mezei Norbert osztályvezetőtől,. A Környezetvédő Nyugdíjas Klubtól di-
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cséretet kapott az Önkormányzat, köszönik az eddig elvégzett munkát, és a továbbiakban is
szívesen nyújtanak segítséget.
A javaslatokat egyesével mérlegelték, s mindaz bele került, ami az önkormányzat feladatai
közé tartozik. Érkezett olyan javaslat is, amely megvalósítása nagyobb pénzügyi igénnyel
járna. Ezeket abban az esetben lehet napirendre tűzni, amennyiben erre pályázat kerül kiírásra.
Lajkó Terézia jegyző: tolmácsolni kívánja Polgármester asszony kérését, hogy a Művelődési
Ház beszámolója július 23-a helyett (8. napirendi pont) január 21-én a 4. napirendi pont legyen.
Baginé Gavaldik Lívia: javasolja, január 21-én ne csak a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési
Bizottság tárgyalja a „Beszámoló a 2015. évi közmunkaprogramok értékeléséről, tájékoztató a
2016. évi lehetőségekről, közcélúak foglalkoztatásának lehetőségei az önkormányzati intézményekben” című napirendi pontot, hanem az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság is. Nagyon
fontosnak tartja a szakmai rész megismerését.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök, szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja a 2016.
június 23-i ülés helyett a 2016. január 21-i ülés tárgyalja meg a Nagyközségi József Attila
Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi munkájáról szóló beszámolót, melynek előadója: Silye
András intézményvezető? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
2885/2015.(XI.24.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkatervének módosítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága, Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. évi munkatervét az alábbi módosítással javasolja elfogadni:
2016. június 23-i ülés helyett a 2016. január 21-i ülés tárgyalja meg a
Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi
munkájáról szóló beszámolót, melynek előadója: Silye András intézményvezető, és az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság.

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 2016.
január 21-i ülés 4 pont alatti „Beszámoló a 2015. évi közmunkaprogramok értékeléséről, tájékoztató a 2016. évi lehetőségekről, közcélúak foglalkoztatásának lehetőségei az önkormányzati intézményekben” napirendi pontot előzetesen az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság is
tárgyalja meg? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
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2886/2015.(XI.24.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkatervének módosítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága, Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. évi munkatervét az alábbi módosítással javasolja elfogadni:
A 2016. január 21-i ülés 4. pont alatti „Beszámoló a 2015. évi közmunkaprogramok értékeléséről, tájékoztató a 2016. évi lehetőségekről, közcélúak foglalkoztatásának lehetőségei az önkormányzati intézményekben” napirendi pontot előzetesen az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
is tárgyalja meg.

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 Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület módosított 2016. évi munkatervét? A
bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

2887/2015.(XI.24.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének módosított 2016. évi
munkatervének elfogadására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület módosított 2016. évi munkatervét.

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
Javaslat az Ügyrendi-Jogi-Szociális bizottság 2016. évi munkatervére
Major Ferencné alpolgármester
Előadó:
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Major Ferencné alpolgármester: az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság munkaterve a Képviselő-testület munkájára, munkatervére épül, ezért javasolja az előző két ponttal módosítsák
azt.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök, szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja a 2016.
június 21-i ülés helyett a 2016. január 19-i ülés tárgyalja meg a Nagyközségi József Attila
Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi munkájáról szóló beszámolót, melynek előadója: Silye
András intézményvezető? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

2888/2015.(XI.24.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 2016. évi munkatervének módosítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága a Bizottság 2016. évi munkatervét az alábbi módosítással
fogadja el:
2016. június 21-i ülés helyett a 2016. január 19-i ülés tárgyalja meg a
Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi
munkájáról szóló beszámolót, melynek előadója: Silye András intézményvezető.

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 2016.
január 19-i ülés egészüljön ki a 3. ponttal, melynek címe: „Beszámoló a 2015. évi közmunkaprogramok értékeléséről, tájékoztató a 2016. évi lehetőségekről, közcélúak foglalkoztatásának
lehetőségei az önkormányzati intézményekben”? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadja és a következő határozatot hozza:

2889/2015.(XI.24.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 2016. évi munkatervének módosítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága a Bizottság 2016. évi munkatervét az alábbi módosítással
fogadja el:
A 2016. január 19-i ülés egészüljön ki a 3. ponttal, melynek címe: „Beszámoló a 2015. évi közmunkaprogramok értékeléséről, tájékoztató a
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2016. évi lehetőségekről, közcélúak foglalkoztatásának lehetőségei az
önkormányzati intézményekben”

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 módosított 2016. évi munkatervét? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

2890/2015.(XI.24.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság módosított 2016. évi munkatervének elfogadására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága elfogadja a Bizottság módosított 2016. évi munkatervét

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
Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2005. (VII. 01.) rendelet módosítására
Előadó:
Lóczi István igazgatási osztályvezető,
Müllerné Braun Erika intézményvezető
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Seresné Lados Éva elnök: felkéri Lóczi Istvánt szóban egészítse ki az előterjesztést.
Lóczi István: A jelenleg érvényben lévő 12/2005.(VII.1.) rendeletben törvényi változások és
név változások is vannak. Ennek a bizottságnak, a munkaügyi központnak a neve is megváltozott. A legfontosabbak: 1. §-ba bekerült a Jászladány Nagyközség Idősek Otthona - Jászladány, Kossuth L. u. 106., 8. § pedig tartalmazza, hogy több nyugdíjas klub is van. Fontos a 2.
számú melléklet módosítása, melyben az I. pont tartalmazza a Szociális és Gyermekvédelmi
Szolgáltató Központ (Jászladány, Kossuth Lajos út 116.) a II. pont pedig a Jászladány Nagyközség Idősek Otthona (Jászladány, Kossuth Lajos út 106.) térítési díjait.
Baginé Gavaldik Lívia: az 5. § tartalmazza a bizottság feladatait is mely várhatóan sok lesz.
Lajkó Terézia jegyző: ez jelenleg is folyik mind a két intézményben.
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