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93/2017.(III.21.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsági határozat 

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meg-
állapítására 
 

94/2017.(III.21.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsági határozat 

6. napirendi pont felvétele napirendre 
 

95/2017.(III.21.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsági határozat 

Módosított napirend megállapítására 
 

96/2017.(III.21.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsági határozat 

Szociális keret felhasználásának elfogadá-
sára 
 

97/2017.(III.21.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsági határozat 

Jászladány Nagyközség Településszerkeze-
ti Tervének és Településszerkezeti Terv 
leírásának elfogadásáról szóló 313/2008. 
(XII. 04.) számú képviselő-testületi határo-
zata módosításának elfogadásáról 
 

98/2017.(III.21.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsági határozat 

Javaslat Jászladány Nagyközség Helyi Épí-
tési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási 
tervéről szóló 21/2008. (XII. 7.) számú 
önkormányzati rendelet módosítására 
 

99/2017.(III.21.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsági határozat 

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátásokról, azok igénybevételé-
ről,  
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 
12/2005. (VII. 01.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
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100/2017.(III.21.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

Javaslat a Nagyközségi József Attila Műve-
lődési Ház és Könyvtár intézményvezetői 
álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálásá-
ra 
 

101/2017.(III.21.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályai-
ról szóló 16/2014. (XI. 28.) 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 2017. március 21-én megtartott  n y í l t , s o r o s  
ülésén a Polgármesteri Hivatal dísztermében. 

 
 
Jelen vannak:  

Seresné Lados Éva elnök 
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 
 Lóczi István   aljegyző 
 Lajosné Kiss Klára   intézményvezető 
 Müllerné Braun Erika intézményvezető 
 Göröcs László   mb. intézményvezető 
 Dankó Zoltán   településtervező 
  
 
 
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. 
Baginé Gavaldik Líviát felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére. 

Seresné Lados Éva elnök: szavazásra teszi, ki az, aki elfogadja Baginé Gavaldik Líviát jegy-
zőkönyv hitelesítőnek. A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza:  

 
 
 
93/2017.(III.21.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság a 2017. március 21-i Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági 
ülésen Baginé Gavaldik Líviát jelöli ki jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
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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. 
 
Lovász Imre jegyző: javasolja, hogy a 6. napirendi pontként kerüljön megtárgyalásra az 
„Előterjesztés a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 16/2014. (XI. 28.) önkormányzati 
rendelet módosítása” , melynek előadója: Dankó Zoltán településtervező. 
  

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 
Seresné Lados Éva elnök: szavazásra teszi, ki tudja elfogadni, hogy a nyílt ülés 6. napirendi 
pontját a „Előterjesztés a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 16/2014. (XI. 28.) önkor-
mányzati rendelet módosítására” címmel vegyék fel napirendre, melynek előadója Dankó 
Zoltán településtervező. A bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja, és a követ-
kező határozatot hozza: 
 
 
94/2017. (III.21.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
6. napirendi pont felvétele napirendre 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottság a következő napirendi pontot felveszi a nyílt ülésének napirendjére: 
 
6./ Előterjesztés a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 16/2014. (XI. 28.) ön-
kormányzati rendelet módosítására 
Előadó:  Dankó Zoltán településtervező 

 
            

 
Erről értesül:  
 

1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
 
 
 
Seresné Lados Éva elnök: szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a hat nyílt és egy zárt napi-
rendi pontból álló napirendet? A bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja és a 
következő határozatot hozza: 
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95/2017.(III.21.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Módosított napirend megállapítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottság a 2017. március 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./ Javaslat a Jászladány Nagyközség Szerkezeti tervéről szóló 313/2008. (XII.7.) 
Képviselő-testületi határozat módosítására – Jászladány Nagyközség Település-
rendezési Eszközeinek módosításához kapcsolódóan 
Előadó:  Dankó Zoltán  településtervező, 
   Szikra Zoltán  főépítész, 
   Lóczi István  aljegyző 
 

3./ Javaslat a Jászladány Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Sza-
bályozási tervéről szóló 21/2008. (XII. 07.) önkormányzati rendelet módosítására 
– Jászladány Nagyközség Településrendezési Eszközeinek módosításához kap-
csolódóan 
Előadó:  Dankó Zoltán  településtervező, 
   Szikra Zoltán  főépítész, 
   Lóczi István  aljegyző 
 

4./ Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igény-
bevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2005. (VII. 1.) rendelet 
módosítására 
Előadó:  Müllerné Braun Erika intézményvezető, 
   Lovász Imre jegyző,  
Tárgyalja:  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 

5./ Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár intéz-
ményvezetői álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálására 
Előadó:  Lovász Imre  jegyző 
 

6./ Előterjesztés a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 16/2014. (XI. 28.) ön-
kormányzati rendelet módosítására 
Előadó:   Dankó Zoltán  településtervező 
 
 
 

 Z árt ülésZ árt ülésZ árt ülésZ árt ülés    

                     
 

7./ Természetben és pénzben is nyújtható rendkívüli eseti támogatás iránti kérelmek 
elbírálása 
Előadó:   Ecsédi Emese  előadó 
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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: kérdi Lóczi István aljegyzőt kívánja-e kiegészíteni a napirendi 
pontot.   

Lóczi István aljegyző: köszöni a lehetőséget, azonban az írásban kiadott előterjesztés részle-
tesen tartalmazza a szociális keret eddigi felhasználásának kimutatását. Szeretné felhívni a 
Bizottság tagjainak figyelmét, hogy a tavaszi szünetben – bár csak 2 napig tart – szintén lesz 
ingyenes díjmentes ebédbiztosítás a rászoruló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek, melynek megszervezé-
sében segítségüket kéri. 

  Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi ki az, aki elfogadja a szociális keret felhasználásá-
ról készült beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal. melyet a bizottság 5 igen szava-
zattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 
 
96/2017. (III.21.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Szociális keret felhasználásának elfogadására 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottsága elfogadja a 2017. évi 51.677.000 forint szociális keret ki-
adási jogcímenkénti bontását, valamint a 2017. február havi kifizetéséről ké-
szült tájékoztatót a mellékelt táblázatok 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  
Javaslat a Jászladány Nagyközség Szerkezeti tervéről szóló 313/2008. (XII.7.) Képviselő-
testületi határozat módosítására – Jászladány Nagyközség Településrendezési Eszközeinek 
módosításához kapcsolódóan 
Előadó:  Dankó Zoltán  településtervező, 

  Szikra Zoltán  főépítész, 
  Lóczi István  aljegyző 
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Seresné Lados Éva elnök: felkéri Dankó Zoltán településtervezőt egészítse ki, az előterjesz-
tést? 

Dankó Zoltán településtervező: a településszerkezeti tervnek több programpontja van. Az 
előterjesztésben szereplő pontok esetében az állami főépítész álláspontja szerint a TRE módo-
sítása szükséges a Vízmű telkek besorolásának helyesbítése, mivel nem vízmű telkeknek vol-
tak besorolva. A másik pedig a Ligeti kisbolt környékén szükséges módosítások elvégzése, 
mivel ott maga a gödör széle volt kiosztva teleknek. Ez a besorolás módosítás érinti a szerke-
zeti tervet is ezért a következő napirendi pont ezt tárgyalja. 
A szerkezeti terv „madártávlatból” mutatja a települést. A szabályozási terv szintjén sokkal 
kisebb részletek szabályozása történik. Először a módosított Településszerkezeti terv határo-
zattal történő elfogadása történik, azt követően pedig a módosított HÉSZ és Szabályozási terv 
rendelettel történő elfogadása. 

  Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi ki az aki a Képviselő-testületnek elfogadásra ja-
vasolja a Jászladány igazgatási területének egy részére készített településszerkezeti tervet az 
előterjesztésben foglaltak alapján tárgyalja meg, és a 313/2008. (XII. 4.) számú képviselő-
testületi határozatát az előterjesztés szerinti tartalommal javasolja kiegészíteni, melyet a bi-
zottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 
97/2017.(III.21.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Jászladány Nagyközség Településszerkezeti Tervének és Településszerkezeti Terv leírá-
sának elfogadásáról szóló 313/2008. (XII. 04.) számú képviselő-testületi határozata mó-
dosításának elfogadásáról 

 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja, hogy Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában, továbbá Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában 
meghatározott feladatkörében  járjon el, az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B.§ (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalma-
zás alapján, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési straté-
giáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) számú Kormányrendelet 29. § a) pontjában 
és a partnerségi egyeztetésben meghatározottak szerint, a 9. számú mellékletében biz-
tosított véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek véleményének kiké-
rése alapján Jászladány igazgatási területének egy részére készített településszerkezeti 
tervet az előterjesztésben foglaltak alapján tárgyalja meg, és a 313/2008. (XII. 4.) 
számú képviselő-testületi határozatát az alábbiakkal javasolja kiegészíteni: 

 
Az ARCHITEX Építész Kft. által, a Jászladány, hrsz.: 292, hrsz.: 203/2, hrsz.: 2095/1, 
hrsz.: 2095/3 és a hrsz.: 2095/4 belterületi ingatlanok vonatkozásában 213/15 törzs-
számon készített 1. 2. és 3. számú melléklet szerinti módosított Településszerkezeti 
tervet javasolja elfogadni. 

1. számú melléklet: SZE–M–1 jelű „módosított szerkezeti terv” 
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(térkép, digitális állományú rajzi munkarész, M=1:4000) 
2. számú melléklet: SZE–M–2 jelű „módosított szerkezeti terv” 

(térkép, digitális állományú rajzi munkarész, M=1:4000) 
3. számú melléklet: SZE–M jelű „módosított szerkezeti terv egységes szer-

kezetben” 
(térkép, digitális állományú rajzi munkarész, M=1:4000) 

 
A Bizottság a Településszerkezeti Terv leírásában a hatályos Településszerkezeti 
Tervnek a SZE-M-1 jelű tervlapon módosítással érintett terület határával kijelölt rész-
lete a SZE-M-1 jelű tervlapon ábrázolt részletre, a SZE-M-2 jelű tervlapon módosítás-
sal érintett terület határával kijelölt részlete a SZE-M-2 tervlapon ábrázolt részletre ja-
vasolja módosítani. 

  
 

 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 
Javaslat a Jászladány Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási 
tervéről szóló 21/2008. (XII. 07.) önkormányzati rendelet módosítására – Jászladány Nagy-
község Településrendezési Eszközeinek módosításához kapcsolódóan 
Előadó:  Dankó Zoltán  településtervező, 

  Szikra Zoltán  főépítész, 
  Lóczi István  aljegyző 

 
 

Seresné Lados Éva elnök: kérdi Dankó Zoltán településtervező kívánja-e összefoglalni a 
napirendi pontot.   

Dankó Zoltán településtervező: köszöni, az előző pontnál kitért a Szabályozási terv szüksé-
ges módosítására is. 

  Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 
Seresné Lados Éva elnök, szavazásra teszi ki az, aki a Képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolja Jászladány Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási Ter-
véről szóló 21/2008. (XII. 7.) számú önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés sze-
rinti tartalommal, melyet a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő 
határozatot hozza: 
 
98/2017.(III.21.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat Jászladány Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási 
tervéről szóló 21/2008. (XII. 7.) számú önkormányzati rendelet módosítására 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja Jászladány 
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Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási tervéről szóló 
21/2008. (XII. 7.) számú önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés szerinti 
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 személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, 
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2005. (VII. 1.) rendelet módosítására 
Előadó:  Müllerné Braun Erika intézményvezető, 

  Lovász Imre jegyző,  
Tárgyalja:  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

  

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

Müllerné Braun Erika : a térítési díjak felülvizsgálatát minden évben el kell végezni. Módo-
sítási javaslata azonban csak a bentlakásos intézmény vonatkozásában van. Látható, hogy 
nagyon magas lett az önköltség a megemelkedett bérek miatt. Ennek ellenére a térítési díj 
emelését csak 1500 forinttal javasolja, mivel magasabb összeget gondolata szerint nem tudnak 
megfizetni sem az ellátottak, sem pedig a hozzátartozók. Étkeztetés, házi segítségnyújtás vo-
natkozásában nem javasolja az emelést.  

Szöllősi János: a 94.500 forintot hány fő nem tudja megfizetni, illetve hányan vannak olya-
nok, akiknek tartásra kötelezhető hozzátartozója sincs.  

Müllerné Braun Erika : a nagy szociális otthon 110 gondozottjából 75 fő az, aki száz száza-
lékban meg tudja fizetni a térítési díjat.  

Baginé Gavaldik Lívia: mekkora állami támogatást kapnak a gondozottakra? 

Müllerné Braun Erika : az állami támogatást a dolgozók bérére kapják. Ebben az évben 9 
millió forinttal kapnak kevesebb támogatást, mint előző évben. 2016-ban több iparűzési adót 
szedett be a település, ezért kapnak most kevesebb támogatást.  

Baginé Gavaldik Lívia: a központi és a telephelyen is azonos az önköltség?  

Müllerné Braun Erika : ha külön számoljuk, a telephely önköltsége jóval magasabb, mint a 
193.000 forint, ez a minimálbér emeléséből adódik.  

  Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 
Seresné Lados Éva elnök, szavazásra teszi ki az, aki a Képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolja a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, va-
lamint a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2005. (VII. 01.) önkormányzati rendelet módosítá-
sát, az előterjesztés szerinti tartalommal, melyet a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 
 
99/2017.(III.21.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
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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 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizeten-
dő térítési díjakról szóló 12/2005. (VII. 01.) önkormányzati rendelet módosítását, az 
előterjesztés szerinti tartalommal. 
 
 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 Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői 
álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálására 
Előadó:  Lovász Imre  jegyző 
 

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

Lovász Imre jegyző: a meghirdetett pályázatra nem érkezett be pályázat. Ajánlja, hogy a Bi-
zottság javasolja a Képviselő-testületnek a pályázat eredménytelenné történő nyilvánítását. 
Idővel újból meg kell a pályázatot hirdetni. Tájékoztatni kívánja a Bizottságot, Emberi Erő-
források  Minisztériuma Kultúráért felelős helyettes államtitkárától érkezett egy jelentés, mely 
értelmében a tavaly decemberben feltárt hiányosságokat nyár végéig pótolnia kell az intéz-
ménynek.    

  Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 
Seresné Lados Éva elnök, szavazásra teszi ki az, aki a Képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolja a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állás-
helyre a 31/2017. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat által kiírt pályázat, pályázati eljárá-
sának eredménytelenné nyilvánítását, mivel a fenti határozatban meghatározott 2017. március 
10-i határidőig nem érkezett be pályázat, melyet a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 
 
100/2017.(III.21.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői ál-
láshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálására 

  
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja a Nagyközségi József Attila 
Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshelyre a 31/2017. (I.31.) sz. Képvi-
selő-testületi határozat által kiírt pályázat, pályázati eljárásának eredménytelenné nyilvá-
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nítását, mivel a fenti határozatban meghatározott 2017. március 10-i határidőig nem ér-
kezett be egyetlen pályázat sem.  
  

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 partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 16/2014. (XI. 28.) önkormányzati 
rendelet módosítására 
Előadó:  Dankó Zoltán  településtervező 

Seresné Lados Éva elnök: felkéri  Dankó Zoltánt foglalja össze a napirendi pontot.   

Dankó Zoltán: partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelettel már ren-
delkezik az önkormányzat. A társadalmasítás jegyében ki kell vonulni az eljárásba a szakható-
ságokon, egyeztetési szerveken túlmenően a nyilvánosság, a településen élő civil szervezetek, 
egyesületek, egyházak, gazdasági szervezetek felé. Ehhez a meglévő rendeletnek a pontosítá-
sára van szükség, mert megalkotta a Parlament a településképi törvényt, mellyel az a célja, 
hogy a települések jellegzetességei minél inkább beépüljenek a településkép fejlesztése révén 
a helyi adottságok közé. Ennek az eszköze eddig az együttélési szabályzatban volt, azonban 
megjelentek olyan előírások, amelyeket most nem ott, hanem a településképi rendeletben kí-
vánnak megjeleníteni. Kettéválaszthatóvá válik az, hogy a helyi építési szabályzatban csak az 
országos előírásoknak megfelelő előírások jelennek meg, a helyi sajátosságok pedig kikerül-
nek onnan. Október 1-ig pedig létre kell hozni a településképi rendeletet. Ebben lesz benne az 
a településre jellemző épületforma, anyaghasználat, vagyis a település arculata. Minden tele-
pülésnek el kell készítenie jogszabály alapján. Létrehozásához azonban a partnerségi rendele-
tet át kell igazítani, módosítani olyan irányban, hogy az arculati kézikönyv készítésekor hány-
szor kell lakossági fórumot összehívni, még inkább bele kívánják vonni a lakosságot az eljá-
rásba. Akkor lehet elkezdeni az arculati kézikönyv készítését, gyűjtőmunkával, később pedig 
az egyeztetési eljárásba, ha a partnerségi rendelet módosításra kerül.  

  Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 
Seresné Lados Éva elnök, szavazásra teszi ki az, aki a Képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolja a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 16/2014. (XI. 28.) önkormányzati rende-
let módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal, melyet a bizottság 5 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 
 
  
101/2017.(III.21.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 16/2014. (XI. 28.) önkormányzati 
rendelet módosítására 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a partnerségi 




