
185/2017.(VI.13.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság a 2017. június 13-i Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági 
ülésen Karkusné Dósa Zsuzsannát jelöli ki jegyzőkönyv hitelesítőnek. 

 
 

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

 
 
 
186/2017.(VI.13.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
2. napirendi pont felvétele napirendre 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottság a következő napirendi pontot felveszi a nyílt ülésének napirendjére: 
 
2./ Javaslat a közszolgáltatási szerződés megkötésére a nem közművel összegyűjtött     

     háztartási szennyvíz begyűjtésére 

     Előadó:   Lovász Imre jegyző 

 
            

 
Erről értesül:  
 

1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
 
 
 
187/2017.(VI.13.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Módosított napirend megállapítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottság a 2017. június 13-i soron kívüli, ülés módosított 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./ Előterjesztés a Jászberényi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezésével 

kapcsolatos állásfoglalás 
Előadó:  Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 

 

2./ Javaslat közszolgáltatási szerződés megkötésére a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére 
Előadó:   Lovász Imre jegyző 



 
 

Erről értesül:  
 

    1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
 
 
 
188//2017.(VI.13.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a Jászberényi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezésével kapcsolatos 
állásfoglalásra 
 
 

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdése alapján Dr. Urbán 
Zoltán r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány a – 
kinevezési jogkör gyakorlója – a Jászberényi Rendőrkapitányság, mint helyi rendőri 
szerv vezetőjének kinevezését megelőzően kikérte az illetékességi területén működő 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a véleményét. 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek nem javasolja az állásfoglalás 
megtételét a Jászberényi Rendőrkapitányság parancsnokának kinevezését illetően, 
valamint javasolja, hogy a Képviselő-testület a döntést bízza a kinevezési jogkör 
gyakorlójára.  

A Bizottság továbbá javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fejezze ki szándékát arra 
vonatkozóan, hogy elfogadja a kinevezési jogkör gyakorlójának a döntését 
figyelemmel arra, hogy az Önkormányzat továbbra is törekedni fog a Jászberényi 
Rendőrkapitánysággal a jó kapcsolat megtartására, és a munkájuk segítésére, úgy 
ahogyan az elmúlt években is történt. 

 
 A Bizottság véleménye szerint a Rendőrkapitányság parancsnokának kinevezése a 
Rendőrség belső ügye. 

 
 Erről értesül:   

  1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
    2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
 
189/2017.(VI.13.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a közszolgáltatási szerződés megkötésére a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére 
 

 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja Jászladány 
Nagyközségi Önkormányzat és a NÜVI közötti nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére szolgáló közszolgáltatási szerződés megkötését 2000 
forint/m3+ ÁFA díjjal, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 



begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 9/2014. (VI. 14.) önkormányzati 
rendelet módosításáig. 
 

 
Erről értesül:   

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


