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JEGYZŐKÖNYV
Készült:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testület ÜGYRENDI-JOGISZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2017. október 12-én megtartott nyíl, soron kívüli, kibővített ülésén a Polgármesteri Hivatal dísztermében.
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Seresné Lados Éva bizottság elnöke: sok szeretettel köszönti a megjelent bizottsági
tagokat és a meghívottakat. Dr. Bakos Beáta és Baginé Gavaldik Lívia előre jelezték
távolmaradásuk okát. Megállapítja, hogy a bizottság 5 tagjából 3 fő jelen van, ezért a
bizottság határozatképes.
Seresné Lados Éva bizottság elnöke: szavazásra teszi, ki az, aki elfogadja Karkusné
Dósa Zsuzsannát jegyzőkönyv hitelesítőnek. A bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

471/2017.(X.12.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ÜgyrendiJogi-Szociális Bizottság a 2017. október 12-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 bizottság elnöke: 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 bizottság elnöke szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a 7 nyílt napirendi pontból álló napirendet, melyet a bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza:
472/2017.(X.12.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Napirend megállapítására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ÜgyrendiJogi-Szociális Bizottság a 2017. október 12-i soron kívüli, kibővített
ülés napirendjét a következőképpen fogadja el:

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

Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálására
Előadó:
Lovász Imre jegyző

2./

Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 9/2014. (VI. 14.) önkormányzati
rendelet módosítására
Előadó:
Lovász Imre jegyző
Tárgyalja: Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

3./

Előterjesztés a helyi Népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló rendelet
felülvizsgálatára
Előadó:
Lovász Imre jegyző

4./

Előterjesztés a mezőőrség működését szabályozó intézkedési terv elfogadására
Előadó:
Lovász Imre jegyző
Tárgyalja: Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

5./

Előterjesztés utalvány kibocsátására
Előadó:
Lovász Imre jegyző

6./

Előterjesztés EFOP 2.4.1 pályázati felhívásra pályázat benyújtására
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester

7./

Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megvalósításával kapcsolatos feladatok teljesítéséről és ennek érdekében a Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer átalakításáról
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester

1.NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálására
Előadó:
Lovász Imre jegyző
Seresné Lados Éva bizottsági elnök felkéri Lovász Imre jegyzőt, ismertesse a napirendi pontot.
Lovász Imre jegyző: A Képviselő-testület kiírta a pályázatot a Nagyközségi József
Attila Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshelyre, amelyre nem érkezett egy pályázat sem. Így az ideiglenes bizottság összehívására sem került sor. Kéri a
bizottságot, javasolja a Képviselő-testületnek a pályázat eredménytelenné nyilvánítását.
Seresné Lados Éva elnök kérdi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban?
Hozzászólás, javaslat nem hangzik el.

Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshelyre kiírt pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítását, melyet a bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza:
473/2017(X.12.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság határozata
Javaslat a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshelyre kiírt pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület ÜgyrendiJogi-Szociális Bizottsága megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képvi-

selő-testületnek, a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshelyre kiírt pályázati eljárás eredménytelenné
nyilvánítását.
Erről értesül: 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
2.NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 9/2014. (VI. 14.) önkormányzati rendelet
módosítására
Előadó:
Lovász Imre jegyző
Tárgyalja:
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

Seresné Lados Éva elnök: Az írásos anyagot mindenki megkapta, kérdi Lovász Imre
jegyzőt, kívánja-e összefoglalni, kiegészíteni az előterjesztést.
Lovász Imre jegyző: Köszöni a lehetőséget. A Nagyközségi Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény részére kiadásra került a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó engedély a Katasztrófavédelmi Hatóságtól. Így
szükségessé vált az önkormányzati rendelet módosítása a közszolgáltató személyében
bekövetkezett változás miatt. A melléklet tartalmazza a NÜVI önköltség számítását,
amely alapján elmondható, hogy a díj nem változott, továbbra is 1200 forint + ÁFA
összegű köbméterenként.
Seresné Lados Éva elnök kérdi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban?

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi, ki az, aki elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 9/2014. (VI. 14.) önkormányzati rendelet módosítását, melyet a bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza:
474/2017(X.12.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság határozata
Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 9/2014. (VI. 14.) önkormányzati rendelet módosítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület ÜgyrendiJogi-Szociális Bizottsága megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 9/2014. (VI. 14.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal.

Erről értesül: 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
3.NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a helyi Népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló rendelet felülvizsgálatára
Előadó:
Lovász Imre jegyző

Seresné Lados Éva elnök kérdi Lovász Imre jegyzőt, kívánja-e kiegészíteni az írásos
anyagot?
Lovász Imre jegyző: A Törvényességi Felügyelet jelezte, hogy a korábbi helyi rendeletet hatályon kívül kell helyezni, továbbá egy új helyi rendeletet kell megalkotni,
amelyben meg kell határozni a helyi népszavazást kezdeményezhető választópolgárok
százalékos arányát. Az előterjesztett új önkormányzati rendelet záró rendelkezése hatályon kívül helyezné a régi rendeletet.
Seresné Lados Éva elnök kérdi a bizottság tagjait és a jelenlévőket, van-e valakinek
kérdése, észrevétele az elhangzottakkal vagy az írásos anyaggal kapcsolatban?
Hozzászólás, javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a helyi Népszavazásról szóló rendelet tervezet elfogadását az előterjesztés szerint, melyet a bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő
határozatot hozza:
475/2017(X.12.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság határozata
Javaslat a helyi Népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló rendelet tervezet
elfogadására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület ÜgyrendiJogi-Szociális Bizottsága megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, a helyi Népszavazásról szóló rendelet tervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal.
Erről értesül: 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben

2./ Képviselő-testület tagjai helyben
4.NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a mezőőrség működését szabályozó intézkedési terv elfogadására
Előadó:
Lovász Imre jegyző
Tárgyalja:
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

Seresné Lados Éva bizottság elnöke felkéri Lovász Imre jegyzőt, ismertesse a napirendi pontot.
Lovász Imre jegyző: A kiindulási pont az a belső ellenőri jelentés volt, amely a mezőőrség működését szabályzó intézkedési terv készítésére hívta fel a Képviselő-testület
figyelmét. Az intézkedési tervhez kapcsolódó előterjesztés a képviselők részéről felmerülő kérdésekre is választ ad. Így tartalmazza a mezőőrség feladatait, valamint a
finanszírozását. Megállapításra került a mezőőri járulék összege, valamint, hogy mi
alapján került beszedésre. A mezőőrök kiküldetésének kapcsán szolgálati autó vásárlása esetén várható költségek is szerepelnek az írásos anyagban, mely a Polgárőr Egyesület által használt Dacia Dusterre vonatkozó összegeket tartalmazza, más típusú autó
tekintetében ez változhat, de nagyságrendileg hasonló összegre kell számítani. Mindezeken túl, a kintlévőségek kezelése is megtalálható az előterjesztésben. A mezőőrök
feladatainál olvashatók azok a jogszabályok, melyek meghatározzák, hogy milyen feladatokat láthatnak el. A mezőőrség finanszírozása kapcsán elmondható, hogy állami
normatívából illetve önkormányzati rendelet alapján mezőőri járulékból tevődik össze.
Az előterjesztés első számú mellékletében látható, hogy a tavalyi évben mennyi volt a
bevétel és a kiadás, mennyi volt a különbözet, illetve az idei évre vonatkozó adatokat
2017. augusztusáig. Itt látható, hogy várhatóan év végére milyen különbözetre lehet
számítani, amely megközelítőleg 1.800.000 forintra tehető. Az adott területre levetítve,
236 forinttal kellene emelni a mezőőri járulékot ahhoz, hogy ez a különbözet ne jelenjen meg. Amely elég jelentős emelés lenne tekintettel a rendeletben meghatározott 600
forint/ha/év járulékra.
Felmerült még kérdésként, hogy hány mezőőr foglalkoztatása szükséges a feladatellátáshoz. Erről nem rendelkezik a jogszabály, csupán annyit határoz meg, hogy az őrszolgálat létszámát a működési területhez és a körzetben tevékenykedő egyéb közfeladatot ellátó őrszolgálatok működéséhez mérten úgy kell megállapítani, hogy annak
napi, rendszeres ellenőrzése biztosítva legyen.
Az intézkedési terv elkészítése során a kiküldetési költségek és személyi anyagok is
kigyűjtésre kerültek, melyek a Képviselő-testület rendelkezésére állnak, amennyiben a
létszámcsökkentés mellett döntenének.
Major Antal: Úgy tudom, a mezőőrség fenntartása nem tartozik az Önkormányzat
kötelező feladatai közé. Számtalanszor tárgyalta már a Képviselő-testület a kérdést, és
mindig a fenntartás mellett döntött. Az 1,8 millió forintos hiány pótlására egyértelmű,
hogy a mezőőri járulék emelésére van szükség a meghatározott módon. Nem hiszem,
hogy a gazdáknak gondot jelentene ez a 236 forintos emelés. Abban az esetben, ha az

Önkormányzatnak 1,8 millió forintos vesztesége keletkezik ezen az ágon, én nem támogatom a mezőőrség fenntartását.
Bagi Zsolt Arnold: Az állami támogatás összege 2016-ban 3 251 336 forint volt. Ez
függ a mezőőrök létszámától?
Mezei Norbert: Nem. Ezt mindenképpen megkapja az Önkormányzat.
Bagi Zsolt Arnold: Nem értek egyet a járulékemeléssel. Lehet, hogy a legjobban támogatott állami foglalkoztatottak a gazdák, de nem túl adakozóak. Ha nem emeljük a
járulékot, viszont fenn akarjuk tartani a mezőőri szolgálatot, akkor meg kellene vizsgálni, hogy a létszámcsökkentés, vagy szolgálati autó vásárlása milyen hatással lenne
az 1,8 millió forintos veszteségre. Véleményem szerint ezen az úton kellene elindulni.
Lovász Imre jegyző: Az autóvásárlással kapcsolatban annyit elmondanék, hogy 2016.
évben a mezőőrök kiküldetésre összesen 2.026.705 forintot számoltak el. Ha az Önkormányzat vásárolna, vagy pályázati úton szerezne be egy szolgálati járművet, annak
a kötelező éves kiadása a cégautó adó lenne, ami például a Dacia Duster esetében
105.600 forint évente, valamint a kötelező biztosítás, ami 60.000 forint. Ha a
2.026.705 forintot elosztjuk a 350 forintos üzemanyagárral, az megközelítőleg napi 24
liter üzemanyagot jelent. Tehát kb. napi 200-220 km-t meg tudnának tenni. A bérköltségek kapcsán az mondható el, hogy a bevételek a 2016-os évihez képest nem sokban
változtak, viszont a kiadások nőttek a garantált bérminimum emelése következtében,
ami a következő évben is nőni fog, várhatóan kb. 20.000 forinttal személyenként.

Bertalan László: Véleményem szerint az Önkormányzatnak nincs szüksége a mezőőri
szolgálatra ebben a formában, ha pedig van rá igény, fizessék meg a gazdák. Viszont a
mezőőrök sokat segítenek a településen különböző rendvédelmi feladatokban. Úgy
gondolom, ha az Önkormányzat beszerezne egy szolgálati járművet, két mezőőr elegendő lenne a feladatellátáshoz. A finanszírozás úgysem függ a létszámtól. És mivel
megüresedett egy közterület felügyelői álláshely, a harmadik mezőőr betölthetné azt.
Szerintem szükség van ezeknek az embereknek a munkájára, és kár lenne az állami
támogatásról lemondani, ésszerűbbnek tűnik a létszámcsökkentés. És ha sikerül autót
beszerezni, nyomon követhető lenne a feladatellátásuk is.
Major Antal: Az elmondottak fényében úgy gondolom, hogy a mezőőri járulék emelése mellett olyan szintre kell hozni a mezőőri szolgálat költségvetését, akár létszámcsökkentéssel, gazdaságosabb üzemanyag felhasználással, vagy szolgálati jármű beszerzésével, hogy ne legyen veszteséges a működése.
Szőllősi János: Egyet értek az előttem felszólalóval. A mezőőri intézkedési tervvel
kapcsolatban annyit észrevételeznék, hogy a kiküldetési költségek ellenőrzésénél megszabott határidő esetében a minden hónap 10. napjáig helyett célszerűbb lenne a
tárgyhót követő hónap 10. napjáig megfogalmazás.

Major Antal: Ha autóvásárlásról döntünk, milyen összegre kell számítanunk?
Mezei Norbert: Ha olyan autóban gondolkodunk, ami külterületen is használható,
legalább 4 millió forintra számítanunk kell. A legkedvezőbb megoldás a pályázati úton
való beszerzés lenne, de azt nem lehet tudni, mikor nyílik ilyen lehetőség.
Major Antal: Tehát valószínűleg még egy évig a saját autójukat használják, ilyen horribilis üzemanyag elszámolással.
Mezei Norbert: Ha a létszámcsökkentés mellet dönt a Képviselő-testület, akkor lehetőség van arra, hogy a két mezőőr egy autóval együtt teljesítsen szolgálatot. Viszont a
lehetséges létszámcsökkentés bérköltség szempontjából már az idei évet nem érinti,
hiszen október van.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Jelen pillanatban a bizottságoknak és a
Képviselő-testületnek az intézkedési terv elfogadásáról kell döntenie. A feltárt kérdésekben, javaslatokban csak azután születhet döntés, miután megvizsgálják mindegyik
lehetőség hatását a költségvetésre. Lehetőség van a gazdák megkérdezésére is, fel lehet kérni őket, hogy juttassanak el egy kollektív véleményt a mezőőrséggel kapcsolatban, ami iránymutatás lehet a Képviselő-testületnek. Nem biztos, hogy a gazdák igényt
tartanak a mezőőrség munkájára.
Mezei Norbert: Azonban ha a gazdák úgy nyilatkoznak, hogy nincs szükségük a mezőőri szolgálatra, akkor a mezőőri járulékot sem fogják tovább fizetni.
Bertalanné Drávucz Katalin: Ebben az esetben nem kell fenntartani a mezőőrséget, a
mezőőrök lehetnek inkább közterület felügyelők.
Mezei Norbert: Azonban pénzügyi szempontból kedvezőbb a mezőőrség fenntartása.
Bertalanné Drávucz Katalin: Lehet, de ettől még nem fogják kifizetni a gazdák a
megemelt járulékot. Most azt kellene eldönteni, hogy melyik irányba menjünk a mezőőrséggel kapcsolatban.
Bagi Zsolt Arnold: Véleményem szerint borítékolható, hogy a gazdák nem fogják
kifizetni a megemelt járulékot, ezért én javaslom a létszámcsökkentést, felajánlva a
megüresedett közterület felügyelői álláshelyet és amennyiben pályázati lehetőség kínálkozik, gépjármű beszerzését.
Seresné Lados Éva elnök kérdi, van-e még valakinek kérdése észrevétele a napirendi
ponttal kapcsolatban?

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el.

Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, a mezőőri szolgálat létszámcsökkentését, valamint szolgálati jármű vásárlását a pályázati lehetőségek figyelembevételével, melyet a bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza:
476/2017(X.12.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság határozata
Javaslat a mezőőri szolgálat létszámcsökkentésére, továbbá szolgálati gépjármű
beszerzésére
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület ÜgyrendiJogi-Szociális Bizottsága megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a mezőőri szolgálat létszámának csökkentését a gazdaságosabb működés érdekében, továbbá javasolja szolgálati gépjármű beszerzését a pályázati lehetőségek kihasználásával.

Erről értesül: 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a mezőőri intézkedési terv feladatait tartalmazó táblázat 4. pontjában szereplő minden hónap 10. napjáig megfogalmazás helyett a tárgyhót követő hónap 10. napjáig megfogalmazás szerepeljen, melyet a bizottság 3 igen szavazattal
egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza:
477/2017(X.12.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság határozata
Javaslat a mezőőrség működését szabályozó intézkedési terv 4. pontjának módosítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület ÜgyrendiJogi-Szociális Bizottsága megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a mezőőrség működését szabályozó intézkedési terv 4.
pontjának módosítását, mely szerint a minden hónap 10. napjáig szövegrész helyébe, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig szövegrész kerüljön.
Erről értesül: 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben

Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a mezőőrség működését szabályozó intézkedési tervet, melyet a bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza:

478/2017(X.12.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság határozata
Javaslat a mezőőrség működését szabályozó intézkedési terv elfogadására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület ÜgyrendiJogi-Szociális Bizottsága megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a mezőőrség működését szabályozó intézkedési tervet a
4. pont módosításával.
Erről értesül: 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
5.NAPIRENDI PONT
Előterjesztés utalvány kibocsátására
Előadó:
Lovász Imre jegyző

Seresné Lados Éva bizottság elnöke felkéri Lovász Imre jegyzőt, ismertesse a napirendi pontot.
Lovász Imre jegyző: Minden évben dönt a Képviselő-testület vásárlási bon kibocsátásáról, amelynek részletszabályait az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság állapította meg.
Ezzel kapcsolatban Ügyészségi vizsgálat folyt a tavalyi évben és az idei év elején,
amely problémát nem állapított meg, ám bizonyos részletszabályok betartására oda
kell figyelni. Az utalvány kibocsátással kapcsolatban egy általános tájékoztató került
kiosztásra, amelyben megtalálhatók az utalvány kötelező tartalmi elemei, kibocsátása
és felhasználása. Alkotni kell majd egy minden részletre kiterjedő szabályzatot,
amelynek tervezete a következő testületi ülésre el is készül. Továbbá meg kell határozni azokat a helyeket, és azoknak a termékeknek a körét, ahol és amelyekre az utalványt le lehet majd vásárolni. Áfa vonzata nincs, kézpénzt helyettesítő fizető eszköznek minősül. Amennyiben a Képviselő-testület utalvány kibocsátásáról dönt, úgy
szükségessé válik a települési támogatásról szóló helyi rendelet módosítása is, ezzel
kiegészülne a természetben is nyújtható támogatások köre. Továbbá ha a döntés az
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság hatáskörébe kerülne a Szervezeti és Működési Szabályzatot is módosítani kell ennek megfelelően.
Seresné Lados Éva bizottság elnöke: Megvan az anyagi lehetősége az utalvány kibocsátásnak?
Lóczi István aljegyző: A szociális keret felhasználtsága eddig nem éri el az 50%-ot,
tehát anyagi akadálya nincs.
Szőllősi János: Tehát ez ugyanaz, mint a korábbi években a vásárlási bon?
Lovász Imre jegyző: Ugyanarról van szó, csak vásárlási utalvány néven, mivel a jogszabály is így nevesíti. És ahogyan az előző években az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-

zottság állapítja meg, hogy kik és milyen feltételekkel jogosultak a különböző utalványokra.
Seresné Lados Éva bizottság elnöke kérdi van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Hozzászólás, javaslat nem hangzik el.

Seresné Lados Éva bizottság elnöke szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek vásárlási utalvány kibocsátását, melyet a bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza:

479/2017(X.12.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság határozata
Javaslat utalvány kibocsátására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület ÜgyrendiJogi-Szociális Bizottsága megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek utalvány kibocsátását, melynek részletszabályairól az
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság következő ülésén határoz.
Erről értesül: 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben

Seresné Lados Éva bizottság elnöke szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek a települési támogatásról szóló helyi rendelet módosítását, melyet a bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot
hozza:

480/2017(X.12.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság határozata
Javaslat a települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendeletmódosítására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület ÜgyrendiJogi-Szociális Bizottsága megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal.
Erről értesül: 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben

Seresné Lados Éva bizottság elnöke szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek a szervezeti és működési szabályzatról szóló önkormányzati

rendelet módosítását, melyet a bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a
következő határozatot hozza:

481/2017(X.12.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság határozata
Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület ÜgyrendiJogi-Szociális Bizottsága megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 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.NAPIRENDI PONT
Előterjesztés EFOP 2.4.1 pályázati felhívásra pályázat benyújtására
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester
Seresné Lados Éva bizottság elnöke felkéri Major Ferencné alpolgármestert ismertesse a napirendi pontot.
Major Ferencné alpolgármester: Tavaly novemberben döntött a Képviselő-testület az
EFOP 1.6.2. kódszámú „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal” pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról. Az EFOP-1.6.2 támogatási
kérelem jogosultsági döntését követően az EFOP-2.4.1 konstrukcióra a támogatási kérelmet be kell nyújtani, mivel a két projektet kizárólag együtt lehet végrehajtani. Ennek a határideje október 31-re módosult. Erről már korábban nyilatkozott a Képviselőtestület, most ennek megerősítését kérték.
Seresné Lados Éva bizottság elnöke kérdi van-e valakinek kérdése észrevétele az elmondottakkal vagy az írásos anyaggal kapcsolatban?
Bagi Zsolt Arnold: Engem, mint jászladányi lakost és magyar állampolgárt felháborít
az, hogy olyan célra adnak 100 %-os támogatást, hogy helyrehozzuk azt, amit az érintettek tönkretettek. Nem gondolom, hogy az ilyen embereknek kellene kedvezni, mert
miattuk van például pedagógushiány az iskolában, ezért nem találunk háziorvost és
megfelelő szakembereket az üres álláshelyekre. Nem kellene meghozni a kedvüket
ahhoz, hogy itt maradjanak és szaporodjanak. Felháborít, hogy a kormány erre ad
pénzt. Egyáltalán nem támogatom a pályázat benyújtását. Úgy gondolom, hogy ha
szociálisan támogatjuk ezt a réteget, az magával hozza azt, hogy egyáltalán nem akarnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon.

Bertalan László: Úgy gondolom, hogy nem azon múlik, hogy itt marad-e a településen ez a réteg, hogy új vagy régi házban laknak-e.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Nem kormánydöntés, hanem Európai
Uniós döntés az, hogy mire van pályázati lehetőség. Azzal, hogy lehetőség van arra,
hogy a településre kerüljön 400 millió forint, lehetőség nyílik arra is, hogy ebből 200
millió forintot arra fordíthassunk, hogy egy meglévő önkormányzati épületet, a Kossuth Lajos u. 149 alatti ingatlant felújítsuk. Van egy olyan terület, ahol esetleg új ingatlant, bérházakat lehetne építeni, ahogyan korábbi években a Bem apó telepen lettek
házak felújítva. Az ott élők azóta is lakbért fizetnek. Nyilván lehetne 400 millió forintból utat is építeni, azonban most erre van lehetőség.
Major Antal: Hiba lenne, ha a Képviselő-testület nem élne ezzel a lehetőséggel, lehet,
hogy az érintett társadalmi réteg szemlélete nem fog változni ezáltal, de az elnyerhető
összeg a település fejlődését szolgálná.
Bertalan László: Nagy probléma a településen az is, hogy rengeteg a romos ház,
ezeknek az elbontására, a területek tisztán tartására kellene egy összeget elkülöníteni a
szociális keretből, amennyiben erre van lehetőség. Így talán lehetne javítani a településképen. De ez egy távlati elképzelés lehetne.
Seresné Lados Éva bizottság elnöke szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek az EFOP 2.4.1 pályázati felhívásra pályázat benyújtását,melyet
a bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza:

482/2017(X.12.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság határozata
Javaslat az EFOP 2.4.1 pályázati felhívásra pályázat benyújtására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület ÜgyrendiJogi-Szociális Bizottsága megtárgyalta, és javasolja a Képviselőtestületnekaz EFOP 2.4.1 „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal” pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtását.
Egyben javasolja a Képviselő-testületnek, a polgármester megbízását a
szükséges nyilatkozatok és megállapodás aláírására.

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

7.NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megvalósításával kapcsolatos feladatok teljesítéséről és ennek érdekében a Térségi Hulladékgazdálkodási
rendszer átalakításáról
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester

Seresné Lados Éva bizottság elnöke kérdi Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert,
kívánja-e kiegészíteni, összefoglalni az írásos anyagot.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Nemrégiben részt vettem a Regio-Kom
társulási ülésén, amelynek 33 település a tagja. Egy olyan helyzet áll fenn, mely szerint
a Regio-Kom, mint térségi hulladékszállító be kell, hogy tagozódjon egy nagyobb
rendszerbe, egyelőre szerződéses formában. A hulladékgazdálkodás továbbra is önkormányzati feladat marad, csak országos szinten egy nagyobb cég látja el, amely több
társulást fog majd össze. Ahhoz, hogy a szerződést a társulás aláírhassa, minden tag
önkormányzatnak meg kell hoznia a döntést.
Seresné Lados Éva bizottság elnöke kérdi van-e valakinek kérdése észrevétele az elmondottakkal vagy az írásos anyaggal kapcsolatban?
Hozzászólás, javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva bizottság elnöke szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megvalósításával kapcsolatos feladatok teljesítését és ennek érdekében a Térségi Hulladékgazdálkodási
rendszer átalakítását, melyet a bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a
következő határozatot hozza:

483/2017(X.12.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság határozata
Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megvalósításával kapcsolatos
feladatok teljesítésére és ennek érdekében a Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer átalakítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület ÜgyrendiJogi-Szociális Bizottsága megtárgyalta, és javasolja a Képviselőtestületnek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megvalósításával
kapcsolatos feladatok teljesítését és ennek érdekében a Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer átalakításáról szóló határozati javaslat elfogadását az előterjesztés szerinti tartalommal.
Erről értesül: 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben

