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 39/2017.(II.21.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsági határozat 

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meg-
állapítására 
 

40/2017.(II.21.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsági határozat 

7. napirendi pont felvétele napirendre 
 

41/2017.(II.21.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsági határozat 

8. napirendi pont felvétele napirendre 
 

42/2017.(II.21.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsági határozat 

Módosított napirend megállapítására 
 

43/2017.(II.21.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsági határozat 

Szociális keret felhasználásának elfogadá-
sára 
 

44/2017.(II.21.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsági határozat 

Javaslat a Bölcsőde Szakmai Program mó-
dosításának elfogadására 
 

45/2017.(II.21.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsági határozat 

Javaslat az egységes szerkezetű Bölcsőde 
Szakmai Programjának elfogadására 
 

46/2017.(II.21.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsági határozat 

Javaslat az Ozoróczky Mária Szociális 
Központ szakmai tervének elfogadására 
 

47/2017.(II.21.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsági határozat 

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

48/2017.(II.21.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi- Javaslat a szervezeti és működési szabály-
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zottsági határozat zatról szóló 6/2015. (II. 23.) önkormányzati 
rendelet módosítására 
 

49/2017.(II.21.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsági határozat 

Tájékoztató az önkormányzati képviselők 
vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségének 
teljesítésére 
 

50/2017.(II.21.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsági határozat 

Javaslat az Idősek Otthona Közalapítvány 
Jászladány Nagyközség Lakosságáért ala-
pító okiratának módosítására 
 

51/2017.(II.21.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsági határozat 

Javaslat az Idősek Otthona Közalapítvány 
Jászladány Nagyközség Lakosságáért egy-
séges szerkezetű alapító okiratára 
 

52/2017.(II.21.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsági határozat 

Javaslat a Jászladány Nagyközségi Önkor-
mányzat és a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ között 2013. június 13-án 
létrejött Vagyonkezelési szerződés módosí-
tására 
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J E G Y Z ŐK Ö N Y V  
 
 

Készült:  
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testület ÜGYRENDI-JOGI-
SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2017. február 21-én megtartott  n y í l t , s o r o s  
ülésén a Polgármesteri Hivatal dísztermében. 

 
 
Jelen vannak:  

Seresné Lados Éva elnök 
Szöllősi János 
Karkusné Dósa Zsuzsanna 
  

3 fő 
 
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 
   
   
 Lovász Imre   jegyző 
 Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 Lajosné Kiss Klára   intézményvezető 
 Müllerné Braun Erika intézményvezető 
  
 
Seresné Lados Éva bizottság elnöke: sok szeretettel köszönti a megjelent bizottsági tagokat   
Megállapítja, hogy a bizottság 5 tagja közül 3 személy jelen van, ezért a bizottság határozat-
képes. Baginé Gavaldik Lívia jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen, Dr. Bakos Beáta 
később csatlakozik. Karkusné Dósa Zsuzsannát felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére. 

Seresné Lados Éva elnök: szavazásra teszi, ki az, aki elfogadja Karkusné Dósa Zsuzsannát 
jegyzőkönyv hitelesítőnek. A bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a kö-
vetkező határozatot hozza: 
 
 
39/2017.(II.21.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság a 2017. február 21-i Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági 
ülésen Karkusné Dósa Zsuzsannát 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?   
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Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

 
Lovász Imre jegyző: javasolja, hogy a Szolnoki Törvényszék hiánypótlási felhívásának ele-
get téve vegyék fel az Idősek Otthona Közalapítvány alapító okiratának módosítását 7. napi-
rendi pontként. 8. Napirendi pontként pedig a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között   létrejött Vagyonkezelési szerződés módosí-
tását javasolja. 

 
Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

 
Seresné Lados Éva elnök: szavazásra teszi, ki tudja elfogadni, hogy a nyílt ülés 7. napirendi 
pontját a „Előterjesztés az Idősek Otthona Közalapítvány alapító okiratának módosítására” 
címmel vegyék fel napirendre. A bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
40/2017. (II.21.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
7. napirendi pont felvétele napirendre 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottság a következő napirendi pontot felveszi a nyílt ülésének napirendjére: 
 
7./ Előterjesztés az Idősek Otthona Közalapítvány alapító okiratának módosítására 

           Előadó: Lovász Imre jegyző 
 

Erről értesül:  
 

1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
 
 
Seresné Lados Éva elnök: szavazásra teszi, ki tudja elfogadni, hogy a nyílt ülés 8. napirendi 
pontját a „Előterjesztés a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a Klebelsberg Intéz-    
mény fenntartó Központ között 2013. június 13-án létrejött Vagyonkezelési szerződés módo-
sítására” címmel vegyék fel napirendre. A bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfo-
gadja, és a következő határozatot hozza: 
 
 
41/2017. (II.21.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
8. napirendi pont felvétele napirendre 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottság a következő napirendi pontot felveszi a nyílt ülésének napirendjére: 
 
8./ Előterjesztés a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a Klebelsberg Intéz-     
     ményfenntartó Központ között 2013. június 13-án létrejött Vagyonkezelési szer-     
     ződés módosítására 
     Előadó:  Lovász Imre jegyző 
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Erről értesül:  
 

1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
 
Seresné Lados Éva elnök: szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a 8 nyílt és 2 zárt napirendi 
pontból álló napirendet? A bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja és a követ-
kező határozatot hozza: 
 
 
 
42/2017.(II.21.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Módosított napirend megállapítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottság a 2017. február 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./ Előterjesztés a Bölcsőde szakmai programjának az új bölcsődei alapprogram alap-
ján történt átdolgozott egységes szerkezetének elfogadására 
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető 
 

3./ Előterjesztés az Ozoróczky Mária Szociális Központ szakmai tervének elfogadására  
Előadó: Müllerné Braun Erika intézményvezető 

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

módosítására  
Előadó: Lovász Imre jegyző, 

 Lóczi István aljegyző 
 

5./ Előterjesztés a szervezeti és működési szabályzatról szóló 6/2015. (II. 23.) önkor-
mányzati rendelet módosítására 
Előadó: Lovász Imre jegyző 

 

6./ Tájékoztató az önkormányzati képviselők vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségének 
teljesítéséről.  
Előadó:  Lovász Imre jegyző 

 
7./ Előterjesztés az Idősek Otthona Közalapítvány alapító okiratának módosítására 

Előadó: Lovász Imre jegyző 
 

8./ Előterjesztés a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ között 2013. június 13-án létrejött Vagyonkezelési szerződés mó-
dosítására 
Előadó:  Lovász Imre jegyző 
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Z á r t     ülés: 

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

elbírálása 
Előadó:   Ecsédi Emese előadó 

 

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

Seresné Lados Éva elnök: felkéri  Lóczi István aljegyzőt foglalja össze a napirendi pontot.   

Dr. Bakos Beáta csatlakozik az üléshez,  
a bizottság tagjainak száma 4 főre emelkedik. 

Lóczi István aljegyző: írásban megkapták a bizottság tagjai a szociális keret eddigi felhaszná-
lásának kimutatását. Szeretné felhívni a figyelmet a gyógyszertámogatásra, melyre a mai na-
pig 108 személy adott be kérelmet. Egész évre vetítve 6 millió forint kiadást jelent. A másik 
nagy felhasználás a lakhatási támogatásnál mutatkozik. Ebben az esetben sokan adták be újra 
a támogatási kérelmet, a már lejárt helyett. Az elmúlt évben összesen 23 q tűzifát, 74 db rak-
lapot, 311 élelmiszer csomagot és pénzbeli támogatásként 1.147.000 forintot ítélt meg a bi-
zottság támogatásként, valamint 59 elutasító határozatot hozott. A pénzügyi osztálytól kért 
2016. évi adatok alapján a 2017. évi 51.677.000 forint szociális keret felhasználásának tervét 
a következőkben javasolja meghatározni: lakásépítési, vásárlási támogatás 1.000.000 forint, 
gyermekétkeztetési támogatás 2.000.000 forint, természetben nyújtott eseti tám 10.000.000 
forint, rendkívüli eseti támogatás 3.000.000 forint, gyógyszertámogatás 5.000.000 forint, is-
koláztatási támogatás 1.000.000 forint, Bursa Hungarica ösztöndíj 1.000.000 forint, közteme-
tés 1.000.000 forint, lakhatással összefüggő támogatás 10.500.000 forint, közfoglalkoztatás 
(bér+járulék) 10.677.000 forint, temetési támogatás 2.000.000 forint, nyugdíjas köztisztvise-
lők támogatása 500.000 forint, szociális intézmények finanszírozása 4.000.000 forint.   

Szöllősi János: van-e olyan tétel, ami csökkent az elmúlt évihez képest? A nyugdíjas köz-
tisztviselők támogatását azonban soknak tartja. 

Lóczi István: csökkent a szociális intézmények támogatása 10 millió forintról 4 millió forint-
ra. A jegyző úrral előzetesen számba vették a nyugdíjasokat. 10 személyt számoltak, illetve a 
köztisztviselőként eltöltött időt figyelembe véve 470.000 forintra kalkulálták előzetesen a 
támogatást. 

Seresné Lados Éva elnök: amennyiben máshogy alakul a felhasználás, van-e lehetőség a terv 
módosítására?  

Lovász Imre jegyző: igen átcsoportosítható. 
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Müllerné Braun Erika : szeretné bejelenteni, hogy a bentlakásos otthonban élő idősek kap-
csán ebben az évben nem szeretnének gyógyszertámogatást igénybe venni, mivel az intézet-
nek kell biztosítani részükre a szükséges gyógyszereket.  

Lovász Imre jegyző: a rendelet nem zárhatja ki őket, hiszen az otthonban lakók is jászladányi 
lakosok.  

  Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi a szociális keret felhasználásáról készült beszá-
molót, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határoza-
tot hozza: 
 
 
43/2017. (II.21.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Szociális keret felhasználásának elfogadására 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottsága elfogadja a szociális keret 2017. február havi kifizetéséről 
készült tájékoztatót a mellékelt táblázat szerint. 

 
 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 Bölcsőde szakmai programjának az új bölcsődei alapprogram alapján tör-
tént átdolgozott egységes szerkezetének elfogadására 
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető 
 

Seresné Lados Éva elnök: felkéri Lajosné Kiss Klára intézményvezetőt kívánja-e kiegészíte-
ni, módosítani az előterjesztést? 

Lajosné Kiss Klára: nem kívánja kiegészíteni, igyekeztek mindet belefoglalni a Szakmai 
Programba. 

Szöllősi János: reméli a program megvalósításában a szülők partnerek lesznek. 

  Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi ki az aki a Képviselő-testületnek elfogadásra ja-
vasolja a Bölcsőde Szakmai Program módosításának elfogadását az előterjesztés szerinti tarta-
lommal, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határo-
zatot hozza: 
 
 
44/2017.(II.21.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a Bölcsőde Szakmai Program módosításának elfogadására 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja a Bölcsőde Szakmai 
Program módosításának elfogadását az előterjesztés szerinti tartalommal. 

 
 Erről értesül:   

 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi ki az aki a Képviselő-testületnek elfogadásra ja-
vasolja a Bölcsőde egységes szerkezetű Szakmai Programjának elfogadását az előterjesztés 
szerinti tartalommal, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a követ-
kező határozatot hozza: 
 
45/2017.(II.21.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat az egységes szerkezetű Bölcsőde Szakmai Programjának elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja a Bölcsőde egységes 
szerkezetű Szakmai Programjának elfogadását az előterjesztés szerinti tartalommal. 

 
 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 az Ozoróczky Mária Szociális Központ szakmai tervének elfogadására  
Előadó: Müllerné Braun Erika intézményvezető 
 

Seresné Lados Éva elnök: felkéri Müllerné Braun Erikát foglalja össze a napirendi pontot.   

Müllerné Braun Erika : a központi telephely (Kossuth L. u. 106.) határozott idejű működési 
engedéllyel rendelkezik. Hogy 2018. december 31-ig megkaphassák a működési engedélyt, 
szükséges elkészíteni a szakmai tervet, mely az előterjesztés tartalma. A végleges működési 
engedély kiadásának hiányosságaként merült fel, hogy a 4 ágyas szobákban 5 ágy került elhe-
lyezésre és 5 ellátott lakik benne. Végleges működési engedélyt azonban nem célszerű kérni, 
hogy igénybe tudják venni az esetleges pályázati lehetőséget felújításra, korszerűsítésre, bőví-
tésre.   

  Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 
Seresné Lados Éva elnök, szavazásra teszi ki az, aki a Képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolja az Ozoróczky Mária Szociális Központ szakmai tervének elfogadását az előterjesz-
tés szerinti tartalommal, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
46/2017.(II.21.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat az Ozoróczky Mária Szociális Központ szakmai tervének elfogadására 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az 
Ozoróczky Mária Szociális Központ szakmai tervének elfogadását az előterjesztés sze-
rinti tartalommal. 

 
 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 
Előterjesztés a települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módo-
sítására  
Előadó: Lovász Imre jegyző, 
 Lóczi István aljegyző  

  

Seresné Lados Éva elnök: felkéri  Lovász Imre jegyzőt foglalja össze a napirendi pontot.   

Lovász Imre jegyző: a 249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet a nyugállományú közszolgálati 
tisztviselő szociális helyzetére figyelemmel, rászorultság alapján pénzbeli, vagy természetbeni 
támogatásban részesíthető a 10. § (1) bekezdése alapján, azonban a (3) bekezdése értelmében 
a nyugállományú közszolgálati tisztviselő szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísé-
résére, az igényjogosultság megállapítására és a támogatások folyósítására a szerv vezetője 
köteles intézkedni. Számításaik szerint 10 főt érint ez a módosítás, viszont a személyügyi 
szervezet útján ki kell keresni mindazokat akiket érint. Több kategóriát állítottak fel a kor-
mányrendelet alapján meg kell különböztetni, aki az egész életét a közszolgálatban töltötte. 
Ennek figyelembe vételével a közszolgálatban töltött 10 év után 10.000 forint, 20 év után 
20.000 forint, 30 év után 30.000 forint, 40 év után 40.000 forint, támogatást kaphatna évi egy 
alkalommal. Tisztelettel kéri a javaslat támogatását.  

Szöllősi János: nem látja célszerűnek a bizottság bevonását, elegendőnek tartja, hogy a sze-
mélyügyi referens foglalkozzon ezzel a támogatással.   

Lovász Imre jegyző: igen a rendeletmódosítás is ezt tartalmazza.  

  Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 
Seresné Lados Éva elnök, szavazásra teszi ki az, aki a Képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolja a települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítását 
az előterjesztés szerinti tartalommal, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag el-
fogad, és a következő határozatot hozza: 
 
 
47/2017.(II.21.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosí-
tására  
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a települési 
támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesz-
tés szerinti tartalommal. 
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 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 szervezeti és működési szabályzatról szóló 6/2015. (II. 23.) önkormányzati 
rendelet módosítására 
Előadó: Lovász Imre jegyző 
 

Seresné Lados Éva elnök: felkéri  Lovász Imre jegyzőt foglalja össze az előterjesztést.   

Lovász Imre jegyző: amennyiben módosításra kerül a települési támogatásról szóló 5/2015. 
(II. 23.) önkormányzati rendelet, szükségessé válik a szervezeti és működési szabályzat mó-
dosítása mely meghatározza az átruházott hatásköröket. Jelen esetben a jegyzőnek lenne cél-
szerű hatáskört adni. Ennek megfelelően készült az előterjesztés is.    

  Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 
Seresné Lados Éva elnök, szavazásra teszi ki az, aki a Képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolja a szervezeti és működési szabályzatról szóló 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rende-
let módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal, melyet a bizottság 5 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 
 
48/2017.(II.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 
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 
 
 
6. N A P I R E N D I     PONT 
Tájékoztató az önkormányzati képviselők vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségének teljesí-
téséről.  
Előadó:  Lovász Imre jegyző 
 

Seresné Lados Éva elnök: felkéri  Lovász Imre jegyzőt foglalja össze a napirendi pontot.   

Lovász Imre jegyző: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 39. §-a szabályozza a vagyonnyilatkozat-tételi eljárást a képviselő-testület, illetve a 
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bizottsági tagokra vonatkozóan minden év január 1-től számított 30 napon belül. Az SzMSz 
alapján vizsgálni kell, hogy ezek a vagyonnyilatkozatok beérkeztek-e. Minden szükséges va-
gyonnyilatkozat beérkezett. A képviselők vagyonnyilatkozatai nyilvánosak, amennyiben kí-
váncsiak rá, a személyügyi ügyintézőnél megtekinthetők, kivéve a hozzátartozók nyilatkoza-
tait.  

  Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 
Seresné Lados Éva elnök, szavazásra teszi ki az, aki a Képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolja a az előterjesztés szerinti tartalommal, melyet a bizottság 5 igen szavazattal egy-
hangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 
 
49/2017.(II.21.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Tájékoztató az önkormányzati képviselők vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségének 
teljesítésére 

  
  

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága elfogadja az önkormányzati képviselők, és a bizottságok külsős tagjai va-
gyon-nyilatkozattételi kötelezettségének teljesítéséről szóló tájékoztatót. 
 
 Erről értesül:   

 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
  
 
7. N A P I R E N D I     PONT 
Előterjesztés az Idősek Otthona Közalapítvány alapító okiratának módosítására 
Előadó: Lovász Imre jegyző 
 

Seresné Lados Éva elnök: felkéri  Lovász Imre jegyzőt foglalja össze a napirendi pontot.   

Lovász Imre jegyző: a törvényszéki bejegyzéshez szükséges módosításokról szól az előter-
jesztés, melyet az önkormányzat ügyvédei készítettek el, illetve fognak benyújtani. Szükséges 
a módosító okirat, és az egységes szerkezetű alapító okirat elfogadása külön határozatban.    

  Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 

Seresné Lados Éva elnök, szavazásra teszi ki az, aki javasolja az Idősek Otthona Közalapít-
vány Jászladány Nagyközség Lakosságáért alapító okiratának módosítását az előterjesztés 
szerint, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határoza-
tot hozza: 

 
50/2017. (II.21.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat az Idősek Otthona Közalapítvány Jászladány Nagyközség Lakosságáért alapító 
okiratának módosítására 

  
  

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az Idősek 
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Otthona Közalapítvány Jászladány Nagyközség Lakosságáért alapító okiratának mó-
dosítását az előterjesztés szerinti tartalommal. 
 

 
 Erről értesül:   

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

 

Seresné Lados Éva elnök, szavazásra teszi ki az, aki javasolja az Idősek Otthona Közalapít-
vány Jászladány Nagyközség Lakosságáért egységes szerkezetű alapító okiratát az előterjesz-
tés szerint, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő hatá-
rozatot hozza: 

 
51/2017. (II.21.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat az Idősek Otthona Közalapítvány Jászladány Nagyközség Lakosságáért egysé-
ges szerkezetű alapító okiratára 
  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja Idősek Ott-
hona Közalapítvány Jászladány Nagyközség Lakosságáért egységes szerkezetű alapító 
okiratát az előterjesztés szerinti tartalommal. 

 
 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 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ között 2013. június 13-án létrejött Vagyonkezelési szerződés módosítására 
Előadó:  Lovász Imre jegyző 
 

Seresné Lados Éva elnök: felkéri  Lovász Imre jegyzőt foglalja össze a napirendi pontot.   

Lovász Imre jegyző: 2013. június 13-án létrejött az önkormányzat és a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ közötti Vagyonkezelési szerződés.  2016-ban változások történtek, és 
a KLIK jogutódja lett a Tankerületi Központ. Jászladány a Szolnoki Tankerületi Központhoz 
tartozik. Ennek a ténye kerül átvezetésre a Vagyonkezelési szerződésben, valamint a vagyon-
kezelői jogot szeretnék az ingatlan nyilvántartásba bejegyeztetni.  

  Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 
Seresné Lados Éva elnök, szavazásra teszi ki az, aki a Képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolja az Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között 2013. június 
13-án létrejött Vagyonkezelési szerződés módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal, 
melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hoz-
za: 
 
 




