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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat  

Képviselő-testülete 

 

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS  

BIZOTTSÁGA 
 

2017. november 21-i nyílt, soros üléséről. 

 

 

 

549/2017.(XI.21.) számú Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottsági határozat 

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének 
elfogadására 

550/2017.(XI.21.) számú Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottsági határozat 

Napirend elfogadására 

551/2017.(XI.21.) számú Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottsági határozat 

Szociális keret felhasználásának 
elfogadására 
 
 

552/2017.(XI.21.) számú Ügyrendi-Jogi- Javaslat a Jászladányi Polgármesteri 



Szociális Bizottsági határozat Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadására  

 
 

553/2017.(XI.21.) számú Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottsági határozat 

Javaslat Jászladány Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselő-testület 2018. évi 
munkatervének elfogadására 
 

554/2017.(XI.21.) számú Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottsági határozat 

Javaslat Jászladány Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselő-testület 
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsága 2018. 
munkatervének elfogadására 
 

555/2017.(XI.21.) számú Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottsági határozat 

Javaslat a helyi környezet védelméről, a 
közterületek és ingatlanok rendjéről, a 
település tisztaságáról valamint a települési 
szilárd és folyékony hulladékkal 
összefüggő feladatok végrehajtásáról szóló 
17/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 
módosítására  
 

556/2017.(XI.21.) számú Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottsági határozat 

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

557/2017.(XI.21.) számú Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottsági határozat 

Javaslat a Nagyközség Üzemeltetési és 
Vagyonkezelő Intézmény ideiglenes 
intézményvezető megbízásának 
meghosszabbítására 
 

558/2017.(XI.21.) számú Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottsági határozat 

Javaslat a Nagyközségi József Attila 
Művelődési Ház és Könyvtár ideiglenes 
intézményvezető megbízásának 
meghosszabbítására 
 

559/2017.(XI.21.) számú Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottsági határozat 

Javaslat a védőnői álláshelyre kiírt pályázat 
eredménytelenné nyilvánítására 
 

560/2017.(XI.21.) számú Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottsági határozat 

 

Javaslat védőnői álláshely pályázati 
kiírásra 
 

561/2017.(XI.21.) számú Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottsági határozat 

Javaslat a háziorvosi álláshelyre kiírt 
pályázat eredménytelenné nyilvánítására 
 



562/2017.(XI.21.) számú Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottsági határozat 

Javaslat háziorvosi álláshely pályázati 
kiírásra 
 

563/2017.(XI.21.) számú Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottsági határozat 

Javaslat az óvoda munkaruha 
szabályzatának hatályon kívül helyezésére 
 

564/2017.(XI.21.) számú Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottsági határozat 

Javaslat a Nagyközségi Művelődési Ház és 
Könyvtár munkaruha szabályzatának 
hatályon kívül helyezésére 
 

565/2017.(XI.21.) számú Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottsági határozat 

Javaslat az építményadóról szóló 
önkormányzati rendelet elfogadására 
 

566/2017.(XI.21.) számú Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottsági határozat 

Javaslat a mezőőrség további működésére 
 



 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült:  

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testület ÜGYRENDI-JOGI-
SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2017. november 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 
Szőllősi János 
Karkusné Dósa Zsuzsanna 
 

4 fő 
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 
  
 Lovász Imre     jegyző 
 Bertalanné Drávucz Katalin  polgármester 
 Major Ferencné    alpolgármester 
 Lóczi István    aljegyző 
 
  
 
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: Köszönti a bizottság tagjait és a megjelenteket. Baginé 
Gavaldik Lívia előre jelezte távolmaradása okát. Megállapítja, hogy a bizottság 5 tagjából 4 fő 
jelen van, ezért a bizottság határozatképes. Javasolja, hogy a bizottság üléséről készült 
jegyzőkönyvet dr. Bakos Beáta hitelesítse. 
 
 Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

 
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: szavazásra teszi, ki az, aki elfogadja Dr. Bakos Beátát 
jegyzőkönyv hitelesítőnek. A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
 



549/2017.(XI.21.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottság a 2017. november 21-i Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági ülésen Dr. Bakos 
Beátát jelöli ki jegyzőkönyv hitelesítőnek. 

 
 

Erről értesül: 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
 
 
Seresné Lados Éva bizottsági 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 bizottsági elnök szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a 14 nyílt és 4 zárt 
napirendi pontból álló napirendet, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 
550/2017.(XI.21.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat  
Napirend megállapítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottság a 2017. november 21-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./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről 
Előadó: Lovász Imre jegyző 
  

3./ Javaslat a Képviselő-testület 2018. évi munkatervére 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
  

4./ Javaslat az Ügyrendi-Jogi-Szociális bizottság 2018. évi munkatervére 
Előadó: Lovász Imre jegyző 

5./ Előterjesztés a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a 
település tisztaságáról valamint a települési szilárd és folyékony hulladékkal 



összefüggő feladatok végrehajtásáról szóló 17/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 
módosítására  
Előadó: Lovász Imre jegyző 
  

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

7./ Előterjesztés a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény ideiglenes 
intézményvezető megbízásának meghosszabbítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester   

8./ Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár ideiglenes 
intézményvezető megbízásának meghosszabbítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester  

9./ Előterjesztés a védőnői álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálására 
Előadó: Lovász Imre jegyző  

10./ Előterjesztés háziorvosi álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálására 
Előadó: Lovász Imre jegyző  

11./ Előterjesztés az óvoda munkaruha szabályzatának hatályon kívül helyezésére  
Előadó: Lovász Imre jegyző, 
 Lajosné Kiss Klára intézményvezető 
  

12./ Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár munkaruha 
szabályzatának hatályon kívül helyezésére 
Előadó: Lovász Imre jegyző, 
 Kun Adrienn mb. intézményvezető 
  

13./ Előterjesztés az építményadóról szóló önkormányzat rendelet elfogadására 
Előadó: Lovász Imre jegyző 
Tárgyalja: Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság   

14./ Előterjesztés a mezőőrség további működésére 
Előadó: Lovász Imre jegyző 
Tárgyalja: Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság  

 

 Zárt ülés                  

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



Előadó:  Ecsédi Emese ügyintéző 
 

16./ A gyermekek gondozásához nyújtott települési támogatás iránti kérelmek  
elbírálása 

Előadó:  Bezzeg Nándorné ügyintéző 
 

17./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási 
hallgatók pályázatának elbírálása 
Előadó:  Kun Józsefné ügyintéző 

 

18./ Javaslat az Év Embere Jászladányon 2017. kitüntető díjra 
Előadó:   Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 

 
  

1. NAPIRENDI PONT 
Pénzügyi helyzet ismertetése, a szociális keret felhasználása  
Előadó:  Lóczi István aljegyző 

 
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: Az írásos anyagot mindenki megkapta, kérdezi Lóczi 
István aljegyzőt, kívánja-e kiegészíteni, összefoglalni a napirendi pontot? 

Lóczi István aljegyző: Köszönti a bizottság tagjait és a jelen lévőket. A szociális keret 
felhasználása kapcsán elmondható, hogy a gyógyszer támogatás továbbra is népszerű a 
lakosok körében. Az elmúlt hónapban 178 fő adott be kérelmet. Egyre többen veszik igénybe 
a gyógyászati segédeszközre, konkrétan szemüveg készíttetésre igényelhető támogatást. A 
mellékelt táblázatokból az is kiderül, hogy az elmúlt hónapban lejárt lakhatási támogatások 
263 esetben megújításra kerültek.  

Várhatóan december 11-én érkeznek a kérelemre igényelhető fenyőfák. Kéri az intézmények 
vezetőit, hogy esetleges igényüket előre jelezzék. A Nagyközségi Üzemeltetési és 
Vagyonkezelő Intézmény mb. intézményvezetője, a Jászladányi Polgárőr Egyesület elnöke és 
a mezőőrök segítségét fogja kérni a fenyőfák és az utalványok kiosztásánál. 

Seresné Lados Éva bizottsági elnök kérdi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, 
észrevétele az írásos anyaggal, vagy az elmondottakkal kapcsolatban. 

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Seresné Lados Éva bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek a szociális keret felhasználásáról szóló beszámolót, melyet a bizottság 4 
igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza: 

 



551/2017.(XI.21.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat  
Szociális keret felhasználásának elfogadására 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága elfogadja a 2017. november havi kifizetésről készült tájékoztatót a 
mellékelt táblázatok szerint. 

 
 

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

 
 
2. NAPIRENDI PONT 
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről 
Előadó: Lovász Imre jegyző 
 
Seresné Lados Éva bizottság elnöke kérdi Lovász Imre jegyzőt, kívánja-e összefoglalni, 
kiegészíteni az írásos anyagot. 
 
Lovász Imre jegyző: Köszöni a lehetőséget. Nem kívánja kiegészíteni, de a felmerülő 
kérdésekre szívesen válaszol.  
 
Seresné Lados Éva bizottság elnöke kérdi, van-e valakinek kérdése, észrevétele 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 Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót az 
előterjesztés szerint, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a 
következő határozatot hozza: 

 
552/2017.(XI.21.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat  
Javaslat a Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadására  

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Jászladányi 
Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés 
szerinti tartalommal. 

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



 
3. NAPIRENDI PONT 
Javaslat a Képviselő-testület 2018. évi munkatervére 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 

 
Seresné Lados Éva bizottság elnöke kérdi Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert, 
kívánja-e összefoglalni, kiegészíteni az írásos anyagot. 

 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Tisztelettel köszönt mindenkit. Röviden szeretné 
összefoglalni. A képviselők, intézményvezetők, és civil szervezetek felől határidőre beérkező 
munkaterv javaslatok alapján készült el a képviselő-testület munkaterve, és ennek alapján a 
bizottságok munkaterve is. A munkaterv javaslatok igen szerteágazóak voltak, nagy részük 
beépítésre került a munkatervbe. Néhány viszont nem került beépítésre, mivel azok esetében 
képviselő-testületi döntés nem elégséges a felvetett kérdés megoldására. Ezek főként 
kiadásokra vonatkozó észrevételek voltak, melyek kidolgozása a jövő évi költségvetés 
tárgyalására elkészül. Ha valakinek kérdése van a jövő évi munkaterv ütemezésével, az 
időpontokkal, vagy egyebekkel kapcsolatban, szívesen válaszol. 
 
Seresné Lados Éva bizottság elnöke kérdi, van-e valakinek kérdése, észrevétele az írásos 
anyaggal, vagy az elmondottakkal kapcsolatban? 
 
Szőllősi János: Észrevételezi, hogy a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos javaslata nem 
tükröződik a munkatervben továbbá a 7. javaslatából kihagyta a talajterhelési díj alakulását. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos javaslata 
beépítésre került. A munkaterv szerint a Képviselő-testület 2018. szeptember 20-i soros 
ülésén tárgyalja.  
 
Lovász Imre jegyző: A másik javaslat pedig az október 18-i ülés napirendjében található. 
 
Seresné Lados Éva bizottság elnöke kérdi, van-e még valakinek kérdése, javaslata a 
napirendi ponttal kapcsolatban? 
 

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el.  

 
 
Seresné Lados Éva bizottság elnöke szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület 2018. évi munkatervét, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogad és a következő határozatot hozza: 

 

553/2017. (XI.21.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 



Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület 2018. évi 
munkatervének elfogadására 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja Jászladány Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselő-testület 2018. évi munkatervét az előterjesztés szerinti 
tartalommal. 

 
 

Erről értesül:  
    1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
    2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
4. NAPIRENDI PONT 
Javaslat az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 2018. évi munkatervére 
Előadó: Lovász Imre jegyző 

Seresné Lados Éva bizottság elnöke kérdi Lovász Imre jegyzőt, kívánja-e összefoglalni, 
kiegészíteni az írásos anyagot. 
 
Lovász Imre jegyző: A képviselő-testület munkatervéből lettek átemelve az egyes napirendi 
pontok, és ez alapján készült el ez a munkaterv-tervezet. 
 
Seresné Lados Éva bizottság elnöke kérdi, van-e valakinek kérdése, javaslata a napirendi 
ponttal kapcsolatban? 
 

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el.  

 
 
Seresné Lados Éva bizottság elnöke szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsága 2018. évi munkatervét, melyet a 
bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza: 

 

554/2017. (XI.21.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottsága 2018. évi munkatervének elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja Jászladány Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 2018. évi 
munkatervét az előterjesztés szerinti tartalommal. 



 
  

Erről értesül:  
    1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
    2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
5. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a 
település tisztaságáról valamint a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő 
feladatok végrehajtásáról szóló 17/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítására  
Előadó: Lovász Imre jegyző 
 
Seresné Lados Éva bizottság elnöke kérdi Lovász Imre jegyzőt, kívánja-e összefoglalni, 
kiegészíteni az írásos anyagot. 
 
Lovász Imre jegyző: A kedvtelésből tartott állatok tartási követelményeinek meghatározása 
szerepel a rendeletben, mely szerint legfeljebb 3 eb tartható lakóházaknál. Több igény merült 
fel a településen azzal kapcsolatban, hogy indokolt esetben 4 eb tarthatására legyen lehetőség. 
Abban az esetben, ha az ingatlan megfelelő kerítéssel van ellátva, az állatok megfelelő 
körülmények között vannak tartva, ez a módosítás adna lehetőséget arra, hogy jegyzői 
engedéllyel adott esetben 4 eb is tartható legyen. 
 
 
Seresné Lados Éva bizottság elnöke kérdi, van-e valakinek kérdése, véleménye az 
elhangzottakkal, 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 helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a 
település tisztaságáról valamint a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő 
feladatok végrehajtásáról szóló 17/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítását, 
melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza: 

 
555/2017. (XI.21.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település 
tisztaságáról valamint a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő feladatok 
végrehajtásáról szóló 17/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítására  
 
 

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



környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról 
valamint a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő feladatok 
végrehajtásáról szóló 17/2004. (IV. 30.) 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 a települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet 
módosítására  
Előadó: Lovász Imre jegyző, 

 Lóczi István aljegyző 
 

Seresné Lados Éva bizottság elnöke kérdi Lovász Imre jegyzőt, kívánja-e összefoglalni, 
kiegészíteni az írásos anyagot? 
 
Lovász Imre jegyző: Szeretné összefoglalni. A temetési költségekhez való hozzájárulást is 
támogatja a települési támogatási rendelet, azonban nem volt egyértelműen meghatározva, 
hogy ki igényelheti ezt a támogatást. Mindössze annyi volt meghatározva, hogy az eltemettető 
igényelheti. Ez olyan formában kerülne konkretizálásra, hogy az eltemettető, aki a kérelem 
benyújtásának időpontjakor lakcímkártyával igazoltan állandó jászladányi lakhellyel 
rendelkezik. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Egy konkrét eset történt, amelyben az elhunyt 
jászladányi lakos volt, azonban rokonai más településen éltek, mégis itt igényelték a 
támogatást. 
 

Seresné Lados Éva bizottság elnöke kérdi, van-e valakinek kérdése, véleménye az 
elhangzottakkal, 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 települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet 
módosítását, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő 
határozatot hozza: 

 

 
556/2017. (XI.21.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 



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

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága, megtárgyalta és Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testületének elfogadásra javasolja 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 
 

7. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény ideiglenes 
intézményvezető megbízásának meghosszabbítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester  
 
Seresné Lados Éva bizottság elnöke kérdi Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert, 
kívánja-e összefoglalni, kiegészíteni az írásos anyagot. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Röviden kívánja összefoglalni. A NÜVI mb. 
intézményvezetőjének megbízása december 31-én lejár, melyet 6 hónapra tudnak 
meghosszabbítani. Természetesen az intézményvezetői álláshelyre továbbra is ki kell írni a 
pályázatot. Az illetmény mindkét intézményvezető esetében csak annyival változik, 
amennyivel majd a garantált bérminimum január 1-vel emelkedik.  
 
Lovász Imre jegyző: Hozzáteszi, hogy azért most kerül megtárgyalásra ez a napirendi pont, 
mert ez az utolsó soros ülés az idei évben.   
 
Seresné Lados Éva bizottság elnöke kérdi, van-e valakinek kérdése, véleménye az 
elhangzottakkal, 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 Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény ideiglenes 
intézményvezető megbízásának meghosszabbítását, melyet a bizottság 4 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza: 

 

557/2017. (XI.21.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény ideiglenes 
intézményvezető megbízásának meghosszabbítására 



Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
többszörösen módosított 1992. évi XXXIII. törvény és a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok 
által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményekről szóló 
77/1993. (V. 12.) Kormányrendelet előírásaira figyelemmel 

Göröcs Lászlót 

(szül: Jászladány, 1965.10.07., a.n: Kiss Terézia, lakcím: 5055 Jászladány, Rózsa 
u.11.sz.) továbbra is bízza meg a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő 
Intézmény intézményvezetői feladatainak ellátásával 2018. június 30. napjáig, de 
legfeljebb az intézményvezetői munkakör pályázat útján történő betöltéséig.  

A Képviselő-testület Göröcs László illetményét a megbízás időtartamára bruttó 
409.500,-Ft/hó összegben állapítsa meg, amely 180.500,-Ft illetményből, - a besorolás 
szerinti illetmény, garantált bérminimumra történő kiegészítést követően – 50.000-Ft 
munkáltatói döntésen alapuló illetményből és 89.000,-Ft vezetői pótlékból, továbbá 
90.000,-Ft költségtérítésből áll. 

 

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

    2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 

 

8. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár ideiglenes 
intézményvezető megbízásának meghosszabbítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester  

Seresné Lados Éva bizottság elnöke kérdi Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert, 
kívánja-e összefoglalni, kiegészíteni az írásos anyagot. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Nem kívánja kiegészíteni. Az előző napirendi 
pontnál elmondottak itt is érvényesek. 

Seresné Lados Éva bizottság elnöke kérdi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirendi 
ponttal kapcsolatban? 
 

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el.  

 

Seresné Lados Éva bizottság elnöke szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár ideiglenes 



intézményvezető megbízásának meghosszabbítását, melyet a bizottság 4 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza: 
 
558/2017. (XI.21.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár ideiglenes 
intézményvezető megbízásának meghosszabbítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXIII. törvény és 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.) 
Kormányrendelet előírásaira figyelemmel, 

 
Kun Adriennt 

 
(szül: Jászberény, 1977.10.24., a.n: Kun Mária, lakcím: 5055 Jászladány, Mátyás 
u.14.sz.) továbbra is bízza meg a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és 
Könyvtár intézményvezetői feladatainak ellátásával 2018. június 30.napjáig, de 
legfeljebb az intézményvezetői munkakör pályázat útján történő betöltéséig.  
 
A Képviselő-testület Kun Adrienn illetményét a megbízás időtartamára bruttó 
232.300,-Ft/hó összegben állapítsa meg, amely 180.500,-Ft illetményből, - a besorolás 
szerinti illetmény, garantált bérminimumra történő kiegészítést követően – 11.800,- Ft 
kulturális illetménypótlékból és 40.000,-Ft vezetői pótlékból áll. 

 
 

Erről értesül:   
  1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
  2./  Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
 
9. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a védőnői álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálására 
Előadó: Lovász Imre jegyző  

Seresné Lados Éva bizottság elnöke kérdi Lovász Imre jegyzőt, kívánja-e összefoglalni, 
kiegészíteni az írásos anyagot? 
 
Lovász Imre jegyző: Kiírásra került a védőnői álláshely, melyre sajnálatos módon egy 
pályázat sem érkezett. Célszerű lenne eredménytelenné nyilvánítani a pályázati eljárást és 



újból kiírni a pályázatot, melynek benyújtási határideje 2017. december 31. lenne, és 2018. 
február 1-től lehetne ellátni a feladatot. 

Seresné Lados Éva bizottság elnöke kérdi, van-e valakinek kérdése, észrevétele az írásos 
anyaggal vagy az elhangzottakkal kapcsolatban? 
 

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el.  

 

Seresné Lados Éva bizottság elnöke szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek a védőnői álláshelyre kiírt pályázati eljárás eredménytelenné 
nyilvánítását, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő 
határozatot hozza: 
 
559/2017. (XI.21.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a védőnői álláshelyre kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja a védőnői álláshelyre 
kiírt pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítását, mivel a pályázati kiírásban 
meghatározott határidőig nem érkezett be pályázat. 

 
 

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 védőnői álláshelyre újabb pályázat kiírását, melyet a bizottság 4 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza: 
 
560/2017. (XI.21.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat védőnői álláshely pályázati kiírásra 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a védőnői 
állás pályázati kiírását az előterjesztés szerinti tartalommal. 

 
  Erről értesül:   

  1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 

  2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
 



10. NAPIRENDI PONT 

Előterjesztés háziorvosi álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálására 
Előadó: Lovász Imre jegyző  

 
Seresné Lados Éva bizottság elnöke kérdi Lovász Imre jegyzőt, kívánja-e összefoglalni, 
kiegészíteni az írásos anyagot? 
 
Lovász Imre jegyző: Hasonló a helyzet, mint a védőnői álláshely esetében, sajnos egy 
pályázat sem érkezett be. Itt is eredménytelenné kellene nyilvánítani a pályázati eljárást, 
továbbá javasolja új pályázat kiírását, 2017. december 31-i benyújtási határidővel. A feladat 
ellátás pedig szintén 2018. február 1-től lenne megkezdhető. 
 
Seresné Lados Éva bizottság elnöke kérdi, van-e valakinek kérdése, véleménye a napirendi 
ponttal kapcsolatban? 
 
Karkusné Dósa Zsuzsanna: Kérdi, hogy szolgálati lakást tudna-e biztosítani az 
Önkormányzat az esetleges pályázóknak? 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Jelenleg két üres szolgálati lakás is van, az egyik 
a Dózsa György úti, a másik pedig a Baross utcában található. 
 

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el.  

 
Seresné Lados Éva bizottság elnöke szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek a háziorvosi álláshelyre kiírt pályázati eljárás eredménytelenné 
nyilvánítását, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő 
határozatot hozza: 
 
561/2017. (XI.21.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a háziorvosi álláshelyre kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja a háziorvosi álláshelyre 
kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánítását, mivel a pályázati kiírásban 
meghatározott határidőig nem érkezett be pályázat. 

 
 

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 háziorvosi álláshelyre pályázat kiírását, melyet a bizottság 4 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza: 



 
562/2017. (XI.21.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat háziorvosi álláshely pályázati kiírásra 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a háziorvosi 
állás pályázati kiírását az előterjesztés szerinti tartalommal. 

 
  Erről értesül:   

  1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
  2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
11. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés az óvoda munkaruha szabályzatának hatályon kívül helyezésére  
Előadó: Lovász Imre jegyző, 

 Lajosné Kiss Klára intézményvezető 
 

Seresné Lados Éva bizottság elnöke: Az írásos anyagot mindenki megkapta. Felkéri Lovász 
Imre jegyzőt ismertesse a napirendi pontot. 
 
Lovász Imre jegyző: Az óvoda esetében nem kötelező a munkaruha juttatás, nem is volt ilyen 
juttatás az elmúlt időszakban, viszont a bölcsődei egységnél kötelező. Ezért javasolja a 
munkaruha szabályzat hatályon kívül helyezését, és az előterjesztés szerint az új munkaruha 
juttatási szabályzat elfogadását. 
 
Seresné Lados Éva elnök kérdi van-e valakinek kérdése, javaslata? 
 

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el.  

 
Seresné Lados Éva bizottság elnöke szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek az Óvoda munkaruha szabályzatának hatályon kívül helyezését, 
valamint az előterjesztés szerint a bölcsődei egység munkaruha szabályzatának elfogadását, 
melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza: 
 
563/2017. (XI.21.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat az óvoda munkaruha szabályzatának hatályon kívül helyezésére 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja a Jászladányi Óvoda és 
Bölcsőde munkaruha szabályzatának hatályon kívül helyezését, egyben javasolja 
elfogadásra a bölcsődei egység munkaruha szabályzatának elfogadását az előterjesztés 
szerinti tartalommal. 



  
Erről értesül:   

    1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
    2./  Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
 
12. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár munkaruha 
szabályzatának hatályon kívül helyezésére 
Előadó: Lovász Imre jegyző, 

 Kun Adrienn mb. intézményvezető 
 

Seresné Lados Éva bizottság elnöke kérdi Lovász Imre jegyzőt, kívánja-e összefoglalni, 
kiegészíteni az írásos anyagot? 
 

Lovász Imre jegyző: A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és 
Működési Szabályzata tartalmazta a munkaruha szabályzatot. Ugyanaz a helyzet, mint az 
óvoda esetében, miszerint nem kötelező a munkaruha juttatás, így nem is célszerű adni. Ennek 
alapján javasolja a bizottságnak, az SZMSZ 8. számú mellékletének hatályon kívül 
helyezését.  

Seresné Lados Éva bizottság elnöke kérdi, van-e valakinek kérdése, észrevétele az írásos 
anyaggal vagy az elhangzottakkal kapcsolatban? 
 

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el.  

 

Seresné Lados Éva bizottság elnöke szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár munkaruha 
szabályzatának hatályon kívül helyezését, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogad és a következő határozatot hozza: 
 
564/2017. (XI.21.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a Nagyközségi Művelődési Ház és Könyvtár munkaruha szabályzatának 
hatályon kívül helyezésére 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága, megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja a Nagyközségi József 
Attila Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata 8. számú 
mellékleteként szereplő munkaruha szabályzatának hatályon kívül helyezését. 

 
 



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

13. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés az építményadóról szóló önkormányzat rendelet elfogadására 
Előadó: Lovász Imre jegyző 
Tárgyalja: Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság  

 
Seresné Lados Éva bizottság elnöke kérdi Lovász Imre jegyzőt, kívánja-e összefoglalni, 
kiegészíteni az írásos anyagot? 
 
Lovász Imre jegyző: A Kormányhivatal tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy kötelező 
megalakítani a helyi rendeletet az építményadóról, amelyen belül a reklámadót lehetne 
szabályozni. A helyi adókról szóló törvény értelmében az adó mértékét 0.- és 12.000.- 
forint/m2 között lehet megállapítani.  
 
Szőllősi János: Kérdezi Lovász Imre jegyzőt, van-e tudomása arról, hogy a környező 
települések önkormányzatai milyen összegben határozták meg az adó mértékét? 
 
Lovász Imre jegyző: A legtöbb helyen 0.- forint/m2 összegben határozták meg. A rendeletet 
kötelező megalkotni, de lehet 0.- forint is az adó mértéke. 
 
Seresné Lados Éva bizottság elnöke kérdi, van-e még valakinek kérdése, javaslata? 
 
 

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el.  

 

Seresné Lados Éva bizottság elnöke szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek az építményadóról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet, azzal, hogy 
az 5. §-ban az adó mértéke egységesen 0 Ft/m2-ben legyen meghatározva, melyet a bizottság 
4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza: 
 

565/2017. (XI.21.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat az építményadóról szóló önkormányzati rendelet elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága, megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja az építményadóról szóló 
önkormányzati rendelet-tervezet elfogadását, azzal, hogy az 5. §-ban az adó mértéke 
egységesen 0 Ft/m2-ben legyen meghatározva. 

 



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

14. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a mezőőrség további működésére 
Előadó: Lovász Imre jegyző 
Tárgyalja: Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság  
 
Seresné Lados Éva bizottság elnöke kérdi Lovász Imre jegyzőt, kívánja-e összefoglalni, 
kiegészíteni az írásos anyagot? 
 
Lovász Imre jegyző: A korábbi képviselő-testületi ülésen felmerülő kérdések 
megválaszolására készültek kimutatások azzal kapcsolatban, hogy hogyan változna a 
mezőőrség működésének költsége, amennyiben 1 fő álláshellyel csökkenne a mezőőri 
szolgálat létszáma. Továbbá a szolgálati gépjármű vásárlásának költségekre való hatása is 
kimutatásra került.  

Tájékoztatja a bizottsági tagokat, hogy az elmúlt ülés óta egy mezőőr kérte munkaviszonya 
közös megegyezéssel történő megszüntetését, így jelenleg két mezőőr dolgozik.  

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: A mezőőrség működését vizsgáló belső 
ellenőrzési jelentésre készült intézkedési terv tárgyalása során merült fel több olyan kérdés, 
amelynek kapcsán a Képviselő-testület felkérte a Pénzügyi Osztályt, hogy mutassa ki, hogy az 
egyes intézkedések milyen költségmegtakarítást jelentenének. Megkeresték továbbá a 
Gazdakör elnökét, valamint a Jász-Föld Zrt. tulajdonosát, hogy nyilatkozzanak arról, hogy 
hogyan látják hasznát a mezőőri tevékenységnek, de egyelőre nem érkezett válasz egyik 
megkeresésre sem. Az elkészült kimutatásból kiderül az is, hogy jelenleg 3 álláshely van. 
Természetesen kevesebb területet tudnak ketten bejárni, de nem biztos, hogy szükséges a 
teljes terület bejárása. Az elkészült kimutatás vizsgálja azt, hogy két mezőőr egy járművel 
történő munkavégzése a hatékonyabb és gazdaságosabb, vagy az, ha külön gépkocsival 
járőröznek. Több szempontból is igyekeztek vizsgálni a szolgálat működését, a mezőőrök 
véleményét is kikérve. 

Mivel a feladat ellátás többletkiadást jelent az Önkormányzatnak, ezért felmerült a mezőőri 
járulék emelésének lehetősége. Erről még most van lehetőség dönteni. 

Dr. Bakos Beáta: A gazdák válasza, vagy a mezőőrök megkérdezése nélkül nem lehet 
érdemben dönteni ebben a kérdésben. 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: A mezőőrök két ülésen is részt vettek korábban 
és válaszoltak a feltett kérdésekre. 

Dr. Bakos Beáta: Hogyan nyilatkoztak azzal kapcsolatban, hogy ketten el tudják-e látni a 
feladatot? 



Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: El tudják végezni a feladatot, de nem a teljes 
terület bejárásával. 

Karkusné Dósa Zsuzsanna: Véleménye szerint, ha a gazdáknak fontos lenne, hogy a teljes 
területet bejárják a mezőőrök, akkor válaszoltak volna a megkeresésre. 

Szőllősi János: Javasolja, a három mezőőri álláshely két mezőőri álláshelyre csökkentését, 
továbbá szolgálati gépjármű beszerzését, olyan módon, hogy ne kerüljön a kimutatásban 
szereplő többletköltségbe. Együttműködési megállapodás alapján véleménye szerint a 
Vadásztársaság is tudna hivatásos vadászokat biztosítani a külterületi feladatok ellátására. 

Lovász Imre jegyző: Együttműködési megállapodás kötésére van lehetőség, azonban 
kérdéses, hogy a Vadásztársaság hivatásos állományában lévő személyeket milyen 
feladatokra használhatná az Önkormányzat, hiszen utasításokat nem adhat részükre. 

Szőllősi János: A mezőőrök szükség esetén segítségül hívhatnák a hivatásos vadászokat. 

Lovász Imre jegyző: Ilyen esetekben a Rendőrséget hívják segítségül. Ha például falopás 
gyanúja miatt megállítanak valakit a mezőőrök és ő nem igazolja magát, a Rendőrség veszi át 
az intézkedést. 

Seresné Lados Éva bizottság elnöke kérdi, van-e még valakinek kérdése, javaslata? 
 
Seresné Lados Éva bizottság elnöke szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek a három fő mezőőri álláshely csökkentését két fő mezőőri álláshelyre, 
továbbá szolgálati gépjármű vásárlását a mezőőrség gazdaságosabb működése érdekében, 
melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza: 
 
 

566/2017. (XI.21.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a mezőőrség további működésére 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága, megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja a 3 fő mezőőri álláshely 
csökkentését 2 fő mezőőri álláshelyre, továbbá javasolja szolgálati gépjármű 
beszerzését a gazdaságosabb működés érdekében.  
 
 
  Erről értesül:   

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




