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156/2017.(V.23.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Javaslat a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló
átfogó értékelés elfogadására

157/2017.(V.23.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Javaslat a házasságkötések engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 10/2017. (V.
2.) önkormányzati rendelet módosítására

158/2017.(V.23.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Javaslat az EFOP-1.3.4-16 kódszámú Közös értékünk – sokszínű társadalom című
pályázat benyújtására

159/2017.(V.23.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Javaslat pályázati kiírásra a Nagyközségi
József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
igazgatói álláshelyére

160/2017.(V.23.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-

Javaslat Ideiglenes bizottság létrehozására
a Nagyközségi József Attila Művelődési

zottsági határozat

Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat véleményezésére

161/2017.(V.23.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Javaslat ideiglenes bizottság létrehozása a
Nagyközségi József Attila Művelődési Ház
és Könyvtár igazgatói álláshelyére kiírt
pályázat véleményezésére

162/2017.(V.23.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Javaslat a „Konyhakerti és Kisállattartási
Szociális földprogram támogatására” című, SZOC-FP-17-KK kódszámú pályázaton történő részvételről
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testület ÜGYRENDI-JOGISZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2017. május 23-án 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
Lóczi István
Kántor Sándor

jegyző
aljegyző
Jászapáti Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

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

153/2017.(V.23.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság a 2017. május 23-i Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági ülésen Szöllősi Jánost jelöli ki jegyzőkönyv hitelesítőnek.

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

3

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 hat nyílt és hat zárt napirendi
pontból álló napirendet? A bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

154/2017.(V.23.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Napirend megállapítására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottság a 2017. május 23-i soros, ülés napirendjét a következőképpen fogadja el:

N a p i r e n d:
1./ Pénzügyi helyzet ismertetése, a szociális keret felhasználása
Előadó:
Lóczi István aljegyző
2./ Előterjesztés a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására
Előadó:
Lovász Imre jegyző,
Szolgáltatást végző intézmény vezetője
3./ Előterjesztés a házasságkötések engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 10/2017. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó:
Lovász Imre jegyző
4./ Előterjesztés az EFOP-1.3.4-16 kódszámú Közös értékünk – sokszínű társadalom
című pályázat benyújtására
Előadó:
Lovász Imre jegyző
5./ Pályázati kiírás a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói
álláshelyére, valamint ideiglenes bizottság létrehozása a Nagyközségi József Attila
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére kiírt pályázat véleményezésére
Előadó:
Lovász Imre jegyző
6./ Előterjesztés a „Konyhakerti és Kisállattartási Szociális földprogram támogatására” című, SZOC-FP-17-KK kódszámú pályázaton történő részvételről
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Zakar Margit ügyintéző
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Z árt ülés:
7./ Természetben és pénzben is nyújtható rendkívüli eseti támogatás iránti kérelmek
elbírálása
Előadó:
Ecsédi Emese előadó
8./ Lakásépítéssel, vásárlással, bővítéssel és korszerűsítéssel kapcsolatos támogatás
iránti kérelmek elbírálása
Előadó:
Szűcs Boglárka előadó
9./ Előterjesztés Jászladány, Szentgyörgyi u. 2179 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett elővásárlási jog lemondására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Tárgyalja:
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
10./ Előterjesztés Jászladány, Csárda u. 15. szám (1578 hrsz.) alatti ingatlanra bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törlésére
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Tárgyalja:
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
11./ Előterjesztés Jászladány, Kossuth Lajos u. 106. szám (466/1 hrsz.) alatti ingatlanra bejegyzett elővásárlási jog lemondására
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Előadó:
Tárgyalja:
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
12./ Jászladány Közszolgálatáért Díj odaítélése
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester

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: a havi bontást tartalmazó táblázatokban megtalálhatóak a részletes
adatok, nem kívánja kiegészíteni azt.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva elnök: a szociális keret felhasználtsága 19,93 %-os.
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi ki az, aki elfogadja a szociális keret felhasználásáról készült beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal, melyet a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza:
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155/2017.(V.23.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Szociális keret felhasználásának elfogadására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága elfogadja a 2017. május havi kifizetéséről készült 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
Előterjesztés a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására
Lovász Imre jegyző,
Előadó:
Szolgáltatást végző intézmény vezetője
Seresné Lados Éva elnök: kérdi kívánja-e Lovász Imre jegyző úr kiegészíteni, módosítani az
előterjesztést?
Lovász Imre jegyző: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (Gyvt.) 96. § (6) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatai ellátásáról évente átfogó értékelést készít, amelyet a Képviselőtestület megtárgyal. Ezt a feladatot ez év január elsejétől Jászapáti Családsegítő és Gyermekjóléti Központ látja el, így ezt az anyagot is ők állították össze kérésre. A további kérdéseket
Kántor Sándornak szíveskedjenek feltenni.
Kántor Sándor: egy dologgal kívánja kiegészíteni, épület adottságainak leírásából kimaradt,
hogy bár összehasonlítva a Jászapáti Központnál is jobb az elhelyezésük, esős időben nehezen
lehet megközelíteni az intézményt, mivel csapadékvíz a kiskapuba folyik.
Major Ferencné alpolgármester: pályázatot nyertünk amely keretében kerékpár út, kerékpár
tároló, gyalogátkelő építésre kerül sor. A kerékpár út az intézmény előtt fog elhaladni, és ennek keretében a csapadékvíz is elvezetésre kerül.
Karkusné Dósa Zsuzsanna: a védőnői szolgálat tekintetében a veszélyeztetettek száma töredékére csökkent. Ez annak köszönhető, hogy megváltozott a fogalom tartalma, mivel csak
azokat a gyermekeket lehet ide sorolni, akiről eset jelzést küldenek gyermekjóléti szolgálatnak. A többi gyermek fokozott gondozotti besorolásban szerepel. A másik dolog, hogy megkapták a választ a nevelőszülőkhöz kihelyezett gyermekek ügyében, mely Mátyás király meséjébe illő. A mai nap folyamán kolléganője, a Szent Ágota alapítvánnyal telefonon folytatott
beszélgetést, melyben kérték tőle, hogy az általuk kihelyezett gyerekekről készítsen beszámolót, mely tartalmazza a sorsukat, fejlődésükről. A hölgy közölte, „örüljünk, hogy ide helyezik
ki a gyerekeket, mert nélkülük bezárhatnánk az iskolákat, és vegyék tudomásul, hogy a nevelőszülők képzését is folytatják. A feltétel az általános iskola nyolc osztálynak az elvégzése,
örüljenek neki, mert ez munkaviszony, a településnek is milyen jó”. Retkes Tamás főorvos a
kórházi védőnőn keresztül közölte: „mi folyik itt Jászladányon, egy nevelőszülőtől két héten
belül két kihelyezett csecsemő került be a kórházba táplálási zavar miatt”. Az egyik a gyön-
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gyösi kórház által két naposan kihelyezett 35. hétre született koraszülött. Probléma, hogy a
védőnői szolgálatot nem kérdezik meg a kihelyezésről. Egy nevelőszülőhöz három csecsemő
is kerül. Nagyon el vannak keseredve, mert ellátják a feladatukat, de ha ez a tendencia továbbra is folytatódik… ? Jelenleg a legnagyobb problémát, a kihelyezett gyermekek jelentik. Ezek
a gyermekek a veszélyeztetettek közé fognak tartozni. Elfogadják, tudják, hogy el kell helyezni ezeket a gyermekeket. Más települések kérdésükre elmondják, hogy egy nevelőszülőjük van, vagy egy sem (Jászárokszállás). Nem arányosan kellene a kihelyezéseket végezni?
Több alapítvány is képzi a szülőket, jövőre akár 200 gyermeket is kihelyezhetnek. Egy nevelőszülő 6 gyermeket láthat el a saját gyermekeivel együtt. Az egyik nevelőszülőhöz egy hónap
alatt 5 gyermeket helyeztek ki, közülük 3 csecsemő, a kihelyezett gyermekek közül vittek
tovább is, mert nem felelt meg a szülőnek.
Baginé Gavaldik Lívia: a nevelő szülők önként jelentkeznek. A gyermekvédő intézet nevelőszülői hálózatába nem kerülhettek be, mert annak komoly feltételei vannak (személyiségüket
vizsgálták, alkalmasságukat, tárgyi feltételeiket). A GYIVI mindig megkérte a gyermekjóléti
szolgálattól, hogy volt-e védelembe vett gyermeke, vagy bármiféle probléma a családban.
Most sorozatban olyan nevelőszülők vannak, akiknek gondozott volt a saját gyermeke. Vannak szülők, akik teljesen alkalmatlanok. A nevelt gyermekeknek van egy gyámja, és az a
gyermekvédelmi szakellátás rendszerén belül van. Pl.: ha a gyermekjóléti szolgálat jelzést
kap valamilyen veszélyeztető tényezőről, akkor a szakellátásnak, a gyámnak küldenek jelzést
a veszélyeztető tényezőről. Javasolja, hogy ügyeljenek arra, hogy a jelzés továbbításra kerüljön a gyámnak, sőt a Kormányhivatalhoz. Kérték, hogy mondjanak véleményt a nevelőszülő
alkalmasságáról, bár csak utólag. Ezeket el lehetne juttatni a Kormányhivatalhoz, vagy a
gyermekjogi képviselőhöz, ha a gyermek joga sérül. Visszatérve, a gyám nem kérheti a védőnőt, hogy írjon jellemzést a csecsemőről. Kérhet a védőnői szolgálattól adatot, tájékoztatást,
de nem jellemzést.
Karkusné Dósa Zsuzsanna: igen de egyszerre 5-6 gyerekről?
Baginé Gavaldik Lívia: a gyámnak kapcsolatot kellene tartani a védőnővel, az iskolával, a
családsegítő szolgálattal. Hasonló problémák csapódnak le náluk is, a kapcsolattartásoknál.
Kántor Sándor: és nem a Járási Hivatal hatóságával van probléma, mert akit ők kihelyeznek
az mind átlátható. Gond a más megyéből, más hatóságok által kihelyezett gyermekekkel, nevelőszülőkkel van. Úgy szabályozzák a vér szerinti szülővel a kapcsolattartást, hogy nem
kapnak róla határozatot. Azt jó lenne elérni, hogy alkalmatlan személyek ne lehessenek nevelőszülők. Egyeztetni kellene, hogy akinek a gyermeke gondozott volt, az ne legyen nevelőszülő. Jelezni kellene, ha másnak nem, az országgyűlési képviselőnek, hogy ez plusz terhet jelent
az iskoláknak, mert speciális igényű a gyerekek több mint 10 %-a. Vannak olyan problémás
gyermekek akinek a pszichológiai megsegítése szükséges, nem kevés a gyermekpszichiátriai
eset sem. A szakellátást nem tudják biztosítani számukra. Legalább az iskola kapjon pszichológust. Korábban Jászfelsőszentgyörgyön volt nagyon sok ilyen eset.
Baginé Gavaldik Lívia: a családsegítő szolgálatot is nagyon rosszul érinti, hogy egyszer csak
megjelenik a nevelőszülő a gyermekkel az intézmény kapujában, és ha szerencsés, akkor
nyitva van.
Dr. Bakos Beáta: van ennek valami felsőbb csúcsa, aki átlátja ezt az egész rendszert, összefogja ezeket a szolgálatokat, akik kiközvetítenek? Ki az a felsőbb szerv, aki ebben a káoszban
valamit is láthatna? Érti a levelet, hogy feléről sem tudnak, de nincs valami központi elosztó
ahová bejelentkezik az Ágota, ahol megkapják a babákat. Nincs ilyen szerv?
Baginé Gavaldik Lívia: nincs ilyen szerv. Van egy felettes szerv, ami most a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság, aminek vannak megyei irodái, ahol befogadást kérnek a
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szolgáltatásra. De azt a járási gyámhivatalok döntik el. Fölmerül a helyzet, hogy a családból
ki kell emelni a gyermeket, a gyerekjóléti szolgálat megteszi a javaslatot az életvitelszerűen
illetékes járási hivatalhoz. A járási hivatal egyeztet a saját megyéjében az ott működő szolgáltatóval, pl. a Szent Ágotával, a Baptistával, és azt mondja, tudom fogadni a gyermeket legközelebb Jászladányban, pl. Gyöngyösön. A gyámhivatal mindig az államinál kezdi, mindig a
gyerekvédő intézetet kérdezi meg először.
Dr. Bakos Beáta: megérti, de akkor is azt mondja, hogy nem lehet itt tűrni tovább, mint a
birkák. Ehhez radikális lépés kell, hogyha kell kormányszintű, vagy minisztériumi szintű beavatkozás, mert nem lehet egy faluval így kitolni, ahogy ezt teszik velünk. Ha itt képeznek,
preferálja más faluban is. Ajánlgassa máshol is, ott is laknak. Húzzon határt. Nem csak pszichológust, de adjon akkor tanárt is. Nem fog adni úgy se. Akkor a saját gyermekeink fognak
csorbát szenvedni azért mert a védőnőnek nem lesz ideje, hogy a jászladányi gyermekeket
ellássa. Nem beszélve arról, hogy én a magam részéről látom a sötét jövőt, abban a pillanatban, amikor az anyám kiteszi a lábát végleg Jászladányból, ide gyerekorvos nem jön. Kizárt
dolognak tartom, hogy a saját körzetemben ilyen szintű gyermek anyagot ellássak, akkor elmenekülök innen. Nem fogom csinálni. Ez a mostani populáció is horror. A három felnőtt
körzetbe bedúrják ezt az 1200 gyermek és akkora már lehet, hogy 200 fő kihelyezett gyermekeket. Tulajdon képen a roma populáció megélhetést lát benne. Legyen neki megélhetés, de
Ladány ennyit képes fogadni. Nem ők nem képesek, hanem az ellátó rendszer.
Baginé Gavaldik Lívia: a nevelő szülők többsége alkalmatlan. Olyan szintre nem jut el, hogy
a nem vállal három csecsemőt.
Dr. Bakos Beáta: valahol olyan helyen kell jelezni, ahol hangja kell hogy legyen.
Baginé Gavaldik Lívia: szerinte ez a Kormányhivatal. A nevelőszülői hálózat úgy épül fel,
hogy van az SZGYF a régi NRSZH, minden szolgáltatásnak van befogadási nyilatkozatot pl.
a Szent Ágota országosan hány nevelőszülői férőhelyet működtethet. Véleménye szerint ez
települési szinten nincs is nyilvántartva.
Dr. Bakos Beáta: szólni kell, hogy ennek itt a vége már. Akár önkéntes, akár nem önkéntes
ide több már nem fér be.
Karkusné Dósa Zsuzsanna: jelezték, hogy most is képeznek nevelőszülőket.
Baginé Gavaldik Lívia: a másik fórum az EMMI Szociális és Gyermekvédelemi Szolgáltatások főosztálya.
Dr. Bakos Beáta: minden képen határozottan azt kell hangsúlyozni, hogy a falu szolgáltató,
ellátó rendszere nem bírja el. Itt a határ és kész.
Baginé Gavaldik Lívia: a Szent Ágotának is jelezni kellene, hogy egy védőnővel ne beszéljen így.
Karkusné Dósa Zsuzsanna: ezeknek a gyerekeknek a zöme itt fog ragadni. Ezek mind sérült
gyerekek.
Baginé Gavaldik Lívia: a másik oldala, hogy ezek az alkalmatlan nevelőszülők, nem csak a
falut, de a gyermeket is veszélyezteti, mert ahogyan a sajátját nem tudta nevelni, egy többszörösen sérült, problémás gyermeket hogyan tudna nevelni?
Dr. Bakos Beáta: ha ez megengedett, akkor még föléjük kell menni a panasszal és a megoldás keresésével.
Karkusné Dósa Zsuzsanna: itt a határ. Elég.
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Szöllősi János: köszöni az elkészített anyagot. A helyzet nem rossz, hanem tragikus. Az előző
Képviselő-testületi ülésen szó volt róla. Legnagyobb megdöbbenésem az volt, amikor a kedves miniszter úr bejelentette, hogy indul a nevelőszülő képzés, és a gyerekek nevelőszülőkhöz
való kihelyezése lesz a legfontosabb. Javasolja, hogy tiltakozzanak ellene. Szerinte egyikből
sem lesz mérnök, se orvos, se védőnő. Ismerve Ladánynak a pénzügyi helyzetét, lépni kell
valahova és tiltakozni ellene. Köszöni Kántor Sándorék munkáját. Javasolja az előterjesztés
elfogadását azokkal a kiegészítésekkel, amik elhangzottak.
Dr. Bakos Beáta: fogalmazzon meg a testület, egy olyan kérelmet, meghatalmazást, felkérést
a polgármester felé hogy keressük meg az összes szolgáltatókat. Próbálják megkeresni ennek
a csúcs intézményét, ahol ennek a problémának a bejelentését akár önkormányzat vagy testületként, úgy ahogy megkerestük a járási hivatalt kérni ennek a problémának a megvilágítását
kérni, kezdjék ezt megoldani, számolják fel. Ezt nem vállalhatjuk fel. Nem tudom, hogy más
falukban ez elő jöhet-e, lehet, hogy mi vagyunk az egyetlen ilyen hely ahol ez probléma lehet,
de kérjük hogy a családsegítő a védőnői szolgálat, a gyerekorvos támassza alá, a testület pedig
próbálja megkeresni azt a legfelsőbb szervet ahol ezt a problémát jelezni kell.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: amikor ez először elhangzott, akkor minden intézménynek, két iskola, óvoda, védőnők, orvosok, családsegítő kiküldték, írja le, hogy milyen
problémákkal találkozik, szembesül a nagyszámú nevelőszülőhöz kihelyezett gyermekek miatt. A családsegítő az óvoda, a védőnők és a gyerekorvos jelezte vissza írásban, hogy probléma van ezzel a helyzettel. Ezzel tudtak a Kormányhivatal Jászapáti Járási Hivatala felé tovább
lépni. Ha az iskola úgy látja, hogy ezzel nincs problémája, vagy a felnőtt háziorvosi körzetben
nincs probléma, mert nem érkezett jelzés, elfogadja de a jövőt látjátok, mert most elmondtátok.
Dr. Bakos Beáta: azt csak feltételesen mondta, mert ki tudja hátha Rimóczi Lacika kijön rezidensként erre a körzetre.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: arra is gondolok, hogy felnőnek, mert mindjárt
16 - 18 - 20 évesek lesznek és a felnőtt körzetbe fognak kerülni. Tehát ők itt maradnak, és
potenciálisan problémát jelentenek.
Dr. Bakos Beáta: potenciálisan 2000 főig egy praxis ellátható. Akkor sem mondhatja, hogy
nem tudja ellátni, ha hozzá kerül mind a 100 személy.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: akkor a polgármester vagy a jegyző, hogy támassza azt alá, hogy a feladatellátással problémák vannak. Ezeket elküldtük és kiküldtük azt
is, hogy milyen választ kaptunk. Azt sem lehet mondani, hogy a polgármester, a jegyző nem
dolgozik.
Dr. Bakos Beáta: nem azt mondtam hogy nem dolgoztok, hanem, hogy nem a járási hivatal a
legfelsőbb szerv.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: de ő a felettes szerv. A Kormányhivatalt bizonyára tájékoztatja. Várja az intézmények felügyeleti szerveitől a megoldást. Kéri szíveskedjenek jelezni a problémát, a felügyeleti szerveknek, mert attól hogy az önkormányzat jelzi, még
nem elég. Elküldték Pócs János országgyűlési képviselőnek ezt a gondot, de nem tudja, hogy
hová tud menni vele. Feltételezi, hogy szembesült ezzel már több településen. Egyből nem
írhatunk az EMMI-nek. De ezt levélben jelezve elégséges-e vagy inkább személyesen kellene
vele találkozni. Mondják el neki személyesen a problémát. Megszervezi a találkozást, mert
így falakba ütközik.
Baginé Gavaldik Lívia: az egyedi eseteket jelezni kell a nevelőszülői hálózathoz a gyerek
gyámjának. Ha onnan nem érkezik érdemi válasz, akkor a Kormányhivatalnak lehet megkül-
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deni, mert ő jogosult a panaszok kivizsgálására. Másik út, ha egy gyermek veszélyeztetett
élethelyzetben van, és a gyám nem intézkedik a veszélyeztetés megszüntetésében, akkor a
gyerekjogi képviselőhöz lehet fordulni. Jászfelsőszentgyörgyöt hozza példának, mert ott is
sok probléma van, de ott a nevelőszülők többsége a GYIVI-hez tartozik. Volt olyan időszak
amikor 200 gyermek volt kihelyezve egy kisebb településre. Azonban nem volt ekkora probléma mert a nevelőszülők alkalmasak voltak, jól tudták kezelni a helyzetet és a gyerekek be
tudtak illeszkedni az iskolába, óvodába. Akik csecsemőként ide kerülnek van esély, hogy itt
maradnak, de akik felsőtagozatosként kerülnek ide, vissza fognak menni a vér szerinti szülőkhöz. Ez az egyik probléma, a másik probléma, hogy alacsony az ingatlan ár, otthonteremtési
támogatásból vesznek ingatlanokat a nevelésből kikerült fiatalok, és itt kezdik az életüket.
Családot alapítanak, de mivel nevelt gyermek volt alkalmatlan, szülői készségeiben nem elég
ügyes. Nincs semmi vagyona, kiszolgáltatott.
Dr. Bakos Beáta: úgy gondolja, hogy mindannyian partnerek lesznek, de az egyik probléma,
az hogy az ellátórendszerünk nem elég erős, hogy el tudják vállalni a többlet terheket, másrészt pedig vizsgálják felül, a nevelőszülői alkalmasságot olyan módon, hogy az megnyugtató
legyen, hogy nem csak az a szolgáltató aki beveszi ezeket a félig idiótákat is nevelőszülőknek
kérjék ki a családsegítőnek a véleményét, szociális bizottságét, gyerekorvosét, háziorvosét.
Ne csak azt kérdezze meg, hogy alkoholista-e, de azt nem írhatom le, hogy idióta, meg hogy
veszélyeztető elmezavara van-e ami miatt félhet a gyereket. A legtöbbnek a körzetében pl.
nincs ilyen problémája.
Baginé Gavaldik Lívia: két lehetőség van, az egyedi eseteket a felügyeleti hatóságnak jelenteni, a másik a gyerekjogi képviselő megkeresése.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: felajánlja, hogy az országgyűlési képviselővel
személyes találkozót szervez, azonban amilyen időpontban fogadni tudja a bizottságot, akkor
azt el kell fogadni.
Dr. Bakos Beáta: a gyerekjogi képviselőt akkor is fel tudjuk hívni, ha úgy látjuk, hogy a nevelőszülő nem alkalmas, bár papírja van róla, és akkor is jelezni kell ennek a szervnek, hátha
elindít valamit.
Baginé Gavaldik Lívia: a gyerekjogi képviseletet fogják megerősíteni újabb 12 személlyel.
Ők jogosultak elbírálni azokat az eseteket, amelyeknél a gyermek fejlődése sérül. Lehet, hogy
fogadóórát is tudna tartani Jászladányon.
Dr. Bakos Beáta: tehát akkor őket is lehet keresni. Az a lényeg, hogy minél több helyen
szükséges jelezni, hogy a rendszer nem jó.
Baginé Gavaldik Lívia: kéri, hogy az említett anyagot az iskola, és az aktuális információkkal a gyermekjóléti szolgálat is egészítse ki. Ezzel az anyaggal lehetne felkeresni az országgyűlési képviselőt, hogy mit tanácsol milyen fórum felé menjünk. Meg lehet kérdezni azt is,
hogy esetleg az EMMI Szociális Szolgáltatások Főosztályához fordulhatnánk-e. Ha ez nem
járható akkor marad az egyedi esetes megoldás. Össze kellene gyűjteni az intézményeknél,
hogy mely családoknál vannak gondozásra kihelyezett gyermekek, és kik azok, akik gondozottak voltak.
Dr. Bakos Beáta: ebben az eljárásban igaza van Líviának, de most már elég a településnek.
Baginé Gavaldik Lívia: nem lehet egy ilyen települést tovább terhelni, ahol már így is hatalmas helyi társadalmi problémák vannak.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.

10

Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi ki az aki a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést az előterjesztés szerinti tartalommal, melyet a
bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza:

156/2017.(V.23.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Javaslat a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek
1. elfogadásra javasolja Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést.
2. javasolja, hogy különös figyelmet fordítsanak a nevelőszülőkhöz kihelyezett
gyermekek védelme érdekében. Minden egyedi esetben jelzéssel kell élni esetekben az illetékes hatóságokhoz, különösen
− Nevelőszülői Hálózatnál a gyermek gyámjának. Amennyiben nem érkezik érdemi válasz a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalhoz, mivel ennek a szervnek van jogosultsága a panaszok kivizsgálására.
− Gyermekjogi képviselő (Dr. Hollik Zsuzsanna)
− Egyenlő Bánásmód Hatóság (Dr. Kormányos Nóra)
− Felügyeleti szervek
− Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
− EMMI Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltatások Főosztálya
Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben

Baginé Gavaldik Lívia távozik az ülésről, a Bizottság 4 fővel továbbra
is határozatképes.

3. N A P I R E N D I PONT
Előterjesztés a házasságkötések engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 10/2017. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó:
Lovász Imre jegyző
Seresné Lados Éva elnök: kérdi Lovász Imre jegyzőt kívánja-e kiegészíteni, módosítani az
előterjesztést?
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Lovász Imre jegyző: a múlt hónapban került megalkotásra ez a rendelet törvényességi felhívást követően, azonban az elmúlt héten, telefonon kereste meg a törvényességi felügyelet,
hogy az ÁFA törvény 7. §-a alapján ez egy közhatalmi tevékenység, és nem pedig gazdasági
tevékenység, ezért a bruttó rész ki kell venni a rendelet 3. §-ból, valamint az anyakönyvi eljárásokról szóló 2010. évi I. törvény hiába ad felhatalmazást arra, hogy munkahelyen kívüli
házasságkötések esetén is megállapíthassanak bevételt az anyakönyvezetőnek és az önkormányzatnak, azonban a 19. § korlátozza és csak a munkaidőn kívül lehet megállapítani bevételeket. Annyi kompromisszumot sikerült még kiharcolni, hogy a munkaidőn kívüli házasságkötést két részre lehetett bontani oly módon, hogy alacsonyabb díjjal, de megmarad a munkaidőn kívül, de hivatali helyiségben, és magasabb díjjal, ha munkaidőn kívül s hivatali helyiségen is kívül történik a házasságkötés.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi ki az, aki a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a házasságkötések engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak
mértékéről szóló 10/2017. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés szerinti
tartalommal, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza:

157/2017.(V.23.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Javaslat a házasságkötések engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő
díjak mértékéről szóló 10/2017. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a házasságkötések engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről
szóló 10/2017. (V. 2.) 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 az EFOP-1.3.4-16 kódszámú Közös értékünk – sokszínű társadalom című pályázat benyújtására
Előadó:
Lovász Imre jegyző
Seresné Lados Éva elnök: kérdi Lovász Imre jegyzőt kívánja-e kiegészíteni, módosítani az
előterjesztést?
Lovász Imre jegyző: a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által Demeter János a
Magyarországi Szegények és Romák Érdekvédelmi Szervezetének elnöke küldött egy tájé-
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koztató anyagot a Közös értékünk – sokszínű társadalom című pályázathoz. Az előterjesztésben összefoglalta, hogy milyen feladatok hárulnának az önkormányzatra a pályázat benyújtása
esetén.
Szöllősi János: nagyon nehéz feladat lesz a világtalálkozó lebonyolítása, nem javasolja a pályázat benyújtásának támogatását.
Major Ferencné: nem világos számára, hogy csak Jászladány, vagy más települések is kapcsolódnának a projektbe, továbbá elvárható lett volna, hogy a pályázó szervezet keresi meg az
önkormányzatot illetve a potenciális érdekeltek együtt beszélik meg a pályázat feltételeit.
Mindezen túl a pályázat első szakasza már lejárt, a második szakaszt pedig meg sem nyitották.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva elnök, szavazásra teszi ki az, aki a Képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja az EFOP-1.3.4-16 kódszámú Közös értékünk – sokszínű társadalom című pályázat
benyújtását, melyet a bizottság 4 nem szavazattal egyhangúlag elutasít, és a következő határozatot hozza:
158/2017.(V.23.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Javaslat az EFOP-1.3.4-16 kódszámú Közös értékünk – sokszínű társadalom című pályázat benyújtására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek nem javasolja elfogadásra az
EFOP-1.3.4-16 kódszámú Közös értékünk – sokszínű társadalom című pályázat benyújtását.

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
Pályázati kiírás a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére, valamint ideiglenes bizottság létrehozása a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház
és Könyvtár igazgatói álláshelyére kiírt pályázat véleményezésére
Előadó:
Lovász Imre jegyző
Seresné Lados Éva elnök: kérdi Lovász Imre jegyzőt kívánja-e kiegészíteni, módosítani az
előterjesztést?
Lovász Imre jegyző: érdekesség képen mondja el, hogy módosult a 150/1992. Kormányrendelet, mely alapján igazgatói álláshelynek van kiírva, hiszen a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár vezetőjének megnevezése igazgató.
Szöllösi János: javasolja, hogy mint az előző ideiglenes bizottság munkájában is a két bizottság elnöke, és a polgármester valamint a szakértő vegyen részt, amennyiben elvállalják.
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Lovász Imre jegyző: javasolja a 4 fős ideiglenes bizottság felállítását, hogy minden körülmény esetén működni tudjon.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva elnök, szavazásra teszi ki az, aki a Képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja, a pályázati kiírást a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
igazgatói álláshelyére az előterjesztés szerinti tartalommal, melyet a bizottság 4 igen
szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza:

159/2017.(V.23.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Javaslat pályázati kiírásra a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
igazgatói álláshelyére

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a pályázati
kiírást a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére
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 javasolja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva, figyelemmel a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.
§ (6) bekezdésére, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992.
(XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (6) bekezdésére ideiglenes bizottságot hoz létre a Nagyközségi
József Attila Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői beosztás ellátására kiírt pályázatra érkező pályázatok véleményezésére. A bizottság megbízatása e feladat ellátásának idejére
szól. A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

160/2017.(V.23.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Javaslat Ideiglenes bizottság létrehozására a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház
és Könyvtár intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat véleményezésére

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (3) bekezdé-
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sében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdésére, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (6) bekezdésére ideiglenes bizottságot hoz létre a Nagyközségi József Attila
Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői beosztás ellátására kiírt pályázatra érkező pályázatok véleményezésére. A bizottság megbízatása e feladat ellátásának idejére szól.
Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben

Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi, ki javasolja az Ideiglenes bizottság tagjának Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert, Bagi Zsolt Arnold, Seresné Lados Éva képviselőket és
Kary József közművelődési szakértőt? A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadja és a következő határozatot hozza:
161/2017.(V.23.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Javaslat ideiglenes bizottság létrehozása a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és
Könyvtár igazgatói álláshelyére kiírt pályázat véleményezésére

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az Ideiglenes
bizottság tagjának:
− Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert (5055 Jászladány Kossuth L. u. 37.
sz.)
− Bagi Zsolt Arnold képviselőt (5055 Jászladány Nagydabi u. 7. sz.).
− Seresné Lados Éva képviselőt (5055 Jászladány Damjanich u. 7. sz.).
− Kary József közművelődési szakértőt (3346 Bélapátfalva Bajcsy-Zsilinszky u.
32.).

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 „Konyhakerti és Kisállattartási Szociális földprogram támogatására” című,
SZOC-FP-17-KK kódszámú pályázaton történő részvételről
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Zakar Margit ügyintéző
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