
121/2017.(IV.25.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság a 2017. április 25-i Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági 
ülésen Dr. Bakos Beátát jelöli ki jegyzőkönyv hitelesítőnek. 

 
 

Erről értesül:  
   1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
 
 
 
122 /2017.(IV.25.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Napirend megállapítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottság a 2017. április 25-i soros, ülés napirendjét a következőképpen fogadja el:     

    
    N a p i r e n d:N a p i r e n d:N a p i r e n d:N a p i r e n d:    
 
1./ Pénzügyi helyzet ismertetése, a szociális keret felhasználása  

Előadó: Lóczi István aljegyző 
 
2./ Előterjesztés „A Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány” alapító okiratának 

módosítására 
Előadó: Lovász Imre jegyző 

 
3./ Előterjesztés a képviselő-testület által odaítélhető díjak adományozásáról, és a 

közszférában tevékenykedők elismeréséről szóló 20/2009. (VI.28.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
Előadó: Lovász Imre jegyző 

 
4./ Előterjesztés a házasságkötések engedélyezésének szabályairól, valamint az 

azokért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet megalkotására 
Előadó: Lovász Imre jegyző 

 
5./ Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére 

Előadó: Lovász Imre jegyző 
 
6./ Előterjesztés a szervezeti és működési szabályzatról szóló 6/2015. (II. 23.) 

önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó: Lovász Imre jegyző 

 
7./ Előterjesztés a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által a közfoglalkoztatási programok 

során kitermelt faanyagok önkormányzatok részére szociális célú hasznosításra 

történő igénylés benyújtására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 

 



8./ Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti 

és Működési Szabályzatának módosítására  
Előadó: Fodorné Zana Andrea mb. intézményvezető, 

 
 
 Zárt ülésZárt ülésZárt ülésZárt ülés    
                     
9./ Természetben és pénzben is nyújtható rendkívüli eseti támogatás iránti kérelmek 

elbírálása 
 Előadó:  Ecsédi Emese előadó 
 

10./ A gyermek gondozásához nyújtott települési támogatás iránti kérelmek elbírálása 
Előadó:   Zakar Margit előadó 

 
Erről értesül:  

 
 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 

 
 
 
123/2017. (III.21.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Szociális keret felhasználásának elfogadására 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottsága elfogadja a 2017. április havi kifizetéséről készült 
tájékoztatót a mellékelt táblázatok szerint. 

 
 Erről értesül:   

 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
 
124/2017.(IV.25.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány alapító okiratának módosítására 

  
  

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja A 
Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány alapító okiratának módosítását az előterjesztés 
szerinti tartalommal. 
 

 
 Erről értesül:   

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



125/2017.(IV.25.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány egységes szerkezetű alapító okiratára 
  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja A 
Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány egységes szerkezetű alapító okiratát az 
előterjesztés szerinti tartalommal. 

 
 Erről értesül:   

 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
 
126/2017.(IV.25.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a képviselő-testület által odaítélhető díjak adományozásáról, és a közszférában 
tevékenykedők elismeréséről szóló 20/2009. (VI.28.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a képviselő-
testület által odaítélhető díjak adományozásáról, és a közszférában tevékenykedők 
elismeréséről szóló 20/2009. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítását az 
előterjesztés szerinti tartalommal. 

 
 Erről értesül:   

 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
 
 
127/2017.(IV.25.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a házasságkötések engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő 
díjak mértékéről szóló rendelet megalkotására 

  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a 
házasságkötések engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak 
mértékéről szóló rendelet megalkotását azzal a módosítással, hogy a 3. § (2); (3); (4) 
bekezdés és a 4. § (2) bekezdés a), b), c) pontjában található díjak mértéke 200 %-ra 
emelkedjenek, amely alapján a  
 

 3. § Díjfizetési kötelezettség 
 

(2) Hivatali munkaidőn kívüli, de hivatali helyiségen belüli házasságkötés 
lebonyolításának díja bruttó 10.000,- Ft/óra. 



(3) Hivatali munkaidőn belüli, de hivatali helyiségen kívüli házasságkötés 
lebonyolításának díja bruttó 10.000,- Ft/óra. 

(4) Hivatali munkaidőn kívüli és hivatali helyiségen kívüli házasságkötés 
lebonyolításának díja bruttó 20.000,- Ft/óra. 

 
4. § Anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke 
 
(2) A hivatali munkaidőn kívüli, vagy a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés 

lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezető választása szerint a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidőre vagy  
a) a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés esetén bruttó 5.000,- Ft/óra. 
b) a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén bruttó 5.000,- Ft/óra. 
c) a hivatali munkaidőn kívüli és hivatali helyiségen kívüli házasságkötés  

esetén bruttó 10.000,- Ft/óra. 
díjazásra jogosult. 

 
 Erről értesül:   

 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
 
128/2017.(IV.25.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására 
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az egyes 
önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotását az  

 

1. Önkormányzati hatósági ügyek hatáskör-átruházásáról szóló 16/2005. (IX. 18.) és 
az azt módosító 14/2010. (V. 2.) és 20/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendeletek, 

2. A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, 
jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális támogatásokról szóló 
22/2001. (XI. 2.) önkormányzati rendeletre vonatkozóan. 
 

 
 Erről értesül:   

  1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
    2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
 
129/2017.(IV.25.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat 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 szerinti tartalommal. 

 
 Erről értesül:   

 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
 
 
130/2017.(IV.25.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által a közfoglalkoztatási programok során 
kitermelt faanyagok önkormányzatok részére szociális célú hasznosításra történő 
igénylés benyújtására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja, hogy a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. által a közfoglalkoztatási programok során kitermelt faanyagok 
önkormányzatok részére szociális célú hasznosításra történő igénylés benyújtását. 

 
 

 Erről értesül:   
  1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
    2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
 
131/2017.(IV.25.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítására  
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja a Nagyközségi József 
Attila Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint az alábbi módosítással: 

 
1. Az 1; 2; 5; 7; 9; számú melléklet minden oldalának jobb felső sarka tartalmazza a 

„Szervezeti és Működési Szabályzat” megnevezést és a melléklet számát. 
 

2. Az 5; 6; 8; számú melléklet ne tartalmazzon további mellékleteket, helyette azon 
rendelkezések épüljenek be a mellékletbe. 

 
3.  1. számú melléklet.  

Könyvtáros munkaköri leírása egészüljön ki az alábbiakkal: 

  Helyettesítés: 



− távolétében a határozatlan időre, könyvtáros munkakörben kinevezett 
közalkalmazott teljes körűen helyettesíti 

− távollétében a könyvtáros munkakörben kinevezett közalkalmazottat teljes 
körűen helyettesíti. 
 

Igazgatási ügyintéző munkaköri leírásából hatályon kívül legyen helyezve a 

megbízott intézményvezetői feladatok ellátását meghatározó a) pont. 

4. 4. számú melléklet egészüljön ki azzal, hogy mely dokumentumokat válogatva és 
mely dokumentumokat erősen válogatva kell gyűjtenie a könyvtárnak.  
 

5. 7. számú melléklet a továbbképzési beiskolázási terv a 334/2016. (XI.24.) számú 
képviselőtestületi határozattal elfogadott tervet kell beilleszteni, az előterjesztés 
nélkül. 

 

6. 8. számú mellékletben a munkaköri leírásnak megfelelően kell kialakítani a 
juttatásra jogosító munkaköröket a két fő Közművelődési szakember II. helyett egy 
igazgatási ügyintéző, és a két könyvtáros helyett egy könyvtáros munkakör 
szerepeljen. 

 

7. A belső dokumentum meghatározás helyett 10. számú melléklet legyen a Bérleti 

díjak és egyéb irodai szolgáltatási díjszabása a Nagyközségi József Attila 

Művelődési Ház és Könyvtár intézményben szabályzattal.  
 

8. A  Szervezeti és Működési Szabályzat X. Záró rendelkezése egészüljön ki a  
− 9. számú melléklet: Könyvtárhasználati szabályzattal    
− 10. számú melléklet: Bérleti díjak és egyéb irodai szolgáltatási díjszabás a 

Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár intézményben 
szabályzattal 

 
 Erről értesül:   

  1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
    2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
 
132/2017. (IV.25.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Suki Zsoltné Jászladány, Nyár u. 6. szám alatti lakos települési támogatás ügye 
 

Suki Zsoltné Jászladány, Nyár u. 6. szám alatti lakos települési támogatás iránti 
kérelemmel fordult a bizottsághoz. A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsága nevezett személy részére a 
Települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (1) 
bekezdés alapján rendkívüli eseti támogatást nyújt, mely 3 db élelmiszercsomagot 
tartalmaz.    
 

Erről értesül:  
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai 
2./ Suki Zsoltné Jászladány, Nyár u. 6. szám alatti lakos. 

 



 
133/2017. (IV.25) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Csikós Erzsébet Jászladány, Munkás u. 17. szám alatti lakos települési támogatás ügye 
 

Csikós Erzsébet Jászladány, Munkás u. 17. szám alatti lakos települési támogatás 
iránti kérelemmel fordult a bizottsághoz. A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsága nevezett személy részére a 
Települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (1) 
bekezdés alapján rendkívüli eseti támogatást nyújt, mely 1 db élelmiszercsomagot 
tartalmaz.    
 

Erről értesül:  
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai 
2./ Csikós Erzsébet Jászladány, Munkás u. 17. szám alatti lakos. 

 
 
 
134/2017. (IV.25.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Kállai Éva Jászladány, Jókai u. 40. szám alatti lakos települési támogatás ügye 
 

Kállai Éva Jászladány, Jókai u. 40. szám alatti lakos települési támogatás iránti 
kérelemmel fordult a bizottsághoz. A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsága nevezett személy részére a 
Települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (1) 
bekezdés alapján rendkívüli eseti támogatást nyújt, mely 2 db élelmiszercsomagot 
tartalmaz.    
 

Erről értesül:  
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai 
2./ Kállai Éva Jászladány, Jókai u. 40. szám alatti lakos. 

 
 
 
135/2017. (IV.25.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Suki Mária Jászladány, Rákóczi u. 24. szám alatti lakos települési támogatás ügye 
 

Suki Mária Jászladány, Rákóczi u. 24. szám alatti lakos települési támogatás iránti 
kérelemmel fordult a bizottsághoz. A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsága nevezett személy részére a 
Települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (1) 
bekezdés alapján rendkívüli eseti támogatást nyújt, mely 3 db élelmiszercsomagot 
tartalmaz.    
 

Erről értesül:  
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai 
2./ Suki Mária Jászladány, Rákóczi u. 24. szám alatti lakos. 

 
 
 
136/2017. (IV.25.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 



Suki Tibor Jászladány, Vasút u. 15. szám alatti lakos települési támogatás ügye 
 

Suki Tibor Jászladány, Vasút u. 15. szám alatti lakos települési támogatás iránti 
kérelemmel fordult a bizottsághoz. A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsága nevezett személy részére a 
Települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (1) 
bekezdés alapján rendkívüli eseti támogatást nyújt, mely 3 db élelmiszercsomagot 
tartalmaz.    
 

Erről értesül:  
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai 
2./ Suki Tibor Jászladány, Vasút u. 15. szám alatti lakos. 

 
 
 
137/2017. (IV.25.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Szegedi Andrea Jászladány, Liszt F. u. 34. szám alatti lakos települési támogatás ügye 
 

Szegedi Andrea Jászladány, Liszt F. u. 34. szám alatti lakos települési támogatás iránti 
kérelemmel fordult a bizottsághoz. A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsága nevezett személy részére a 
Települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (1) 
bekezdés alapján rendkívüli eseti támogatást nyújt, mely 1 db élelmiszercsomagot 
tartalmaz.    
 

Erről értesül:  
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai 
2./ Szegedi Andrea Jászladány, Liszt F. u. 34. szám alatti lakos. 

 
 
 
138/2017. (IV.25.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Rácz Renáta Brigitta Jászladány, Lehel u. 10. szám alatti lakos települési támogatás 
ügye 
 

Rácz Renáta Brigitta Jászladány, Lehel u. 10. szám alatti lakos települési támogatás 
iránti kérelemmel fordult a bizottsághoz. A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsága nevezett személy részére a 
Települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (1) 
bekezdés alapján rendkívüli eseti támogatást nyújt, mely 3 db élelmiszercsomagot 
tartalmaz.    
 

Erről értesül:  
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai 
2./ Rácz Renáta Brigitta Jászladány, Lehel u. 10. szám alatti lakos. 

 
 
 
139/2017. (IV.25.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Máté Lászlóné Jászladány, József A. u. 27. szám alatti lakos települési támogatás ügye 



 
Máté Lászlóné Jászladány, József A. u. 27. szám alatti lakos települési támogatás 
iránti kérelemmel fordult a bizottsághoz. A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsága nevezett személy részére a 
Települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (1) 
bekezdés alapján rendkívüli eseti támogatást nyújt, mely 1 db élelmiszercsomagot 
tartalmaz.    
 

Erről értesül:  
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai 
2./ Máté Lászlóné Jászladány, József A. u. 27. szám alatti lakos. 

 
 
 
140/2017. (IV.25.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Rácz Miklós Jászladány, Mező u. 6. szám alatti lakos települési támogatás ügye 
 

Rácz Miklós Jászladány, Mező u. 6. szám alatti lakos települési támogatás iránti 
kérelemmel fordult a bizottsághoz. A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsága nevezett személy részére a 
Települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (1) 
bekezdés alapján rendkívüli eseti támogatást nyújt, mely 1 db élelmiszercsomagot 
tartalmaz.    
 

Erről értesül:  
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai 
2./ Rácz Miklós Jászladány, Mező u. 6. szám alatti lakos. 

 
 
 
141/2017. (IV.25.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Rácz Erzsébet Jászladány, Mező u. 32. szám alatti lakos települési támogatás ügye 
 

Rácz Erzsébet Jászladány, Mező u. 32. szám alatti lakos települési támogatás iránti 
kérelemmel fordult a bizottsághoz. A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsága nevezett személy részére a 
Települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (1) 
bekezdés alapján rendkívüli eseti támogatást nyújt, mely 1 db élelmiszercsomagot 
tartalmaz.    
 

Erről értesül:  
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai 
2./ Rácz Erzsébet Jászladány, Mező u. 32. szám alatti lakos. 

 
 
 
142/2017. (IV.25.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Rácz Miklósné Jászladány, Attila u. 3. szám alatti lakos települési támogatás ügye 
 



Rácz Miklósné Jászladány, Attila u. 3. szám alatti lakos települési támogatás iránti 
kérelemmel fordult a bizottsághoz. A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsága nevezett személy részére a 
Települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (1) 
bekezdés alapján rendkívüli eseti támogatást nyújt, mely 1 db élelmiszercsomagot 
tartalmaz.    
 

Erről értesül:  
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai 
2./ Rácz Miklósné Jászladány, Attila u. 3. szám alatti lakos. 

 
 
 
143/2017. (IV.25.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Suki Izidorné Jászladány, Szentgyörgyi u. 18. szám alatti lakos települési támogatás 
ügye 
 

Suki Izidorné Jászladány, Szentgyörgyi u. 18. szám alatti lakos települési támogatás 
iránti kérelemmel fordult a bizottsághoz. A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsága nevezett személy részére a 
Települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (1) 
bekezdés alapján 5200 forint rendkívüli eseti támogatást nyújt, a villanyszámla 
hátralék befizetésére. 
 

Erről értesül:  
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai 
2./ Suki Izidorné Jászladány, Szentgyörgyi u. 18. szám alatti lakos. 

 
 
 
144/2017. (IV.25.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Peczek Margit Jászladány, Álmos vezér utca 6. szám alatti lakos települési támogatás 
ügye 
 

Peczek Margit Jászladány, Álmos vezér utca 6. szám alatti lakos települési támogatás 
iránti kérelemmel fordult a bizottsághoz. A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsága nevezett személy részére a 
Települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (1) 
bekezdés alapján rendkívüli eseti támogatást nyújt, mely 2 db élelmiszercsomagot 
tartalmaz.    
 

Erről értesül:  
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai 
2./ Peczek Margit Jászladány, Álmos vezér utca 6. szám alatti lakos. 

 
 
 
145/2017. (IV.25.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Madarász Józsefné Jászladány, Erzsébet u. 21. szám alatti lakos települési támogatás 
ügye 



 
Madarász Józsefné Jászladány, Erzsébet u. 21. szám alatti lakos települési támogatás 
iránti kérelemmel fordult a bizottsághoz. A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsága nevezett személy részére a 
Települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (1) 
bekezdés alapján rendkívüli eseti támogatást nyújt, mely 1 db élelmiszercsomagot 
tartalmaz.    
 

Erről értesül:  
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai 
2./ Madarász Józsefné Jászladány, Erzsébet u. 21. szám alatti lakos. 

 
 
 
146/2017. (IV.25.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Pusomai Istvánné Jászladány, Vásártér u. 6. szám alatti lakos települési támogatás ügye 
 

Pusomai Istvánné Jászladány, Vásártér u. 6. szám alatti lakos települési támogatás 
iránti kérelemmel fordult a bizottsághoz. A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsága nevezett személy részére a 
Települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (1) 
bekezdés alapján rendkívüli eseti támogatást nyújt, mely 1 db élelmiszercsomagot 
tartalmaz.    
 

Erről értesül:  
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai 
2./ Pusomai Istvánné Jászladány, Vásártér u. 6. szám alatti lakos. 

 
 
 
147/2017. (IV.25.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Kökény Tamás Jászladány, Óvoda u. 7. szám alatti lakos települési támogatás ügye 
 

Kökény Tamás Jászladány, Óvoda u. 7. szám alatti lakos települési támogatás iránti 
kérelemmel fordult a bizottsághoz. A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsága nevezett személy részére a 
Települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (1) 
bekezdés alapján rendkívüli eseti támogatást nyújt, mely 1 db élelmiszercsomagot 
tartalmaz.    
 

Erről értesül:  
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai 
2./ Kökény Tamás Jászladány, Óvoda u. 7. szám alatti lakos. 

 
 
 
148/2017. (IV.25.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Kállai Tibor Jászladány, Óvoda u. 16. szám alatti lakos települési támogatás ügye 
 



Kállai Tibor Jászladány, Óvoda u. 16. szám alatti lakos települési támogatás iránti 
kérelemmel fordult a bizottsághoz. A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsága nevezett személy részére a 
Települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (1) 
bekezdés alapján rendkívüli eseti támogatást nyújt, mely 2 db élelmiszercsomagot 
tartalmaz.    
 

Erről értesül:  
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai 
2./ Kállai Tibor Jászladány, Óvoda u. 16. szám alatti lakos. 

 
 
 
149/2017. (IV.25.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Katona Márta Jászladány, Szikszai u. 19. szám alatti lakos települési támogatás ügye 
 

Katona Márta Jászladány, Szikszai u. 19. szám alatti lakos települési támogatás iránti 
kérelemmel fordult a bizottsághoz. A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsága nevezett személy részére a 
Települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (1) 
bekezdés alapján nem nyújt rendkívüli eseti támogatást, mivel egy főre jutó jövedelme 
meghaladja az 57.000 forintot. 
 
 

Erről értesül:  
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai 
2./ Katona Márta Jászladány, Szikszai u. 19. szám alatti lakos. 

 
 
 
150/2017. (IV.25.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Máténé Sipos Annamária Jászladány, Nagydabi u. 32. szám alatti lakos települési 
támogatás ügye 
 

Máténé Sipos Annamária Jászladány, Nagydabi u. 32. szám alatti lakos települési 
támogatás iránti kérelemmel fordult a bizottsághoz. A Jászladány Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsága nevezett 
személy részére a Települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) önkormányzati 
rendelet 6. § (1) bekezdés alapján nem nyújt rendkívüli eseti támogatást, mivel egy 
főre jutó jövedelme meghaladja a rendeletben előírt jövedelmet. 
 
 

Erről értesül:  
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai 
2./ Máténé Sipos Annamária Jászladány, Nagydabi u. 32. szám alatti    
     lakos. 

 
 
 
151/2017.(II. 21.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 



Rácz Judit Jászladány, Kossuth L. u. 86. szám alatti lakos gyermek gondozásához 
nyújtott települési támogatás ügye 
  
 

Rácz Judit Jászladány, Kossuth L. u. 86. szám alatti lakos gyermeke gondozásához 
települési támogatás iránti kérelemmel fordult a bizottsághoz. Jászladány Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsága nevezett 
személy részére a Települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) önkormányzati 
rendelet 11. § (5) bekezdés a) pontja alapján gyermekintézményi étkezési térítési díjat 
nyújt, Fekete Krisztián (sz: Jászberény,  2002.12.16 .) nevű gyermeke részére napi 475 
forint értékben 2017. április 1-től 2017. június 15-ig azon tanítási napokra  melyre 
étkezést vesz igénybe. 
 

Erről értesül:  
1./  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai 
2./  Kállai Ferencné Jászladány Juhász I. u. 10. szám alatti lakos 

 
 
 
152/2017.(IV. 25.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Farkas Györgyné Jászladány Bem Apó tp. 10. szám alatti lakos gyermek gondozásához 
nyújtott települési támogatás ügye 
  
 

Farkas Györgyné Jászladány Bem Apó tp. 24. szám alatti lakos gyermeke 
gondozásához települési támogatás iránti kérelemmel fordult a bizottsághoz. 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága nevezett személy részére a Települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet 11. § (5) bekezdés a) pontja alapján gyermekintézményi 
étkezési térítési díjat nyújt, Farkas Anna (sz: Jászberény, 2009.09.11.) nevű gyermeke 
részére napi 405 forint értékben 2017. április 1-től 2017. június 15-ig azon tanítási 
napokra, melyre étkezést vesz igénybe. 
 

Erről értesül:  
1./  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai 
2./  Farkas Györgyné Jászladány Bem Apó tp. 24. szám alatti    

       lakos 
 
 


