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Seresné Lados Éva bizottság elnöke: sok szeretettel köszönti a megjelent bizottsági tagokat,
és a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a bizottság mind az 5 tagja jelen van, ezért a
bizottság határozatképes. Baginé Gavaldik Líviát felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére.
Seresné Lados Éva elnök: szavazásra teszi, ki az, aki elfogadja Baginé Gavaldik Líviát jegyzőkönyv hitelesítőnek. A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

628/2016. (XII.20.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítására
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság a 2016. december 20-i Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági
ülésen Baginé Gavaldik Líviát jelöli ki jegyzőkönyv hitelesítőnek.

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

Seresné Lados Éva elnök : Az írásbeli meghívót mindenki megkapta. Kérdezi, a meghívóban
szereplő napirendi pontokat kívánják-e kiegészíteni, módosítani, vagy új napirendi ponttal
kívánják-e kiegészíteni azt?
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.

Seresné Lados Éva elnök: szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a 3 nyílt napirendi pontból
álló napirendet? A bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

629/2016. (XII.20.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Napirend megállapítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottság a 2016. december 20-i soron kívüli ülés napirendjét a következőképpen fogadja el:

N a p i r e n d:
1./

Előterjesztés a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezettel kötött megállapodás módosítására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester

2./

Előterjesztés a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény alapító okiratának módosítására
Előadó: Lovász Imre jegyző

3./

Előterjesztés Jászapáti Városi Önkormányzattal kötendő ellátási szerződés elfogadására a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás ellátására
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
Előterjesztés a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezettel kötött megállapodás módosítására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester

Seresné Lados Éva elnök: felkéri Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert tájékoztassa a
bizottságot.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a Képviselő-testület valamennyi tagja tájékoztatást kapott arról, hogy a Baross úti iskola épület felújítására a Kolping Oktatási és Szociális
Intézményfenntartó Szervezet pályázatot kíván benyújtani. Ehhez szükséges a megállapodás
módosítása, felülvizsgálata, hiszen a közel 100 millió forintos beruházás végrehajtásához részükről is szükséges bizonyos biztosíték. Egyeztetések után született meg a haszonkölcsön
szerződés, mely a nevében is módosult – haszonélvezeti jog helyett haszonkölcsön szerződés
lett – határozatlan időre szól, ezáltal mindkét fél felmondhatja. Korábban tartalmazott egy
támogatási részt is melyben vállalta az önkormányzat az évi 1 millió forinttal történő támogatást, a karbantartási munkák NÜVI általi elvégzését, közfoglalkoztatottak biztosítását az iskolában (takarítás, adminisztrációs feladatok ellátására). Ezeket a külön támogatási szerződés
tartalmazza. A fenntartó szervezet is elfogadta a tervezetet. Kéri a jegyzőt adjon részletes tájékoztatást a módosításról.
Lovász Imre jegyző: a benyújtott pályázat fenntartási ideje alatt egyik fél sem mondhatja fel
a haszonkölcsön szerződést, hiszen felmondás esetén az elnyert támogatási összeg visszafizetéséről kell rendelkezni, illetve módosításra került a szerződés hatálybalépésének napja,
melynek javasolja 2017. január 1-ét elfogadni, valamint módosult a szerződés példányszáma
3-ról 6 példányra. Tartalmában nem történt változás.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: javasolja, hogy két határozat szülessen a két
szerződésre, és a támogatási szerződést tárgyalja meg a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési
Bizottság is.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi ki az aki javasolja az Önkormányzat és a Kolping
Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet között 2013. augusztus 15-én kelt átadásátvételi megállapodás és haszonélvezeti jog alapítása tárgyú szerződés hatályon kívül helyezését, a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat haszonkölcsön szerződését a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezettel az előterjesztés szerint, és a képviselő-testület
a haszonkölcsön szerződés aláírására Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert bízza meg,
melyet a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza:

630/2016. (XII.20.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
A Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezettel kötött megállapodás
módosítására
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek a Kolping Oktatási és
Szociális Intézményfenntartó Szervezettel konszenzusban az alábbiak szerint javasolja
elfogadni:
1. Helyezze hatályon kívül a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a Kolping
Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet között 2013. augusztus 15-én
kelt átadás-átvételi megállapodás és haszonélvezeti jog alapítása tárgyú szerződést.
2. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat kössön haszonkölcsön szerződést a
Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezettel az előterjesztés szerint.
Képviselő-testület a haszonkölcsön szerződés aláírására Bertalanné Drávucz Katalin
polgármestert bízza meg.
Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi, ki az aki a Képviselő-testületnek javasolja a
Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezettel konszenzusban támogatási
szerződés megkötését az előterjesztés szerint. A képviselő-testület a támogatási szerződés
aláírására Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert bízza meg, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza:

631/2016. (XII.20.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet közötti támogatási megállapodás megkötésére

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezettel konszenzusban támogatási szerződés
megkötését az előterjesztés szerint.
Képviselő-testület a támogatási szerződés aláírására Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert bízza meg.

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

2. N A P I R E N D I PONT
Előterjesztés a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény alapító okiratának
módosítására
Lovász Imre jegyző
Előadó:
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Seresné Lados Éva elnök: felkéri Lovász Imre jegyzőt ismertesse a napirendi pontot.
Lovász Imre jegyző: a központi költségvetés módosult oly formában, hogy az önkormányzat
nem láthatja el a gyermekétkeztetési feladatot, azonban a NÜVI igen. Ezért szükséges a
NÜVI alapító okiratának kiegészítése a „gyermekétkeztetés köznevelési intézményben”, és a
„gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében” kormányzati funkciókkal.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi ki az aki, a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény Alapító okiratát módosító okirat elfogadását, az előterjesztésben foglaltak
szerint, melyet a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza:
632/2016.(XII.20.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény alapító okiratának módosítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény Alapító okiratát módosító okirat elfogadását, az előterjesztésben foglaltak szerint.

Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi ki az aki a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény egységes szerkezetű Alapító okiratának elfogadását, az előterjesztésben
foglaltak szerint, melyet a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő
határozatot hozza:

633/2016.(XII.20.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény egységes szerkezetű Alapító okiratának
elfogadását, az előterjesztésben foglaltak szerint.
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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 Jászapáti Városi Önkormányzattal kötendő ellátási szerződés elfogadására a
családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás ellátására
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Előadó:

Seresné Lados Éva elnök: felkéri Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert ismertesse a
napirendi pontot.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: szintén az elmúlt hetekben történt egyeztetések
nyomán keletkezett a szerződés tervezet, amely a törvény erejénél fogva született. A kötelező
feladatok között szereplő családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátását a Jászsági Szociális
Szolgáltató Társulás nem végezheti 2017. január 1-től. Korábbi Képviselő-testületi döntés
volt, hogy a Jászapáti Városi Önkormányzattal kössön az önkormányzat ellátási szerződést. A
tárgyalásokon részt vett Jegyző úr és Intézményvezető asszony. Kérdezi, kívánják-e kiegészíteni az elmondottakat?
Baginé Gavaldik Lívia: a szerződésből szeretné kiemelni, hogy határozatlan időre szól, a
felmondás rendje alkalmazkodik a költségvetési évhez, illetve van benne egy olyan kitétel,
hogy amennyiben az önkormányzat részéről történik a felmondás akkor a jászladányi álláshelyek megszüntetésének terhei Jászladány önkormányzatát terhelik (pl. végkielégítés). A szolgáltatásért fizetett díj, hozzájárulás összege a költségvetés elfogadásakor kerül meghatározásra, a részlet szabályai pedig külön megállapodásban kerülnek elfogadásra.
Szöllősi János: a IV. fejezetben szerepel, hogy április 30-ig „az ellátást biztosító Jászapáti
Család- és Gyermekjóléti Központ a feladat tárgyévi ellátására vonatkozóan írásbeli tájékoztatót készít Ellátást igénybe vevő önkormányzat részére”. Ez szerepel-e a Képviselő-testület
munkatervében?
Baginé Gavaldik Lívia: minden évben az önkormányzatnak átfogó értékelést kell készíteni a
településen élő gyermekek helyzetéről, gyermekjóléti ellátásról. E nélkül nem lehetne elkészíteni, ezért minden év április 30-ig Jászapáti Város elkészíti, hogy május 31-ig a Képviselőtestület meg tudja tárgyalni. Ez szerepel a munkatervben.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi ki az aki a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a 305/2016. (X. 27.) számú képviselő-testületi határozat alapján a Jászapáti Városi
Önkormányzattal kötendő ellátási szerződést a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás
ellátására az előterjesztés szerint, melyet a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogad,
és a következő határozatot hozza:
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