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1/2016.(I.19.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról

2/2016.(I.19.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

10. napirendi pont felvétele

3/2016.(I.19.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Módosított napirend megállapításáról

4/2016.(I.19.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Szociális keret felhasználására

5/2016.(I.19.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a 2015. évi közmunkaprogramok értékeléséről, tájékoztató a 2016. évi
lehetőségekről, közcélúak foglalkoztatásának lehetőségei az önkormányzati intézményekben

6/2016.(I.19.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Beszámoló a Nagyközségi József Attila
Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi
munkájáról

7/2016.(I.19.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Javaslat a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde
nyári nyitvatartási idejére

8/2016.(I.19.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Előterjesztés a szervezeti és működési szabályzatról szóló 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítására

9/2016.(I.19.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Előterjesztés a Jászladány Nagyközségi
Önkormányzat és a Jászladányi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat között kötött
együttműködési megállapodás kiegészítése

10/2016.(I.19.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Előterjesztés a Jászladány Nagyközségi
Önkormányzat és a Jászladányi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat között kötött
együttműködési megállapodás felülvizsgálatára

11/2016.(I.19.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Gonda József Jászladány Nagyközség
Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény
intézményvezetői megbízásának közös
megegyezéssel történő megszüntetéséhez

12/2016.(I.19.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Előterjesztés a Nagyközség Üzemeltelési
és Vagyonkezelő Intézmény intézményvezetői álláshely pályázati kiírására

13/2016.(I.19.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Ideiglenes bizottság létrehozása a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény intézményvezetői álláshelyére
kiírt pályázat véleményezésére

14/2016.(I.19.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Előterjesztés Jászladány Nagyközségi Önkormányzat „Komplex telepprogram Jászladányon” című, TÁMOP-5-3.6-11/12012-0083 azonosító számú projekt fenntartása érdekében kötendő együttműködési
megállapodásról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testület ÜGYRENDI-JOGISZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2016. január 19-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:

Lovász Imre
Major Ferencné
Lóczi István

jegyző
alpolgármester
aljegyző

Seresné Lados Éva bizottság elnöke : 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 nem jelezte távolmaradását. Szöllősi Jánost felkéri a jegyzőkönyv
hitelesítésére.
Seresné Lados Éva elnök: szavazásra teszi, ki az, aki elfogadja Szöllősi Jánost jegyzőkönyv
hitelesítőnek. A bizottság 3 igen 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a következő határozatot
hozza:

1/2016. (I.19.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság a 2016. január 19-i Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság i ülésen Szöllősi Jánost jelöli ki jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
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Seresné Lados Éva elnök : Az írásbeli meghívót mindenki megkapta. Kérdezi, a meghívóban
szereplő napirendi pontokat kívánják-e kiegészíteni, módosítani, vagy új napirendi ponttal
kívánják-e kiegészíteni azt?
Seresné Lados Éva elnök : javasolja, hogy a zárt ülés 10. napirendi pontja a gyermekek gondozásához nyújtott települési támogatás iránti kérelmek elbírálása legyen.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva elnök : szavazásra teszi, ki tudja elfogadni, hogy a zárt ülés 10. napirendi pontja a gyermekek gondozásához nyújtott települési támogatás iránti kérelmek elbírálása legyen, melynek előadója Zakar Margit előadó.
A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

2/2016. (I.19.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
10. napirendi pont felvétele

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság a következő napirendi ponttal egészíti ki a zárt ülésének
napirendjét:
10.

A gyermekek gondozásához nyújtott települési támogatás iránti kérelmek
elbírálása
Előadó: Zakar Margit előadó

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

Seresné Lados Éva elnök: szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a 8 nyílt és 2 zárt napirendi
pontból álló módosított napirendet? A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja
és a következő határozatot hozza:

3/2016. (I.19.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Módosított napirend megállapításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottság a 2016. január 19-i soros ülés módosított napirendjét a következőképpen
fogadja el:

N a p i r e n d:
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1./ Pénzügyi helyzet ismertetése, a szociális keret felhasználása
Előadó: Lóczi István aljegyző
2./ Beszámoló a 2015. évi közmunkaprogramok értékeléséről, tájékoztató a 2016.
évi lehetőségekről, közcélúak foglalkoztatásának lehetőségei az önkormányzati
intézményekben
Előadó: Major Ferencné alpolgármester,
Zakar Margit ügyintéző,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság,
3./ Beszámoló a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi
munkájáról
Előadó: Silye András intézményvezető,
4./ Javaslat az óvoda és bölcsőde nyári nyitvatartási idejére
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető,
5./ Előterjesztés a szervezeti és működési szabályzatról szóló 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Lovász Imre jegyző
6./ Előterjesztés a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a Jászladányi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat között kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára
Előadó: Lovász Imre jegyző
7./ Előterjesztés a Nagyközség Üzemeltelési és Vagyonkezelő Intézmény intézményvezetői álláshely pályázati kiírására
Előadó: Lovász Imre jegyző
8./ Előterjesztés Jászladány Nagyközségi Önkormányzat „Komplex telepprogram
Jászladányon” című, TÁMOP-5-3.6-11/1-2012-0083 azonosító számú projekt
fenntartása érdekében kötendő együttműködési megállapodásról
Előadó: Major Ferencné alpolgármester,

Z árt ülés
9./ Természetben és pénzben is nyújtható rendkívüli eseti támogatás iránti kérelmek elbírálása
Előadó: Ecsédi Emese előadó
10./ A gyermekek gondozásához nyújtott települési támogatás iránti kérelmek elbírálása
Előadó: Zakar Margit előadó

Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
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1. 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 István aljegyzőt ismertesse a napirendi pontot.
Lóczi István: köszönti a jelenlévőket, és boldog újévet kíván. Zakar Margit által összeállított
táblázatot megkapta mindenki. E rövid időszakban 3 személy kapott települési támogatást,
egy személy pedig gyógyszertámogatást, összesen 52100 forint került felhasználásra. 2016.
évben sajnos kevesebb a szociális keret 59.607.297 forint lesz, szeretné, ha a bizottság ezt a
keretet is megfelelő realitással kezelné, hiszen közel 4 millió forinttal kevesebb, mint az előző
évi keret. A településtámogatási rendelet módosítása szükséges, kéri a bizottság tagjainak
javaslatait. A februári ülésen szeretné vitára bocsájtani. A táblázatban szereplő összegek még
a 2015. évi tervet tükrözik. A pénzügyi osztály jelenleg készíti a pontos kimutatást az elmúlt
évi felhasználásról. Köszöni az elmúlt év végén végzett munkát a kolléganőknek és a NÜVI
dolgozóinak a fenyőfaszállítást, kiosztást, mely kellő figyelemmel történt.
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:

4/2016. (I.19.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Szociális keret felhasználására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága elfogadja a szociális keret 2016. január 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 a 2015. évi közmunkaprogramok értékeléséről, tájékoztató a 2016. évi lehetőségekről, közcélúak foglalkoztatásának lehetőségei az önkormányzati intézményekben
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester,
Zakar Margit ügyintéző,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

Seresné Lados Éva elnök: felkéri Major Ferencné alpolgármestert ismertesse a napirendi
pontot.
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Major Ferencné alpolgármester: bár ő a napirend előadója, de erről a témáról Zakar Margit,
és Gonda József tud többet mondani, hiszen ők a pályázat megírásától az elszámolásig végigkövetik a munka minden fázisát. Köszöni munkájukat.
Szöllősi János: Gonda Józseftől kér információt, hogy a beszámoló 3. pontjában a közúthálózat karbantartásánál van járda felújítás a Kossuth Lajos utcában 1000 m hosszan. Kéri, hogy
legyen benne az Idősek Otthona előtti 30 m-es járda szakasz is, mert katasztrofális, járhatatlan. Korábbi években a téli sózások tönkre tették a betont.
Gonda József: ennek az 1000 méternek a helyét a Polgármester Asszony határozta meg. Ez
térkő burkolatot jelent, mely a már megkezdett munka folytatása lesz, a Kossuth Lajos utca
páratlan oldalán. Kéri, hogy ez ügyben egyeztessen Polgármester Asszonnyal.
Szöllősi János: köszöni, fel fogja venni a kapcsolatot vele. Azért is fontos lenne, mert az Otthon előtti épület mellett pedig, téglából van készítve a járda.
Baginé Gavaldik Lívia: a költségek, melyeket felsoroltak 100 %-os támogatásúak, vagy milyen a támogatás mértéke?
Zakar Margit: a szociális keret fedezi a kiadásokat. A START közmunkaprogram kb. 2 millió forintjába került az önkormányzatnak. A mezőgazdasági 1,2 millió forint, a Közút és belvízelvezető programok esetében pedig 300-300 ezer forint költség keletkezett, melyet az önkormányzatnak kell viselni.
Baginé Gavaldik Lívia: a mezőgazdasági programnál a megtermelt termékekkel mi történik,
van-e fölösleges, vagy a konyha mindent felhasznál?
Zakar Margit: tudtával nincs fölösleg.
Gonda József: már 4 db fagyasztó ládát vásároltak, melyekben lefagyasztásra kerülnek azok
a dolgok, amelyeket azonnal nem tudnak felhasználni (zöldbab, főző tök, stb.). Általában
olyan zöldségeket igyekeznek termelni, amit a konyha fel tud használni. Történnek azonban
lopások is, melyeket minden esetben feljelentettek a rendőrségen. Ezekről jegyzőkönyvek
készültek.
Baginé Gavaldik Lívia: mennyire lehet őrizni a termést? Lehet-e tudni mekkora az ilyen kár
mértéke? Milyen a közmunka program résztvevőinek a munka morálja? Változás van-e, hiszen ezek már évek óta tartó programok. Lehet-e őket motiválni? Vannak-e olyanok, akik
elutasítják, nem vállalják?
Zakar Margit: vannak jó és rossz tapasztalataik. Sok közöttük a fix személy. Nekik kell kiválasztani kit milyen programba, feladatra helyeznek, milyen munkára alkalmas. A másik
gond, hogy a tervezett programot el kell végezni, fel kell tölteni a létszámot. Van, aki akar
dolgozni, van aki nem, van aki egyfolytában táppénzen van, és olyan is aki megtagadta a
munkát. ¼ vagy ½ órás késések vannak, de sokan próbálják betartani a szabályozat. Kell,
hogy saját maguk tapasztalják meg, hogy milyen az, ha egy évig nem kapnak ellátást. És vannak a hangadók, akiket próbálnak visszafogni, de nem minden esetben sikerül.
Gonda József: szintén vegyes tapasztalata van. Zakar Margit nagy „harcokat vív” a Munkaügyi központtal, hogy megfelelő személyek kerülhessenek a programokba. Sajnos vannak
kezelhetetlen emberek is, akik gyorsan kikerülnek belőle. A térkövezésnél irányítják a munkájukat, és igyekeznek a szervezéssel is kihasználni a munkaidejüket. A növénytermesztésnél
hangzott el, hogy mennyire lehet megvédeni a kerteket. Bertalan László képviselő javaslatára
kerítéseket építenek (február 28-ig kb. még 300 méter kerítést kell elkészíteni). Sok esetben
ezt is megrongálják, de könnyebb a termés őrzése. Ezekre a területekre ebben az évben gyümölcsfákat fognak ültetni.
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Zakar Margit: megköszöni Gonda Józsefnek a hét év munkáját, reméli a következő intézményvezetővel is ilyen jól tudnak együtt dolgozni.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi a 2015. évi közmunkaprogramok értékeléséről
szóló beszámolót, és 2016. évi lehetőségekről, közcélúak foglalkoztatásának lehetőségeiről
szóló tájékoztatót az önkormányzati intézményekben, azzal a kiegészítéssel, hogy a Szociális
és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ előtti járdaszakasz is kerüljön bele a járdakészítés
tervezetébe, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza:

5/2016.(I.19.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Beszámoló a 2015. évi közmunkaprogramok értékeléséről, tájékoztató a 2016. évi lehetőségekről, közcélúak foglalkoztatásának lehetőségei az önkormányzati intézményekben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a 2015. évi
közmunkaprogramok értékeléséről szóló beszámolót, és 2016. évi lehetőségekről, közcélúak foglalkoztatásának lehetőségeiről szóló tájékoztatót az önkormányzati intézményekben, azzal a kiegészítéssel, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató
Központ előtti járdaszakasz is kerüljön bele a járdakészítés tervezetébe.

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
Beszámoló a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi munkájáról
Előadó:
Silye András intézményvezető,
Seresné Lados Éva bizottság elnöke: felkéri Silye András intézményvezetőt, kívánja-e szóban kiegészíteni a beszámolót.
Silye András: köszöni a lehetőséget, de nem kívánja kiegészíteni, azonban a bizottság kérdéseire szívesen válaszol.
Szöllősi János: személyes kérdést kíván feltenni Silye Andrásnak: képesnek érzi magát a
2017. évi Jászok Világtalálkozójának megszervezésére a képviselő-testület és az intézmények
segítségével?
Silye András: ha ezeket a segítségeket megkapja, akkor igen.
Baginé Gavaldik Lívia: érdeklődik, hogy a 2017. évi Jászok Világtalálkozójára hogyan készül a település? Az idő már nagyon rövid, a X. Világtalálkozót két-három évig készítették
elő.
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Silye András: A szervező bizottság első ülését február hónapra tervezi. Ekkorra a műsorközvetítő irodáktól árajánlatok bekérését tervezi. Pályázatokat is keresett, de csak olyan lehetőségeket talált, amelyek a rendezvény megvalósulását maximum a következő évben teszi lehetővé. Ebben az évben lesz ennek esélye.
Baginé Gavaldik Lívia: a beszámoló is tartalmazza, hogy a Művelődési Ház infrastruktúrája
nagyon rossz állapotban van, várható-e ebben előrelépés?
Silye András: bár vannak pályázatok, nem látja annak lehetőségét, hogy belátható időn belül
lesz ilyen pályázati kiírás.
Baginé Gavaldik Lívia: 2014-2020 időszakban mikor fog alkalmas pályázat megjelenni? Az
intézkedési tervben szerepel, hogy melyik kiírás mikor fog megjelenni, vagy a TOP-ban szerepel-e olyan kiírás, amelyre pályázatot lehetne benyújtani?
Silye András: a megyétől szoktak tájékoztatást kapni a pályázatokról.
Major Ferencné alpolgármester: az intézmény féléves beszámolójakor elhangzott, hogy látszik, hogy dolgozik az intézmény, de mindenképpen erősíteni kell a vezetést. Vannak olyan
dolgok, amelyeket egy intézményvezetőnek sokkal keményebben kell végeznie. Kéri, hogy a
belsőellenőrzés kapcsán készítse el az intézkedési tervet, melyet Jegyző Asszony két alkalommal is kért.
Silye András: ennek utánanéz.
Major Ferencné alpolgármester: mint az intézmény vezetője összeszedettebben, átgondoltabban, koncentráltabban kellene ezt az intézményt vezetni. Elég sok az a munka, amit akár a
Polgármester Asszonynak, akár neki (alpolgármesternek), akár kollégáknak segíteni kell a
Művelődési Ház tevékenységében. Sajnos erre sok esetben nincs idő. Az intézmény helyt állt
az előző évi rendezvényeken, és ideje lassan elkezdeni azt a munkát, amit a Világtalálkozó
jelent számukra. Tavaly decemberben érdeklődésére megtudta, hogy a Jászkerület Nonprofit
Kft-t kötelező módon nem kell igénybe venni a Világtalálkozó szervezésében. Jászladány már
szervezett egy sokak által sokáig emlegetett Világtalálkozót, és jó hírnevét ismét egy ilyen jól
szervezett magas színvonalú rendezvénnyel kell erősíteni. Bízik benne, hogy a Művelődési
Ház vezetésével fog ez a munka végrehajtásra kerülni. Mihamarabb össze kellene ülni, hogy
az alapokat le tudják rakni, pályázatokat keresni, illetve a nívósabb fellépőket 1-1,5 évvel
korábban le kell kötni. Ehhez a feladathoz minden intézményre szükség van.
Lóczi István aljegyző: személyes tapasztalatait kívánja elmondani. Kéri, hogy nagyobb odaadással végezze ezt a munkát. Korábban kérdezte Silye Andrástól, hogy ezt a munkát el tudjae végezni, azonban azóta sem lát hatékonyabb munkavégzést. Vannak olyan kolléganők, akik
önmaguk is végzik ezt a tevékenységet. Több esetben nem találta sem a Művelődési Házban,
sem a Könyvtárban. Kéri, az újság vonatkozásában is, és más esetekben is, a határidők pontos
betartását.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és
Könyvtár 2015. évi munkájáról készült beszámolót az előterjesztés szerint, melyet a bizottság
4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza:

6/2016.(I.19.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Beszámoló a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi munkájáról
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Nagyközségi
József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi munkájáról készült beszámolót az
előterjesztés szerint.

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
Javaslat az óvoda és bölcsőde nyári nyitvatartási idejére
Előadó:
Lajosné Kiss Klára intézményvezető
Seresné Lados Éva elnök: kérdi Lajosné Kiss Klára intézményvezető asszonyt kívánja-e kiegészíteni az írásban benyújtott előterjesztést?
Lajosné Kiss Klára: köszöni a lehetőséget, nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde, nyári takarítási
szünet idejének meghatározását, az intézmény SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően, 2016ban az alábbi időpontokra: Petőfi úti óvoda: július 4 – július 22-ig (3 hét), Rákóczi úti óvoda:
július 25 – augusztus 12-ig (3 hét), Bölcsőde: július 4 – július 15-ig (2 hét). Az óvoda nyári
zárva tartásának ideje alatt a szülői igényeket figyelembe véve a nyitva tartó óvodában
fogadják az óvodás gyermekeket, biztosítsák felügyeletüket, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza:

7/2016.(I.19.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Javaslat a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde nyári nyitvatartási idejére

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Jászladányi
Óvoda és Bölcsőde, nyári takarítási szünet idejének meghatározását, az intézmény
SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően, 2016-ban az alábbi időpontokra:
Petőfi úti óvoda:
Rákóczi úti óvoda:
Bölcsőde:

július 4 – július 22-ig (3 hét)
július 25 – augusztus 12-ig (3 hét)
július 4 – július 15-ig (2 hét).

Az óvoda nyári zárva tartásának ideje alatt a szülői igényeket figyelembe véve a nyitva
tartó óvodában fogadják az óvodás gyermekeket, biztosítsák felügyeletüket.

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

5. N A P I R E N D I PONT
Előterjesztés a szervezeti és működési szabályzatról szóló 6/2015. (II. 23.) önkormányzati
rendelet módosítására
Lovász Imre jegyző
Előadó:
Seresné Lados Éva elnök: felkéri Lovász Imre jegyzőt foglalja össze az előterjesztés lényegét.
Lovász Imre jegyző: a módosítás szükségességét az okozza, hogy az állami normák változtak, a kormányzati funkciók elnevezései módosultak, és ennek átvezetése történt meg a Szervezeti és Működési Szabályzatban.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi a szervezeti és működési szabályzatról szóló
6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés szerint, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza:

8/2016.(I.19.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Előterjesztés a szervezeti és működési szabályzatról szóló 6/2015. (II. 23.) önkormányzati
rendelet módosítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a szervezeti
és működési szabályzatról szóló 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítását
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
Előterjesztés a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a Jászladányi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat között kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára
Előadó:
Lovász Imre jegyző
Seresné Lados Éva elnök: felkéri Lovász Imre jegyzőt, ismertesse a napirendi pontot.
Lovász Imre jegyző: a települési önkormányzat és a roma nemzetiségi önkormányzat között
létrejött együttműködési megállapodást minden évben felül kell vizsgálni. Ez megtörtént és a
jogszabályi változásoknak megfelelően, azok átvezetésére kerül most sor.
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Baginé Gavaldik Lívia: szeretné, ha a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat is elmondaná, hogy számára megfelelő-e ez a megállapodás, mi az állásfoglalásuk.
Lovász Imre jegyző: munkaterv szerint január 18-án tárgyalták volna, azonban az időpont
nem volt számukra megfelelő, ezért január 25-én fogják ezt megtenni.
Major Ferencné alpolgármester: pályázatot kívántak benyújtani, melyhez még egy dokumentumot kértek, melyet szombati nap ellenére teljesíteni tudtak. Megköszönték. Rákóczi úti irodaépületet teljes mértékben felújított állapotban kapták meg. Legutóbbi ülésükön a közmunkával kapcsolatban érdeklődtek. Megállapodtak, hogy konkrét kérdéseket írásban fogják feltenni.
Baginé Gavaldik Lívia: javasolja, hogy az együttműködési megállapodást egészítsék ki azzal, hogy a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évente egy alkalommal tájékoztatást ad munkájáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzatnak. Köteles-e a roma nemzetiségi
önkormányzat a költségvetéséről tájékoztatni a települési önkormányzatot, vagy a Kincstár
felé számol el?
Lovász Imre jegyző: nincs ilyen kötelezettsége.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a
Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között kötött együttműködési megállapodást
azzal a módosítással, hogy a 4. Egyéb rendelkezések pont egészüljön ki 3. ponttal: „Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat minden év január hónapjában írásban tájékoztatja
Jászladány Nagyközségi Önkormányzatot az előző évben végzett tevékenységéről.”, melyet a
bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza:

9/2016.(I.19.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Előterjesztés a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között kötött együttműködési megállapodás kiegészítése

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Jászladány
Nagyközségi Önkormányzat és a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között
kötött együttműködési megállapodást azzal a módosítással, hogy a 4. Egyéb rendelkezések pont egészüljön ki 3. ponttal
„Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat minden év január hónapjában írásban
tájékoztatja Jászladány Nagyközségi Önkormányzatot az előző évben végzett tevékenységéről.”
A jelenlegi 3. pont 4. pontként, a jelenlegi 4. pont pedig 5. pontként szerepeljen a megállapodásban.

Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
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Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a
Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálatát az előterjesztés, és a 9/2016.(I.19.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági
határozattal történő kiegészítésével, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza:

10/2016.(I.19.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Előterjesztés a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Jászladány
Nagyközségi Önkormányzat és a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között
kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatát az előterjesztés, és a 9/2016.(I.19.)
számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság határozatával történő kiegészítésével.

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
Előterjesztés a Nagyközség Üzemeltelési és Vagyonkezelő Intézmény intézményvezetői álláshely pályázati kiírására
Előadó:
Lovász Imre jegyző

Seresné Lados Éva elnök: meglepődve olvasta az előterjesztésben Gonda József távozását.
Felkéri Lovász Imre jegyzőt, ismertesse a napirendi pontot.
Lovász Imre jegyző: Gonda József NÜVI vezetője január elején kereste fel, hogy 2016. február 1-vel vezetői megbízását és közalkalmazotti jogviszonyát meg kívánja szüntetni. Két
közös tárgyalás után megegyeztek, hogy február 15-vel szűnik meg a munkaviszonya, így a
2016. évi költségvetés elkészítésében még szervesen rész tud venni. Írásban kérte az önkormányzatot járuljon hozzá a távozásához. Ennek megfelelően három határozati javaslat került
előterjesztésre, az elsőben a vezetői megbízás illetve a közalkalmazotti jogviszony megszüntetéséről, a másodikban az álláshely pályázati kiírásáról, a harmadikban pedig egy ideiglenes
bizottság létrehozásáról szükséges dönteni, mely a pályázókat meghallgatva véleményt alakít
ki. Ehhez három személyt szükséges megválasztani.
Gonda József: nagyon szeretett itt dolgozni, személyes problémája nincs senkivel. Műszaki
területen szerzett végzettséget, melyben szeretne tovább fejlődni, erre az építőipar ad lehetőséget. Jelenlegi munkája nagyon sokrétű, melyben helyt kell állni. Az építőipari rész, amit
nagyon szeret, azonban csak töredéke a munkaidejének. Ezért úgy érzi tovább kell lépnie.
Seresné Lados Éva elnök: nagyon sajnálja, hogy így döntött, de kívánja, hogy találja meg
céljait.
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Szöllősi János: köszöni a munkáját, kívánja, hogy találja meg számításait, és kéri, ne gördítsenek akadályt Goda József tervei megvalósulása elé.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi Gonda József kérelme elfogadását, tartalmának
tudomásul vételét és hozzájárulását, hogy Gonda József (Jászladány, Arany János u. 19. sz.)
Jászladány Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény intézményvezetőjének vezetői megbízása és közalkalmazotti jogviszonya – a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 25. § (2) bekezdés a) pontja alapján –, közös megegyezéssel 2016.
február 15.-i hatállyal megszűnjön, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza:

11/2016.(I.19.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Gonda József Jászladány Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény
intézményvezetői megbízásának közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja Gonda József kérelme
elfogadását, tartalmának tudomásul vételét és hozzájárulását, hogy Gonda József
(Jászladány, Arany János u. 19. sz.) Jászladány Nagyközség Üzemeltetési és
Vagyonkezelő Intézmény intézményvezetőjének vezetői megbízása és közalkalmazotti
jogviszonya – a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25. §
(2) bekezdés a) pontja alapján –, közös megegyezéssel 2016. február 15.-i hatállyal
megszűnjön.

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

Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi a Nagyközség Üzemeltelési és Vagyonkezelő
Intézmény intézményvezetői álláshely pályázati kiírását az előterjesztésben foglaltak szerint,
melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza:

12/2016.(I.19.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Előterjesztés a Nagyközség Üzemeltelési és Vagyonkezelő Intézmény intézményvezetői
álláshely pályázati kiírására
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Nagyközség
Üzemeltelési és Vagyonkezelő Intézmény intézményvezetői álláshely pályázati kiírását
az előterjesztésben foglaltak szerint.

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

Seresné Lados Éva elnök: javaslatokat kér az ideiglenes bizottság három tagjára, a képviselőtestület tagjai közül.
Baginé Gavaldik Lívia: a pénzügyi és az ügyrendi bizottság elnökeit javasolja tagnak.
Szöllősi János: amennyiben a testület megbízza, ő szívesen vállalja ezt a feladatot.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 57.§. (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§. (6) bekezdésére, ideiglenes bizottságot létre hozását a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő intézményvezetői álláshelyére beérkező pályázatok véleményezésére. A bizottság megbízatása e
feladat ellátásának idejére szóljon. Az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság az ideiglenes bizottság tagjának javasolja: Bagi Zsolt Arnold képviselőt, Seresné Lados Éva képviselőt, Szöllősi
János képviselőt, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő
határozatot hozza:

13/2016.(I.19.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Ideiglenes bizottság létrehozása a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény
intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat véleményezésére

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57.§. (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§. (6) bekezdésére, ideiglenes bizottságot létre hozását a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő intézményvezetői álláshelyére beérkező pályázatok véleményezésére. A bizottság megbízatása e feladat ellátásának idejére szóljon.
Az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság az ideiglenes bizottság tagjának javasolja:
1. Bagi Zsolt Arnold képviselőt
2. Seresné Lados Éva képviselőt
3. Szöllősi János képviselőt
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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
Előterjesztés Jászladány Nagyközségi Önkormányzat „Komplex telepprogram Jászladányon” című, TÁMOP-5-3.6-11/1-2012-0083 azonosító számú projekt fenntartása érdekében
kötendő együttműködési megállapodásról
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester
Seresné Lados Éva elnök: felkéri Major Ferencné alpolgármestert, ismertesse a napirendi
pontot.
Major Ferencné alpolgármester: szívén viseli a projekt sorsát, mely 2015. november 30-án
fejeződött be, december 31-el pedig a záró elszámolás is benyújtásra került. Megkezdődik a
fenntartási időszak, melyet már a pályázat benyújtásakor vállalt az önkormányzat, most pedig
következik a gyakorlati megvalósítása. Ennek kapcsán szükséges a szolgáltatások további
fenntartásának biztosítására az együttműködési megállapodás megkötése. Evidens volt
számára, hogy a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal kötik e megállapodást,
mivel szakemberei dolgoztak is a pályázatban, biztosították ezeket a szolgáltatásokat.
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
„Komplex telepprogram Jászladányon” című, TÁMOP-5-3.6-11/1-2012-0083 azonosító számú projekt fenntartása érdekében kötendő együttműködési megállapodást az előterjesztés
szerint. Javasolja a Képviselő-testületnek Major Ferencné alpolgármester megbízását az
Együttműködési megállapodás aláírására, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag
elfogad, és a következő határozatot hozza:

14/2016.(I.19.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Előterjesztés Jászladány Nagyközségi Önkormányzat „Komplex telepprogram Jászladányon” című, TÁMOP-5-3.6-11/1-2012-0083 azonosító számú projekt fenntartása érdekében kötendő együttműködési megállapodásról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Jászladány
Nagyközségi Önkormányzat „Komplex telepprogram Jászladányon” című, TÁMOP5-3.6-11/1-2012-0083 azonosító számú projekt fenntartása érdekében kötendő együttműködési megállapodást az előterjesztés szerint.
Javasolja a Képviselő-testületnek Major Ferencné alpolgármester megbízását az
Együttműködési megállapodás aláírására.

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

16

