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 XXV. 
 

 

Iktatószám: 280-16/2016. 
 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat  
Képviselő-testülete 

 

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS  
BIZOTTSÁGA  

 

2016. november 22-i  n y í l t,   s o r o s  üléséről. 
 
 

543/2016.(XI.22.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meg-
állapításáról 
 

544/2016.(XI.22.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

Napirend megállapítására 
 

545/2016.(XI.22.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

Ozoróczky Mária Szociális Központ ké-
relmének elhalasztására 
 

546/2016.(XI.22.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

Javaslat a Jászladányi Polgármesteri Hiva-
tal éves tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadására  
 

547/2016.(XI.22.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkor-
mányzat Képviselő-testület 2017. évi mun-
katerv tervezetének módosítására 
 

548/2016.(XI.22.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkor-
mányzat Képviselő-testület 2017. évi mó-
dosított munkatervének elfogadására 
 

549/2016.(XI.22.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkor-
mányzat Képviselő-testület 2017. évi mó-
dosított munkatervének elfogadására 
 

550/2016.(XI.22.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 2017. 
évi munkatervének módosítására 
 

551/2016.(XI.22.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 2017. 
évi munkatervének módosítására 
 

552/2016.(XI.22.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 2017. 
évi módosított munkatervének elfogadására 
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553/2016.(XI.22.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

Javaslat a Környezetvédelmi Program vég-
rehajtásának felülvizsgálatára 
 

554/2016.(XI.22.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

Javaslat a Szociális Szolgáltatástervezési 
Koncepció felülvizsgálatára 
 

555/2016.(XI.22.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

Javaslat a Jászladány, Hősök tere 1. szám 
(1404/2 hrsz.) alatti ingatlan kisajátítására 
 

556/2016.(XI.22.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

Javaslat a Nagyközségi József Attila Műve-
lődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatának módosítására  
 

557/2016.(XI.22.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

Javaslat a Nagyközségi József Attila Műve-
lődési Ház és Könyvtár Módosító Okirat 
elfogadására  
 

558/2016.(XI.22.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

Javaslat a Nagyközségi József Attila Műve-
lődési Ház és Könyvtár egységes szerkeze-
tű Alapító Okiratának elfogadására  
 

559/2016.(XI.22.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

Javaslat a Jászladány Nagyközségi Önkor-
mányzat közművelődési feladatairól szóló 
2/2005. (I. 28.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
 

560/2016.(XI.22.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkor-
mányzat Foglalkoztatási Esélyegyenlőségi 
Tervének elfogadására 
 

561/2016.(XI.22.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

Javaslat a Jászsági Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás által megvalósított 
KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0031 azonosító 
számú „Jászsági ivóvízminőség-javító pro-
jekt” megnevezésű fejlesztés során létrejött 
vízi-közművek tulajdonba adására, az ön-
kormányzati Társulás megszüntetésére 
 

562/2016.(XI.22.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

Javaslat a Jászsági Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Szolgálat megszüntetésére, a 
Megszüntető Okirat elfogadására, valamint 
a Társulási Megállapodás 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. november 22-én n y í l t ,  s o r o s 
ülésén a Polgármesteri Hivatal dísztermében. 

 
Jelen vannak:  

Seresné Lados Éva 
Dr. Bakos Beáta 
Szöllősi János 
Baginé Gavaldik Lívia 
Karkusné Dósa Zsuzsanna 

5 fő 
 

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 
   
 Lovász Imre jegyző 
 Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 Major Ferencné alpolgármester 
 Lóczi István aljegyző 
  
  
Seresné Lados Éva bizottság elnöke: sok szeretettel köszönti a megjelent bizottsági tagokat. 
Megállapítja, hogy a bizottság mind az 5 tagja jelen van, ezért a bizottság határozatképes.   
Szöllősi Jánost felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére. 

Seresné Lados Éva bizottság elnöke szavazásra teszi, ki az, aki elfogadja jegyzőkönyv hite-
lesítőnek Szöllősi Jánost. A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a követ-
kező határozatot hozza: 

 
 
543/2016.(XI.22.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság a 2016. november 22-i Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági 
ülésen Szöllősi Jánost jelöli ki jegyzőkönyv hitelesítőnek. 

 
 

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

 

Seresné Lados Éva bizottság elnöke: az írásbeli meghívót és a napirendi pontokhoz tartozó 
előterjesztéseket mindenki megkapta. Kérdezi, a meghívóban szereplő napirendi pontokat 
kívánják-e módosítani, vagy új napirendi ponttal kiegészíteni azt?   
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További hozzászólás javaslat nem érkezik. 

 
Seresné Lados Éva bizottság elnöke szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a 12 nyílt és az 5 
zárt napirendi pontból álló napirendet? A bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogad-
ja és a következő határozatot hozza: 
 
 
544/2016.(XI.22.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Napirend megállapítására 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottság a 2016. november 22-i soron kívüli 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./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről 
Előadó:  Lovász Imre jegyző 
   

3./ Javaslat a Képviselő-testület 2017. évi munkatervére 
Előadó:  Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 

 
4./ Javaslat az Ügyrendi-Jogi-Szociális bizottság 2017. évi munkatervére 

Előadó:  Lovász Imre jegyző 
 
5./ Előterjesztés a Környezetvédelmi Program végrehajtásának felülvizsgálatára 

Előadó:  Lóczi István aljegyző 
 
6./ Előterjesztés a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatára 

Előadó:  Lóczi István aljegyző 
 

7./ Előterjesztés a Jászladány, Hősök tere 1. szám (1404/2 hrsz.) alatti ingatlan kisa-
játítására 
Előadó:  Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
Tárgyalja:  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

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

és Működési Szabályzatának és Alapító Okiratának módosítására  
Előadó:  Fodorné Zana Andrea mb. intézményvezető, 
  Lovász Imre jegyző 

   
9./ Előterjesztés az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 2/2005. (I. 28.) 

önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó:  Fodorné Zana Andrea mb. intézményvezető 
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10./ Előterjesztés Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Foglalkoztatási Esély-

egyenlőségi Tervének elfogadására 
Előadó:  Major Ferencné alpolgármester 

 
11./ Előterjesztés a Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás által 

megvalósított KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0031 azonosító számú „Jászsági ivóvíz-
minőség-javító projekt” megnevezésű fejlesztés során létrejött vízi-közművek tu-
lajdonba adására, az önkormányzati Társulás megszüntetésére 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
Tárgyalja:  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
  

12./ Előterjesztés a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodá-
sának módosítására 
Előadó: Lovász Imre jegyző 
   

 

Z ártZ ártZ ártZ árt    ü lésülésülésülés    

 
 
13./ Természetben és pénzben is nyújtható rendkívüli eseti támogatás iránti kérelmek 

elbírálása 
Előadó:   Ecsédi Emese előadó 
 

14./ A gyermekek gondozásához nyújtott települési támogatás iránti kérelmek elbírá-
lása 
Előadó:  Zakar Margit előadó 
 

15./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási 
hallgatók pályázatának elbírálása 
Előadó:   Drávucz Ágnes tanácsos 
 

16./ Előterjesztés a 419-24/2016. számú és 419-258/2016. számú jegyzői döntésekkel 
kapcsolatos felügyeleti eljárás lefolytatására 
Előadó: Lovász Imre jegyző 
 

17./ Javaslat az Év Embere Jászladányon 2016. kitüntető díjra 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

    
 
 
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 aljegyző 
 
Seresné Lados Éva elnök: felkéri Lóczi István aljegyzőt ismertesse a napirendi pontot. 

Lóczi István: az év végi családok kiadásainak mérséklésre szóló települési támogatásokra a 
18 év alattiak közül 442 személy jogosult, közülük 34 személy még nem vette át. A 65 év 
fölöttiek közül 785 fő jogosult, még 37 fő nem vette át. A Ozoróczky Mária Szociális Köz-
pontban a bentlakók közül sajnos 6 személy elhalálozott. A mai napon elkezdődött a 18 és 65 
év közöttiek részére a támogatások átadása. Várhatóan rendben zajlik le ez is.  

Az Ozoróczky Mária Szociális Központtól kérelem érkezett, melyben ismertetik, hogy az 
ágyneműk mosatását a Miskolci Patyolat Zrt-vel végeztetik, mely havonta 250-300 ezer fo-
rintba kerül. 2017. évben terveik szerint szeretnének egy új mosodát kialakítani, melynek 
egyik tartozéka lenne egy szárítógép. IPSO DR75 prémium szárítógépet szeretnének vásárolni 
1.843.695 Ft+Áfa értékben a szociális keret terhére. Mivel még nem ismert a szociális keret 
év végi maradványa, javasolja a döntés elhalasztását.  

Baginé Gavaldik Lívia: felhívja az intézményvezető figyelmét, hogy ilyen értékű beszerzés 
esetén legalább három árajánlatból szükséges kiválasztani a szállítót. 

Müllerné Braun Erika : tudomása van a beszerzés módjáról. A szárító típusához azért ra-
gaszkodik, mivel a terveik szerinti mosodai gépparkba ez illik.  

Szöllősi János: nem kellene a januári ülésre halasztani a döntést? 

Seresné Lados Éva elnök: az ez évi szociális keretből kellene a vásárlást lebonyolítani, azon-
ban a december 13-i ülésen már a szociális keret felhasználása illetve maradványa ismert lesz. 
Javasolja, halasszák 2016. december 13-i ülésre a döntést. 

 További hozzászólás javaslat nem érkezik. 

Seresné Lados Éva elnök: szavazásra bocsájtja a javaslatot, mely szerint Ozoróczky Mária 
Szociális Központ kérelmét, melyben szárítógépet kívánnak beszerezni a 2016. évi szociális 
keret terhére. A Bizottság 2016. december 13-i ülésen kíván a kérelemről döntést hozni, ami-
kor a keret felhasználása ismert lesz. Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság felkéri az Ozoróczky 
Mária Szociális Központ vezetőjét, hogy a 2016. december 13-i ülés előtt még két árajánlatot 
beszerezni szíveskedjen. 
Az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot 
és az alábbi határozatot hozza: 
 
 
545/2016.(XI.22.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Ozoróczky Mária Szociális Központ kérelmének elhalasztására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta az Ozoróczky Mária Szociális Központ kérelmét, melyben 
szárítógépet kívánnak beszerezni a 2016. évi szociális keret terhére. A Bizottság 2016. 
december 13-i ülésen kíván a kérelemről döntést hozni, amikor a keret felhasználása 
ismert lesz.   
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság felkéri az Ozoróczky Mária Szociális Központ ve-
zetőjét, hogy a 2016. december 13-i ülés előtt még két árajánlatot beszerezni szíves-
kedjen. 
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Erről értesül:  
   1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 

   2./ Ozoróczky Mária Szociális Központ Jászladány, Kossuth L. u. 106. 
 
 
2. N A P I R E N D I     PONT 
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről 
Előadó:  Lovász Imre jegyző   
 
Seresné Lados Éva elnök: felkéri Lovász Imre jegyzőt kívánja-e az előterjesztést kiegészíte-
ni, módosítani, összefoglalni.  

Lovász Imre jegyző: nem kívánja kiegészíteni, az előterjesztés részletesen kiterjed a Polgár-
mesteri Hivatal munkájára. 

Szöllősi János: a helyi iparűzési adó bevétele miért ilyen alacsony? 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a helyi adó előleget március 15-ig és szeptember 
15-ig kell befizetni illetve december 20-ig kell feltöltési kötelezettségnek eleget tenni. Ennek 
az ütemezésnek megfelelő a bevételek alakulása.  

Szöllősi János: mit jelent az, hogy „Sok időt igényel a közüzemi szolgáltatók felé történő 
havi jelentések készítése (EON-villany, TIGÁZ-földgáz, TRV Zrt.-ivóvíz,)„ Szolgáltatók fi-
zetnek ezért a szolgáltatásért? 
Lovász Imre jegyző: a lakhatási támogatásban részesülők a támogatást nem készpénzben 
kapják meg, hanem az általuk kiválasztott közüzemi szolgáltató felé kerül átutalásra. Ehhez 
szükséges kimutatást készíteni, s minden személyt, háztartást azonosítani a közüzemi szolgál-
tató által megadott felhasználói számmal.  

 További hozzászólás javaslat nem érkezik. 

Seresné Lados Éva elnök: szavazásra bocsájtja a javaslatot, mely szerint a Képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja a Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységé-
ről szóló beszámolót az előterjesztés szerint. 
Az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot 
és az alábbi határozatot hozza: 
 
546/2016. (XI.22.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a Jászladányi Polgármesteri Hivatal éves tevékenységéről szóló beszámoló elfo-
gadására  
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Jászladányi Polgármesteri 
Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 

 
 
  Erről értesül:  

    1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
    2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
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3. N A P I R E N D I     PONT 
Javaslat a Képviselő-testület 2017. évi munkatervére 
Előadó:  Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 

Seresné Lados Éva elnök: felkéri Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert kívánja-e az 
előterjesztést kiegészíteni, módosítani, összefoglalni. 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: sok javaslatot kaptak, amit ezúton is köszön. Az 
előterjesztés mellékleteként ezt ki is küldték. Minden javaslatot igyekeztek beépíteni azonban 
van ami nem illik a Képviselő-testület, illetve bizottságok munkatervébe. Ezeket igyekeznek 
máshol hasznosítani. 

Major Ferencné alpolgármester: kéri, hogy a 2017. július 6-i ülésre tervezett Helyi Esély-
egyenlőségi Program (HEP) felülvizsgálatát korábban, 2017. április 20-i ülés tárgyalja meg, 
mivel a félévkor már a felülvizsgált HEP-et kell alkalmazni a pályázatokban vállaltak szerint.  

Lovász Imre jegyző: javasolja, hogy a július 6-i ülésen tárgyalják meg az 5/2015. (II.23.) 
számú települési támogatásról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatát. 

Szöllősi János: köszöni, hogy minden általa benyújtott javaslat beépítésre került a munka-
tervbe. 

 További hozzászólás javaslat nem érkezik. 

Seresné Lados Éva elnök: szavazásra bocsájtja a javaslatot, mely szerint a Képviselő-testület 
munkatervének kiegészítését javasolja azzal, hogy a 2017. július 6-i ülésen tárgyalja meg az 
5/2015. (II.23.) számú települési támogatásról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatát 
melynek előadója Lóczi István aljegyző. A napirendi pontot előzetesen az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság is tárgyalja meg.  
 
Az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot 
és az alábbi határozatot hozza: 
 
547/2016. (XI.22.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület 2017. évi munkaterv 
tervezetének módosítására 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága, Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi 
munkaterv tervezet az alábbi kiegészítését javasolja: 
2017. július 6-i ülésen tárgyalja meg az 5/2015. (II.23.) számú települési támogatásról 
szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatát melynek előadója Lóczi István aljegyző. 
A napirendi pontot előzetesen az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tárgyalja meg.  

 
Erről értesül:  

    1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
    2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
 
Seresné Lados Éva elnök: szavazásra bocsájtja a második javaslatot, mely szerint a Képvise-
lő-testület munkatervében módosítsák, hogy a 2017. július 6-i ülés helyett a 2017. április 20-i 
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ülés tárgyalja meg a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) felülvizsgálatát, melynek előadó-
ja Major Ferencné alpolgármester, és Lóczi István aljegyző. A napirendi pontot előzetesen az 
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság is tárgyalja meg.  
Az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot 
és az alábbi határozatot hozza: 
 
 
548/2016. (XI.22.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület 2017. évi munkaterv 
tervezetének módosítására 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága, Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi 
munkaterv tervezet az alábbi kiegészítését javasolja: 
2017. július 6-i ülés helyett a 2017. április 20-i ülés tárgyalja meg a Helyi Esélyegyen-
lőségi Program (HEP) felülvizsgálatát, melynek előadója Major Ferencné alpolgár-
mester, és Lóczi István aljegyző. 
A napirendi pontot előzetesen az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tárgyalja meg.  

 
   Erről értesül:  
    1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
    2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
 
Seresné Lados Éva elnök: szavazásra bocsájtja és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület 2017. évi módosított 
munkatervét az alábbi módosításokkal: 1. 2017. július 6-i ülésen tárgyalja meg az 5/2015. 
(II.23.) számú települési támogatásról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatát melynek 
előadója Lóczi István aljegyző. A napirendi pontot előzetesen az Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottság tárgyalja meg. 2. 2017. július 6-i ülés helyett a 2017. április 20-i ülés tárgyalja meg 
a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) felülvizsgálatát, melynek előadója Major Fe-
rencné alpolgármester, és Lóczi István aljegyző. A napirendi pontot előzetesen az Ügyrendi-
Jogi-Szociális Bizottság tárgyalja meg.  
Az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot 
és az alábbi határozatot hozza: 
 
 
549/2016. (XI.22.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület 2017. évi módosított 
munkatervének elfogadására 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága, Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület 2017. évi mó-
dosított munkatervét az alábbi módosításokkal javasolja elfogadni:  
 

1. 2017. július 6-i ülésen tárgyalja meg az 5/2015. (II.23.) számú települési támo-
gatásról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatát melynek előadója Lóczi 
István aljegyző. 
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A napirendi pontot előzetesen az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tárgyalja 
meg. 
 

2. 2017. július 6-i ülés helyett a 2017. április 20-i ülés tárgyalja meg a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program (HEP) felülvizsgálatát, melynek előadója Ma-
jor Ferencné alpolgármester, és Lóczi István aljegyző. 
A napirendi pontot előzetesen az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tárgyalja 
meg.  
 

  
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 Ügyrendi-Jogi-Szociális bizottság 2017. évi munkatervére 
Előadó:  Lovász Imre jegyző 
 

Seresné Lados Éva elnök: felkéri Lovász Imre jegyzőt kívánja-e az előterjesztést kiegészíte-
ni, módosítani, összefoglalni.  

Lovász Imre jegyző: az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság éves munkatervének összhangban 
kell lenni a Képviselő-testület munkatervével, ezért javasolja, hogy az előbbi módosításokat 
beépítve fogadják el a bizottság munkatervét. 

 További hozzászólás javaslat nem érkezik. 

Seresné Lados Éva elnök: szavazásra bocsájtja a javaslatot, mely szerint a Bizottság 2017. 
évi munkatervét azzal a módosítással fogadják el, hogy a 2017. július 4-i ülésen tárgyalják 
meg az 5/2015. (II.23.) számú települési támogatásról szóló önkormányzati rendelet felülvizs-
gálatát, melynek előadója Lóczi István aljegyző. 
Az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot 
és az alábbi határozatot hozza: 
 
 
550/2016. (XI.22.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 2017. évi munkatervének módosítására 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága a Bizottság 2017. évi munkatervét az alábbi módosítással fogadja el: 
2017. július 4-i ülésen tárgyalja meg az 5/2015. (II.23.) számú települési támogatásról 
szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatát, melynek előadója Lóczi István aljegy-
ző. 

 

 
  Erről értesül:  

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

Seresné Lados Éva elnök: szavazásra bocsájtja a javaslatot, mely szerint a Bizottság 2017. 
évi munkatervét azzal a módosítással fogadják el, hogy a 2017. július 4-i ülés helyett a 2017. 
április 18-i ülésen tárgyalja meg a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) felülvizsgálatát, 
melynek előadója Major Ferencné alpolgármester, és Lóczi István aljegyző. 
Az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot 
és az alábbi határozatot hozza: 

 
 
551/2016. (XI.22.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 2017. évi munkatervének módosítására 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága a Bizottság 2017. évi munkatervét az alábbi módosítással fogadja el: 
2017. július 4-i ülés helyett a 2017. április 18-i ülés tárgyalja meg a Helyi Esélyegyen-
lőségi Program (HEP) felülvizsgálatát, melynek előadója Major Ferencné alpolgár-
mester, és Lóczi István aljegyző. 

 
  Erről értesül:  

     1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
    2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
 
Seresné Lados Éva elnök: szavazásra bocsájtja a javaslatot, mely szerint a Bizottság a módo-
sított 2017. évi munkatervét az alábbi módosításokkal fogadja el: 1.  2017. július 4-i ülésen 
tárgyalja meg az 5/2015. (II.23.) számú települési támogatásról szóló önkormányzati rendelet 
felülvizsgálatát, melynek előadója Lóczi István aljegyző. 2. 2017. július 4-i ülés helyett a 
2017. április 18-i ülés tárgyalja meg a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) felülvizsgála-
tát, melynek előadója Major Ferencné alpolgármester, és Lóczi István aljegyző. 
Az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot 
és az alábbi határozatot hozza: 
 
 
552/2016. (XI.22.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 2017. évi módosított munkatervének elfogadására 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottsága elfogadja a Bizottság módosított 2017. évi munkatervét az 
alábbi módosításokkal fogadja el: 
 

1. 2017. július 4-i ülésen tárgyalja meg az 5/2015. (II.23.) számú települési támo-
gatásról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatát, melynek előadója Lóczi 
István aljegyző. 
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2. 2017. július 4-i ülés helyett a 2017. április 18-i ülés tárgyalja meg a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program (HEP) felülvizsgálatát, melynek előadója Ma-
jor Ferencné alpolgármester, és Lóczi István aljegyző. 
 

  

  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 
Előterjesztés a Környezetvédelmi Program végrehajtásának felülvizsgálatára 
Előadó:  Lóczi István aljegyző 
 
Seresné Lados Éva elnök: felkéri Lóczi István aljegyzőt kívánja-e az előterjesztést kiegészí-
teni, módosítani, összefoglalni. 

Lóczi István: a 2008-ban készült Környezetvédelmi Programot igyekezett a felülvizsgálattal 
aktualizálni, és az elmúlt két év változásait, eseményeit rögzíteni benne. Javasolni kívánja a 
Bizottságnak mivel jogszabály is lehetőséget ad rá, és elégséges is, hogy három évente legyen 
felülvizsgálva a Program. 

 További hozzászólás javaslat nem érkezik. 

Seresné Lados Éva elnök: szavazásra bocsájtja a javaslatot, és a Képviselő-testületnek elfo-
gadásra javasolja a Környezetvédelmi Program felülvizsgálatát a bevezetés utolsó bekezdésé-
nek első mondata módosításával, hogy „A programvégrehajtását három évenként felül kell 
vizsgálni.”   
Az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot 
és az alábbi határozatot hozza: 
 
553/2016. (XI.22.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a Környezetvédelmi Program végrehajtásának felülvizsgálatára 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága, megtárgyalta és Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testületének elfogadásra javasolja a Környezetvédelmi Program felülvizsgálatát a be-
vezetés utolsó bekezdésének első mondata módosításával: 
„A programvégrehajtását három évenként felül kell vizsgálni.”   

 
 

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 Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatára 
Előadó:  Lóczi István aljegyző 



13 
 

 
Seresné Lados Éva elnök: felkéri Lóczi István aljegyzőt kívánja-e az előterjesztést kiegészí-
teni, módosítani, összefoglalni. 

Lóczi István: köszöni a lehetőséget, az előterjesztésben részletesen kitért minden szükséges 
módosításra, aktualizálásra. 

 További hozzászólás javaslat nem érkezik. 

Seresné Lados Éva elnök: szavazásra bocsájtja a javaslatot, mely szerint a Képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja a Szociális Szolgáltatásszervezései Koncepció felülvizsgála-
tát az előterjesztés szerint. 
Az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot 
és az alábbi határozatot hozza: 
 
 
554/2016. (XI.22.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatára 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága, megtárgyalta és Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testületének elfogadásra javasolja a Szociális Szolgáltatásszervezései Koncepció felül-
vizsgálatát az előterjesztés szerint.  

 
 

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

 
 
 
7. N A P I R E N D I     PONT 
Előterjesztés a Jászladány, Hősök tere 1. szám (1404/2 hrsz.) alatti ingatlan kisajátítására 
Előadó:  Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
Tárgyalja:  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Seresné Lados Éva elnök: felkéri Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert kívánja-e az 
előterjesztést kiegészíteni, módosítani, összefoglalni.  

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: képviselő-testületi ülésen tárgyalták az ingatlan 
további hasznosítását, és jelezték a tulajdonosnak, hogy amennyiben a megvásárlási ajánlatra 
nem kapnak pozitív választ, elindítják a kisajátítási folyamatot. Válasz nem érkezett. Szüksé-
ges döntést hozni, hogy elindítsák-e a kisajátítás folyamatát.  

Baginé Gavaldik Lívia: ezt indokolni kell ugye? 

Lovász Imre jegyző: ha elindul a kisajátítás, annak az első lépése lesz, hogy ismételten meg 
kell keresni az ügyvédeknek az ingatlan tulajdonosát, hogy kívánja-e az önkormányzat részére 
értékesíteni az ingatlant. Csereingatlan felajánlását is fel kell kínálni lehetőségként. Az ügy-
védek által készített ajánlatnak a Földhivatali bejegyzéshez is megfelelőnek kell lenni.  

Karkusné Dósa Zsuzsanna: lehetséges az is, hogy a kisajátítást is elutasítják? 
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Lovász Imre jegyző: szélsőséges esetben az is lehetséges, azonban erről bíróság fog dönteni. 
Indokolt a kisajátítás a körforgalom és a park beruházás szükségessége miatt.   

Baginé Gavaldik Lívia: milyen értékű lehet ez a művelet? 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: akár 10 millió forint felett is lehet. 

 További hozzászólás javaslat nem érkezik. 

Seresné Lados Éva elnök: szavazásra bocsájtja a javaslatot, mely szerint a Képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja a Jászladány, Hősök tere 1. szám alatti 1404/2 hrsz. ingatlan 
kisajátítását, mely a Jászinvest Zrt. (5130 Jászapáti, Kossuth Lajos út 3. sz.) tulajdonát képezi, 
amennyiben az ingatlan tulajdonjogának vétel vagy csere jogcímén történő megszerzése nem 
lehetséges. A képviselő-testület az ingatlan tulajdonosának vételi ajánlat megtételével és a 
kisajátítással kapcsolatos további ügyintézéssel bízza meg a Deák és Veres Ügyvédi Irodát 
(5000 Szolnok, Szapáry út 20. I/7), egyben hatalmazza fel Bertalanné Drávucz Katalin pol-
gármestert az eljárás során keletkező iratok aláírására. 
Az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot 
és az alábbi határozatot hozza: 
 
 
555/2016. (XI.22.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a Jászladány, Hősök tere 1. szám alatti 1404/2 hrsz. ingatlan kisajátítására 
 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága, megtárgyalta és Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testületének elfogadásra javasolja a Helyi Építési Szabályzat 4. számú mellékletében 
és a Szabályozási Tervben meghatározott Körforgalom kialakítására tekintettel, a kisa-
játításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 2. § c) pontjában meghatározott közérdekű 
célt megvalósító tevékenység ellátására a 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti cél érde-
kében az 1. § (2) bekezdésében adott felhatalmazás szerint indítsa el a Jászladány, Hő-
sök tere 1. szám alatti 1404/2 hrsz. ingatlan kisajátítását, mely a Jászinvest Zrt. (5130 
Jászapáti, Kossuth Lajos út 3. sz.) tulajdonát képezi, amennyiben az ingatlan tulajdon-
jogának vétel vagy csere jogcímén történő megszerzése nem lehetséges. 

 

A képviselő-testület az ingatlan tulajdonosának vételi ajánlat megtételével és a kisajá-
títással kapcsolatos további ügyintézéssel bízza meg a Deák és Veres Ügyvédi Irodát 
(5000 Szolnok, Szapáry út 20. I/7), egyben hatalmazza fel Bertalanné Drávucz Katalin 
polgármestert az eljárás során keletkező iratok aláírására. 

 
 
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 a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatának és Alapító Okiratának módosítására  
Előadó:  Fodorné Zana Andrea mb. intézményvezető, 
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  Lovász Imre jegyző 
 
Seresné Lados Éva elnök: felkéri Fodorné Zana Andrea mb. intézményvezetőt kívánja-e az 
előterjesztést kiegészíteni, módosítani, összefoglalni. 

Fodorné Zana Andrea: köszöni a lehetőséget, nem kívánja az előterjesztést kiegészíteni. 

Lovász Imre jegyző: az előző képviselő-testületi és a bizottsági ülésen is elhangzott, hogy a 
Könyvtárban ellenőrzés folyt, mely kisebb hiányosságokat talált. A Szervezeti és Működési 
Szabályzat 7. melléklete a továbbképzési terv, nem volt megfelelő, valamint a 9. melléklet 
kell hogy képezze a Könyvtárhasználati Szabályzatot, mely eddig az önkormányzat közműve-
lődési feladatairól szóló önkormányzati rendelet tartalmazott. Ezért szükséges az önkormány-
zat közművelődési feladatairól szóló 2/2005. (I. 28.) önkormányzati rendeletet is módosítani. 
Az alapító okirat módosítására jogszabályi változás miatt van szükség.  

 További hozzászólás javaslat nem érkezik. 

Seresné Lados Éva elnök: szavazásra bocsájtja a javaslatot, mely szerint a Képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztés szerint. 
Az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot 
és az alábbi határozatot hozza: 
 
 
556/2016. (XI.22.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működé-
si Szabályzatának módosítására  
 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága, megtárgyalta és Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testületének elfogadásra javasolja figyelemmel a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. § (4) 
bekezdésére, valamint a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, 
követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000.(I.14.) NKÖM 
rendeletben foglaltakra, a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 
2014-2020-ig tartó időszakra vonatkozó továbbképzési tervének módosítását az 
előterjesztés szerint. 
A Képviselő-testület kérje fel az intézmény megbízott vezetőjét, hogy gondoskodjon a 
jóváhagyott Továbbképzési terv végrehajtása költségeinek az intézmény adott évi 
költségvetésében történő előirányzatosításáról.  
Továbbá a Képviselő-testület kérje fel az intézmény megbízott vezetőjét, hogy a 
Továbbképzési terv megvalósítása során törekedjen saját költségvetési forrásokon 
kívül, egyéb források bevonására. 
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Könyvtárhasználati Szabályzatot az előter-
jesztés szerint fogadja el, mely az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának 
9. számú mellékletét képezi. 
Képviselő-testület kérje fel az intézmény megbízott vezetőjét a változások átvezetésé-
re, aláírására. 
 
 
Erről értesül:  
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    1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
    2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
Seresné Lados Éva elnök: szavazásra bocsájtja a javaslatot, mely szerint a Képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 
Módosító Okiratát az előterjesztés szerint. 
Az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot 
és az alábbi határozatot hozza: 
 
557/2016. (XI.22.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Módosító Okirat elfo-
gadására  
 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága, megtárgyalta és Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testületének elfogadásra javasolja a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és 
Könyvtár Módosító Okiratát az előterjesztés szerint. 
 
Erről értesül:  

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

 
 
Seresné Lados Éva elnök: szavazásra bocsájtja a javaslatot, mely szerint a Képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár egy-
séges szerkezetű Alapító Okiratát az előterjesztés szerint. 
Az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot 
és az alábbi határozatot hozza: 
 
 
558/2016. (XI.22.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár egységes szerkezetű 
Alapító Okiratának elfogadására  
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága, megtárgyalta és Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testületének elfogadásra javasolja a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és 
Könyvtár egységes szerkezetű Alapító Okiratát az előterjesztés szerint. 
 
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 



17 
 

Előterjesztés az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 2/2005. (I. 28.) önkormány-
zati rendelet módosítására 
Előadó:  Fodorné Zana Andrea mb. intézményvezető 
 
Seresné Lados Éva elnök: felkéri Fodorné Zana Andrea mb. intézményvezetőt kívánja-e az 
előterjesztést kiegészíteni, módosítani, összefoglalni. 

Fodorné Zana Andrea: köszöni a lehetőséget, nem kívánja az előterjesztést kiegészíteni. 

Lovász Imre jegyző: ezen rendelet tartalmazta a könyvtárhasználati szabályzatot, melyet 
szükséges hatályon kívül helyezni. 

 További hozzászólás javaslat nem érkezik. 

Seresné Lados Éva elnök: szavazásra bocsájtja a javaslatot, mely szerint a Képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat közművelődési 
feladatairól szóló 2/2005. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés szerint. 
Az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot 
és az alábbi határozatot hozza: 
 
 
559/2016. (XI.22.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 
2/2005. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága, megtárgyalta és Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testületének elfogadásra javasolja a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat közműve-
lődési feladatairól szóló 2/2005. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosítását az előter-
jesztés szerint. 
 
 
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 
Előterjesztés Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Foglalkoztatási Esélyegyenlőségi Ter-
vének elfogadására 
Előadó:  Major Ferencné alpolgármester 
 
 
Seresné Lados Éva elnök: felkéri Major Ferencné alpolgármestert kívánja-e az előterjesztést 
kiegészíteni, módosítani, összefoglalni. 

Major Ferencné alpolgármester: a 2003. évi CXXV. az egyenlő bánásmódról és az esély-
egyenlőségről szóló törvény, hatálybalépésekor kimondta, hogy 2007. január 1-től az ötven 
főnél több munkavállalót foglalkoztató költségvetési szervek és többségi állami tulajdonban 
álló jogi személyek kötelesek esélyegyenlőségi tervet elfogadni. Fellelhető módon nem állt 
rendelkezésre az önkormányzatnál ilyen esélyegyenlőségi terv. 2013. évtől az ÁROP pályázat 
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is tartalmazza ezt a kötelezettséget. Több megörökölt pályázat fenntartási kötelezettségébe is 
vállalták ennek az elkészítését. 2014. október 1-től 2016. szeptember 30-ig terjedő időszakban 
a záró projekten belül elkészült ez a terv, melynek elfogadásáról szükséges dönteni.  

 További hozzászólás javaslat nem érkezik. 

Seresné Lados Éva elnök: szavazásra bocsájtja a javaslatot, mely szerint a Képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Foglalkoztatási 
Esélyegyenlőségi Tervét  az előterjesztés szerint. 
Az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot 
és az alábbi határozatot hozza: 
 
560/2016. (XI.22.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Foglalkoztatási Esélyegyenlőségi Ter-
vének elfogadására 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága, megtárgyalta és Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testületének elfogadásra javasolja Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Foglalkoz-
tatási Esélyegyenlőségi Tervét az előterjesztés szerint. 
 
 
Erről értesül:  

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

 
 
11. N A P I R E N D I     PONT 
Előterjesztés a Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás által megvalósított 
KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0031 azonosító számú „Jászsági ivóvízminőség-javító projekt” 
megnevezésű fejlesztés során létrejött vízi-közművek tulajdonba adására, az önkormányzati 
Társulás megszüntetésére 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
Tárgyalja:  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
 
Seresné Lados Éva elnök: felkéri Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert kívánja-e az 
előterjesztést kiegészíteni, módosítani, összefoglalni.  

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: igazából nem kellene tárgyalni a bizottságnak, 
mert a társulás megszűnéséről, a vagyon rendezésről van szó, de a jövőben mivel fenntartási 
kötelezettsége van a társulásnak, az önkormányzatoknak megállapodást kell kötni, hogy Jász-
apáti önkormányzat mint gesztor a továbbiakban is eljárjon a megvalósult beruházással kap-
csolatban. Jelenleg a konzorciumi elvi megállapodást szükséges jóváhagyni. A későbbiekben 
kerül képviselő-testület illetve bizottság elé a konkrét megállapodás.  

Szöllősi János: az előterjesztés 3. oldala tartalmazza, hogy térítési díj mentesen kerül átadás-
ra. „A Társulás beruházásában létrejött víziközművek üzemeltetése a Víziközmű törvény 31. 
§-a értelmében bérleti-üzemeltetési szerződés esetében kizárólag használati díj fizetése elle-
nében folytatható.” Ez azt jelenti, hogy továbbra is fog az önkormányzat kapni a TRV Zrt-től 
használati díjat? 
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Lovász Imre jegyző: jelenleg is  van bérlet üzemeltetési szerződés, amely alapján az önkor-
mányzat kap díjat, melyet a rendszerüzemeltetésben kell felhasználni. Hasonló lesz ezután is, 
csak magasabb összegben.  

 További hozzászólás javaslat nem érkezik. 

Seresné Lados Éva elnök: szavazásra bocsájtja a javaslatot, mely szerint a Képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja a Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 
által megvalósított KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0031 azonosító számú „Jászsági ivóvízminőség-
javító projekt” megnevezésű fejlesztés során létrejött vízi-közművek tulajdonba adására, az 
önkormányzati Társulás megszüntetését az előterjesztés szerint. 
Az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot 
és az alábbi határozatot hozza: 
 
 
561/2016. (XI.22.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás által megvalósított 
KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0031 azonosító számú „Jászsági ivóvízminőség-javító projekt” 
megnevezésű fejlesztés során létrejött vízi-közművek tulajdonba adására, az önkor-
mányzati Társulás megszüntetésére 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága, megtárgyalta és Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testületének elfogadásra javasolja a Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 
Társulás által megvalósított KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0031 azonosító számú „Jászsági 
ivóvízminőség-javító projekt” megnevezésű fejlesztés során létrejött vízi-közművek 
tulajdonba adására, az önkormányzati Társulás megszüntetését az előterjesztés szerint. 
 
 
Erről értesül:  

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

 
 
 
 
12. N A P I R E N D I     PONT 
Előterjesztés a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának módo-
sítására 
Előadó: Lovász Imre jegyző 
 
 
Seresné Lados Éva elnök: felkéri Lovász Imre jegyzőt kívánja-e az előterjesztést kiegészíte-
ni, módosítani, összefoglalni. 

Lovász Imre jegyző: jogszabályi változás következtében sajnálatos módon a társulás által 
fenntartott Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. január 1-től nem tud mű-
ködni. A két járásszékhely településeknek kell ellátni a központ feladatait, és egy-egy új in-
tézményt létre kell hozni. Minden egyes tagönkormányzatnak el kell fogadni. Az államháztar-
tási törvény és a végrehajtási rendelet kimondja, és tételesen felsorolja, hogy ezen határozat-
nak miről kell rendelkezni. A határozat melléklete tartalmazza a Megszüntető Okiratot, mely 




