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211/2016.(VI.21.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meg-
állapításáról 
 

212/2016.(VI.21.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

10./ napirendi pont felvételére  
 

213/2016.(VI.21.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

Módosított napirend megállapítására 
 

214/2016.(VI.21.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

Szociális keret felhasználására 

215/2016.(VI.21.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

Javaslat a Szociális és Gyermekvédelmi 
Szolgáltató Központ 2015. évi szakmai 
munkájáról készült beszámoló elfogadására 
 

216/2016.(VI.21.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátásokról, azok igénybevételé-
ről, valamint a fizetendő térítési díjakról 
szóló 12/2005. (VII. 01.) önkormányzati 
rendelet módosítására 
 

217/2016.(VI.21.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

Javaslat a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 
2015/2016-os tanévben végzett tevékeny-
ségéről készült beszámoló elfogadására 
 

218/2016.(VI.21.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

Javaslat a 2016/2017-es nevelési évben 
indítandó óvodai csoportok számának 
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meghatározására 
 

219/2016.(VI.21.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

Javaslat a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 
maximális csoportlétszám növelésére 
 

220/2016.(VI.21.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

Javaslat a települési támogatásról szóló 
5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
 

221/2016.(VI.21.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

Javaslat a Szervezeti és működési szabály-
zatról szóló 6/2015. (II. 23.) önkormányzati 
rendelet módosítására 
 

222/2016.(VI.21.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

Javaslat az Ozoróczky Mária Szociális 
Központ intézményvezetői álláshely pályá-
zati kiírásáról 
 

223/2016.(VI.21.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

Ideiglenes bizottság létrehozása az 
Ozoróczky Mária Szociális Központ in-
tézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat 
véleményezésére 
 

224/2016.(VI.21.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

Javaslat a Jászladány Nagyközségi Önkor-
mányzat Egészségtervének felülvizsgálat-
ára 
 

225/2016.(VI.21.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

Javaslat a hulladékgazdálkodás közszolgál-
tatás ellátásáról szóló 13/2015. (VI. 29.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
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J E G Y Z ŐK Ö N Y V  
 
 

Készült:  Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testület ÜGYRENDI-
JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2016. június 21-én megtartott  n y í l t ,  
s o r o s  ülésén a Polgármesteri Hivatal dísztermében. 

 
Jelen vannak:  

  
Szöllősi János 
Dr Bakos Beáta 
Baginé Gavaldik Lívia 
Karkusné Dósa Zsuzsanna 

 
4 fő 

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 
   
   
 Lovász Imre jegyző 
 Major Ferencné alpolgármester  
 Lóczi István aljegyző 
 
 Tarcsa Istvánné intézményvezető 
 Müllerné Braun Erika intézményvezető 
   
 
Szöllősi János levezető elnök: sok szeretettel köszönti a megjelent bizottsági tagokat. Seresné 
Lados Éva a bizottság elnöke nem tud jelen lenni az ülésen, ezért mint korelnök vezeti le azt. 
Megállapítja, hogy a bizottság 5 tagja közül 4 személy jelen van, ezért a bizottság határozat-
képes.  Baginé Gavaldik Líviát felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére. 

Szöllősi János: szavazásra teszi, ki az, aki elfogadja Baginé Gavaldik Líviát jegyzőkönyv 
hitelesítőnek. A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő határo-
zatot hozza: 

 
 
211/2016. (VI.21.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság a 2016. június 21-i Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági ülé-
sen Baginé Gavaldik Líviát jelöli ki jegyzőkönyv hitelesítőnek. 

 
 

Erről értesül:  
 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
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Szöllősi János: Az írásbeli meghívót mindenki megkapta. Kérdezi, a meghívóban szereplő 
napirendi pontokat kívánják-e módosítani, vagy új napirendi ponttal kiegészíteni azt?   

Lovász Imre jegyző: javasolja, hogy a bizottság 10. Napirendi pontnak vegye fel a hulladék-
gazdálkodás közszolgáltatás ellátásáról szóló 13/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelet mó-
dosítását. 
 
Szöllősi János, szavazásra teszi, ki tudja elfogadni 10. napirendi pont felvételére a Javaslat a 
hulladékgazdálkodás közszolgáltatás ellátásáról szóló 13/2015. (VI. 29.) önkormányzati ren-
delet módosítására, melynek előadója Lovász Imre jegyző? A bizottság 4 igen szavazattal, 
egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
212/2016. (V.24.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
10./ napirendi pont felvételére  
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság a következő napirendi ponttal egészíti ki a nyílt ülésének 
napirendjét: 
 
10./ Javaslat a hulladékgazdálkodás közszolgáltatás ellátásáról szóló  

13/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítására 
      Előadó:  Lovász Imre jegyző 

 
 

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

 
 
Szöllősi János szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a 10 nyílt és 1 zárt napirendi pontból álló 
módosított napirendet? A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja és a követke-
ző határozatot hozza: 
 
 
213/2016. (VI.21.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Módosított napirend megállapítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottság a 2016. június 21-i soros 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./ Pénzügyi helyzet ismertetése, a szociális keret felhasználása  
Előadó:   Lóczi István aljegyző 

 
2./ Beszámoló a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 2015. évi szakmai 

munkájáról 
Előadó:  Müllerné Braun Erika intézményvezető 
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3./ Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevéte-
léről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2005. (VII. 01.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előadó:  Lovász Imre jegyző, 
Tárgyalja: Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 

4./ Beszámoló a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2015/2016-os tanévben végzett munkájá-
ról 
Előadó:  Lajosné Kiss Klára intézményvezető 
  

5./ Javaslat a 2016/2017-es nevelési évben indítandó óvodai csoportok számának megha-
tározására 
Előadó:  Lajosné Kiss Klára intézményvezető 
  

6./ Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérelme maximális csoportlétszám növeléséhez 
Előadó:  Lajosné Kiss Klára intézményvezető 

 
7./ Előterjesztés a települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet 

módosítására  
Előadó:  Lovász Imre jegyző 

 
8./ Javaslat az Ozoróczky Mária Szociális Központ intézményvezetői álláshely pályázati 

kiírására és ideiglenes bizottság megválasztására 
Előadó:  Lovász Imre jegyző 
 

9./ Előterjesztés a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Egészségtervének felülvizsgá-
latáról 
Előadó:  Lóczi István aljegyző 
 

10./ Javaslat a hulladékgazdálkodás közszolgáltatás ellátásáról szóló  
13/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó:   Lovász Imre jegyző 

 
 

 
 Z árt ülésZ árt ülésZ árt ülésZ árt ülés    

                     
11./ Természetben és pénzben is nyújtható rendkívüli eseti támogatás iránti kérelmek elbí-

rálása 
Előadó:   Ecsédi Emese előadó 

 
 

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

 
 
1. N A P I R E N D I     PONT 
Pénzügyi helyzet ismertetése, a szociális keret felhasználása  
Előadó:   Lóczi István aljegyző 



 6 

   

Szöllősi János: felkéri Lóczi István aljegyzőt ismertesse szóban a napirendi pontot. 

Lóczi István: köszönti a jelenlévőket. Továbbra is látható, hogy a lakhatási támogatást nagy 
számban veszi igénybe a lakosság. A helyi rendelet alapján ez háromezer forintban állapítható 
meg, mely ahhoz a közüzemi szolgáltatóhoz kerül, amelyre a támogatást igénylő kéri. Az el-
múlt időszakban egy köztemetés volt. 32 személynek szavazta meg a gyermekétkeztetési tá-
mogatást a bizottság. Összességében 10.543.479 forint lett felhasználva, mely az éves keret 
17,69 %-a.  

A tegnapi nap folyamán beindult a nyári gyermekétkeztetés 402 fővel. Kb 20 fő nem vette át 
az ebédet, akik helyett holnaptól már újabb jelentkezők kapják meg a lehetőséget. 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

Szőllősi János, szavazásra teszi ki az aki elfogadja a szociális keret felhasználásáról készült 
beszámolót, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő hatá-
rozatot hozza: 
 
 
214/2016. (VI.21.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Szociális keret felhasználására 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottsága elfogadja a szociális keret 2016. június 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 Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 2015. évi szakmai munkájá-
ról 
Előadó:  Müllerné Braun Erika intézményvezető 
 
Szöllősi János: megkérdi Müllerné Braun Erikát, kívánja-e kiegészíteni a beszámolót. 
Müllerné Braun Erika : köszöni a lehetőséget, nem kívánja kiegészíteni, azonban kérdéseik-
re szívesen válaszol. 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

Szöllősi János szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja a Szociális és Gyermekvédel-
mi Szolgáltató Központ 2015. évi szakmai munkájáról készült beszámolót az előterjesztés 
szerint? A bizottság 4 igen szavazattal  egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő 
határozatot hozza: 

 

215/2016. (VI.21) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 2015. évi szakmai munká-
járól készült beszámoló elfogadására 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsága megvitatta, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületek a Szociális és Gyer-
mekvédelmi Szolgáltató Központ 2015. évi szakmai munkájáról készült beszámolót az 
előterjesztés 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 
Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, 
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2005. (VII. 01.) önkormányzati rendelet mó-
dosításáról 
Előadó:  Lovász Imre jegyző, 
Tárgyalja:  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

 

Szöllősi János: felkéri Lovász Imre jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 

Lovász Imre jegyző: össze kívánja foglalni: az önkormányzat rendelkezik olyan rendelettel, 
mely tartalmazza a térítési díjakat. Július elsejétől kezd működni az összevont intézmény, az 
Ozoróczky Mária Szociális Központ, melynek a működéséhez szükséges a rendeletet módosí-
tani. A térítési díj mértéke nem változik, kizárólag az intézmény elnevezésben történik módo-
sítás. 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

Szöllősi János szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szó-
ló 12/2005. (VII. 01.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés szerint? A bizott-
ság 4 igen szavazattal  egyhangúan elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 
 
 
216/2016. (VI.21) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, 
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2005. (VII. 01.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsága megvitatta, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületek a személyes gondos-
kodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 
díjakról szóló 12/2005. (VII. 01.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés 
szerint. 
 

 
 

Erről értesül:  
    1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
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    2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
 
4. N A P I R E N D I    PONT 
Beszámoló a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2015/2016-os tanévben végzett munkájáról 
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető 
 

Szöllősi János: felkéri Lajosné Kiss Klárát kívánja e a beszámolót kiegészíteni.   

Lajosné Kiss Klára: köszöni a lehetőséget nem kíván vele élni. Igyekezett a beszámolót tel-
jességgel összeállítani, hogy reális képet mutasson az egész éves munkájukról. Kérdésekre 
természetesen szívesen válaszol. 

Szöllősi János: a harmadik oldalon írta, hogy pályázatot nyújtottak be „A foglalkozás és az 
életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fej-
lesztésére”. Érdeklődik, megtörtént-e már az elbírálás. 

Lajosné Kiss Klára: egyenlőre befogadták a pályázatot, döntésre 90 nap múlva kerül sor. 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

Szöllősi János szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja a Jászladányi Óvoda és Böl-
csőde 2015/2016-os tanévben végzett tevékenységéről készült beszámolót az előterjesztés 
szerint? A bizottság 4 igen szavazattal  egyhangúan elfogadja a javaslatot, és a következő 
határozatot hozza: 
 
217/2016. (VI.21) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2015/2016-os tanévben végzett tevékenységé-
ről készült beszámoló elfogadására 
 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsága megvitatta, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületek a Jászladányi Óvoda 
és Bölcsőde 2015/2016-os tanévben végzett tevékenységéről készült beszámolót az elő-
terjesztés szerint. 

 
 

Erről értesül:  
    1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
    2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
 
5. N A P I R E N D I    PONT 
Javaslat a 2016/2017-es nevelési évben indítandó óvodai csoportok számának meghatározá-
sára 
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető 
 

Szöllősi János: kérdezi Lajosné Kiss Klárát kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést? 

Lajosné Kiss Klára: köszöni a lehetőséget, nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. 
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Karkusné Dósa Zsuzsanna: a csoportok maximális létszámon működnek, azonban az éves 
születési adatokból látja, hogy ennél még nagyobb csoport létszámra is szükség lesz. Akkor 
hogyan lehet megoldani a gyermekek elhelyezését? Mekkora létszámmal működhet egy cso-
port? 

Lajosné Kiss Klára: 30 fő a maximum, viszont akkor egy csoportba egy óvodapedagógus 
nagyon kevés lesz. A tervezést nehezíti, hogy nem lehet kiszámítani, a nevelőszülőknél elhe-
lyezett gyermekek számát. 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

Szöllősi János szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja a 10 óvodai csoport indításá-
nak engedélyezését a Képviselő-testületek a 2016/2017 nevelési évben a Jászladányi Óvoda 
és Bölcsőde intézményben a 246 gyermek ellátására? A bizottság 4 igen szavazattal  egy-
hangúan elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 
 
 
218/2016. (VI.21) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a 2016/2017-es nevelési évben indítandó óvodai csoportok számának meghatá-
rozására 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsága megvitatta, és 10 óvodai csoport indításának engedélyezését javasolja a Képvi-
selő-testületek a 2016/2017 nevelési évben a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intéz-
ményben a 246 gyermek ellátására. 

 
 

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 
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérelme maximális csoportlétszám növeléséhez 
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető 
 

Szöllősi János: kérdezi Lajosné Kiss Klárát kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést? 

Lajosné Kiss Klára: köszöni a lehetőséget, nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. 

Lovász Imre jegyző: a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján az óvodai csoport lét-
szám 13-25 főig terjedhet, fenntartói engedéllyel lehet 20 %-al növelni. Szorosan összefügg a 
két előterjesztés, mivel a 25 fős csoportba 20 %-os növelése estén 30 gyermeket tudnak föl-
venni.  

Szöllősi János: az előző napirendi pontnál elhangzottak megerősítik e javaslat szükségessé-
gét.  

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

Szöllősi János szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja a Jászladányi Óvoda és Böl-
csőde kérelmét a maximális csoportlétszám 20%-kal történő növelés engedélyezésére a 
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2016/2017 nevelési évre a „Tündérkert” óvoda Napraforgó, Katica és a Napsugár, valamint 
a „Szivárvány” óvoda Süni és Liliom  csoport vonatkozásában? A bizottság 4 igen szavazat-
tal  egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 

 
 
219/2016. (VI.21) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde maximális csoportlétszám növelésére 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsága megvitatta, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületek a Jászladányi Óvoda 
és Bölcsőde kérelmét a maximális csoportlétszám 20%-kal történő növelés engedélye-
zésére a 2016/2017 nevelési évre a „Tündérkert” óvoda Napraforgó, Katica és a Nap-
sugár, valamint a „Szivárvány” óvoda Süni és Liliom  csoport vonatkozásában. 

 
 

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 települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módo-
sítására  
Előadó: Lovász Imre jegyző 
 
 
Szöllősi János: felkéri Lovász Imre jegyző urat az előterjesztés ismertetésére. 
Lovász Imre jegyző: a legutóbbi ülésen a bizottság döntött, hogy a településtámogatási ren-
delet villamoshálózatok újra vezetékelésével egészüljön ki, ennek a részletszabályait dolgoz-
zák ki, melyet a Képviselő-testület módosított, és amely e javaslat alapján került most kidol-
gozásra a fogyasztási mérőhely szabályos kiépítéséhez nyújtott települési támogatás részletes 
szabályai. Kéri a bizottságot az előterjesztés véleményezésére, illetve elfogadására. 
 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

Szöllősi János szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja a települési támogatásról szóló 
5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés szerint? A bizottság 3 
igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot 
hozza: 
 
 
220/2016. (VI.21) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosí-
tására  
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsága megvitatta, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületek a települési támoga-
tásról szóló 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés szerint. 
 

 
 

Erről értesül:  
    1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
    2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
Lovász Imre jegyző: ezzel kapcsolatban szükséges a Szervezeti és működési szabályzat mó-
dosítása is, melyben a fogyasztási mérőhely szabványos kiépítéséhez nyújtható települési tá-
mogatás elbírálását jegyzői hatáskörbe utalná. Amennyiben megfelel a bizottságnak, kéri az 
előterjesztés elfogadását. 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

Szöllősi János szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja a szervezeti és működési sza-
bályzatról szóló 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. számú melléklet 3. pontja a kö-
vetkező d) alponttal történő kiegészítését az előterjesztés szerint? A bizottság 3 igen szava-
zattal 1 tartózkodás mellett elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 
 
 
221/2016. (VI.21) 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 Bi-
zottsága megvitatta, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a szervezeti és mű-
ködési szabályzatról szóló 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. számú melléklet 3. 
pontja a következő d) alponttal történő kiegészítését az előterjesztés szerint. 

 
 

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 Ozoróczky Mária Szociális Központ intézményvezetői álláshely pályázati kiírá-
sára és ideiglenes bizottság megválasztására 
Előadó: Lovász Imre jegyző 
 

Szöllősi János: felkéri Lovász Imre jegyző urat az előterjesztés ismertetésére. 

Lovász Imre jegyző: a Magyar Államkincstár által megtörtént az Ozoróczky Mária Szociális 
Központ bejegyezése, illetve a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatala kiadta a működési engedély módosítását, tehát július 1-től jogszerűen tud mű-
ködni. Az intézmény vezetésével Müllerné Braun Erikát bízta meg a képviselő-testület ideig-
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lenesen, szeptember 30-ig, ezért szükséges az álláshelyre pályázat kiírása, melyben a betöltési 
határidő október 1-től történne. Az eljárás során ideiglenes bizottságot szükséges létrehozni, 
melyben egy szakértelemmel rendelkező tag is lenne, Deákné Orosz Zsuzsanna személyében, 
akit felkértek, és el is vállalta a feladatot, amennyiben a bizottság javaslatára a Képviselő-
testület elfogadja a tagságát. A bizottságba tagnak javasolja még polgármester asszonyt, illet-
ve a két bizottság elnökét. Azért javasol 4 főt a bizottságba, hogy amennyiben egy személy 
nem tud részt venni az ülésen, akkor is meglegyen az előírt 3 fős bizottság, mely javaslatot 
tudjon tenni a képviselő-testületnek. 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

Szöllősi János szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja a Közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján hirdessen pályázatot az Ozoróczky Mária 
Szociális Központ intézményvezetői munkakör betöltésére az előterjesztés szerint.? A bizott-
ság 4 igen szavazattal  egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 
 
 
222/2016. (VI.21) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat az Ozoróczky Mária Szociális Központ intézményvezetői álláshely pályázati 
kiírásáról  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megvitatta, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján 
hirdessen pályázatot az Ozoróczky Mária Szociális Központ intézményvezetői 
munkakör betöltésére az előterjesztés szerint. 

 
 

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

 

Szöllősi János szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja a közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-a és 20/B §-a alapján valamint a  közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Kormány rende-
let 1/A § (9) – (10) bekezdésében, 3 § (3) bekezdésében illetve 3/A §-ban biztosított jogkör-
ében eljárva, legalább négy tagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel 
rendelkező ideiglenes bizottságot hozzon létre az Ozoróczky Mária Szociális Központ intéz-
ményvezetői álláshelyére kiírt és beérkező   pályázatok véleményezésére. A bizottság megbí-
zatása e feladat ellátásának idejére szóljon. A bizottság tagjának javasolja: Deákné Orosz 
Zsuzsannát, Bertalanné Drávucz Katalint, Seresné Lados Évát, Bagi Zsolt Arnoldot. 
A bizottság 4 igen szavazattal  egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő határoza-
tot hozza: 
 
 
223/2016. (VI.21) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Ideiglenes bizottság létrehozása az Ozoróczky Mária Szociális Központ intézményveze-
tői álláshelyére kiírt pályázat véleményezésére 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megvitatta, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-a és 20/B §-a alapján va-
lamint a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociá-
lis, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 
257/2000.(XII.26.) Kormány rendelet 1/A § (9) – (10) bekezdésében, 3 § (3) bekezdé-
sében illetve 3/A §-ban biztosított jogkörében eljárva, legalább négy tagú, a betöltendő 
munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező ideiglenes bizottságot hozzon 
létre az Ozoróczky Mária Szociális Központ intézményvezetői álláshelyére kiírt és be-
érkező   pályázatok véleményezésére.  

A bizottság megbízatása e feladat ellátásának idejére szóljon. 
A bizottság tagjának javasolja: 
 

1. Deákné Orosz Zsuzsanna  
2. Bertalanné Drávucz Katalin 
3. Seresné Lados Éva 
4. Bagi Zsolt Arnold 

 
 

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 
Előterjesztés a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Egészségtervének felülvizsgálatáról 
Előadó: Lóczi István aljegyző 
 

Szöllősi János: kérdezi Lóczi Istvánt kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést? 

Lóczi István: köszöni a lehetőséget, és köszönetet kíván mondani azoknak, akik segítettek a 
felülvizsgálat elvégzésében, az adatoknak a szolgáltatásában, úgy a helyi egészségügy részé-
ről, mint a jászberényi kórház részéről. Sajnos a 13. pontban írt központi ügyeletről többszöri 
telefonálás, és e-mail váltás után sem kaptak információt, ezért azt a részt nem tudták kellő-
kép kidolgozni. 2014-ben fogadta el a képviselő-testület az Egészségtervet, melyet akkor úgy 
fogadtak el, hogy két évente vizsgálják felül. Arra a megállapításra jutottak, hogy öt évente is 
elégséges a felülvizsgálat.  
Azokat a pontokat, amelyekben a felelősöket korábban név szerint jelölték, most státuszok-
ként kerültek leírásra. 21. pont tartalmazza az összegzést, melyben arra törekedtek, hogy a 
jelenleg a településen élők egészségügyi körülményeit rögzítsék.  

Szöllősi János: érdeklődik, hogy az Egészségtervet milyen szerveknek kell továbbítani. 

Lóczi István: a jegyzőkönyv mellékleteként kell a Kormányhivatalnak megküldeni. Egyéb 
szerveknek nem kell küldeni. 

Szöllősi János: pontosítást szeretne kérni, mivel az előterjesztés 2. pont első bekezdése és a 
hozzá tartozó táblázat tartama nem igazán egyezik.  
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Lóczi István: javasolja, hogy a pontos szöveg az alábbi legyen: 2014-ben és 2015-ben, a 
2010-2013 évekhez viszonyítva nőtt a 0-2 éves és a 3-5 éves korúak száma. Nagymérvű csök-
kenés tapasztalható viszont, a 6-13 éves korosztály és a 14-17 éves korosztály létszámában. 

Hozzászólás javaslat nem érkezik. 

 
Szöllősi János szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja a Jászladány Nagyközségi 
Önkormányzat Egészségtervének felülvizsgálatát azzal a kiegészítéssel, hogy az előterjesztés 
2. pont első bekezdése az alábbiakra módosuljon: „2014-ben és 2015-ben, a 2010-2013 évek-
hez viszonyítva nőtt a 0-2 éves és a 3-5 éves korúak száma. Nagymérvű csökkenés tapasztal-
ható viszont, a 6-13 éves korosztály és a 14-17 éves korosztály létszámában.”  
 
A bizottság 4 igen szavazattal  egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő határoza-
tot hozza: 

 

 
224/2016. (VI.21) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Egészségtervének felülvizsgálatára 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsága megvitatta, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Jászladány Nagy-
községi Önkormányzat Egészségtervének felülvizsgálatát azzal a kiegészítéssel, hogy az 
előterjesztés 2. pont első bekezdése az alábbiakra módosuljon:  

 
„2014-ben és 2015-ben, a 2010-2013 évekhez viszonyítva nőtt a 0-2 éves és a 3-5 éves ko-
rúak száma. Nagymérvű csökkenés tapasztalható viszont, a 6-13 éves korosztály és a 14-
17 éves korosztály létszámában.”  
  
 

Erről értesül:  
    1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
    2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
 
10. N A P I R E N D I    PONT 
Javaslat a hulladékgazdálkodás közszolgáltatás ellátásáról szóló 13/2015. (VI. 29.) önkor-
mányzati rendelet módosítására 
Előadó:   Lovász Imre jegyző 
 
Szöllősi János: felkéri Lovász Imre jegyzőt ismertesse a napirendi pontot. 
Lovász Imre jegyző: a hulladékról szóló törvény módosítása és a 69/2016. (III.31.) Kormány-
rendelet hatályba lépése indokolja a helyi rendelet módosítását, mivel az állam létre hozta a 
hulladékgazdálkodási feladatok ellátására a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt-t. A feladata, hogy a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter javaslata 
alapján megállapítja a közszolgáltatónak fizetendő díjakat, amelyeket a lakosságtól beszedett 
díjakból finanszíroz tovább. Ezt szükséges a helyi rendeletben rögzíteni.  

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

 




