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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült:  

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testület ÜGYRENDI-JOGI-
SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2017. december 12-én megtartott n y í l t ,  s o r o s  
ülésén a Polgármesteri Hivatal dísztermében. 

 

Jelen vannak:  
 
  Seresné Lados Éva elnök 

Szőllősi János 
Baginé Gavaldik Lívia 
Karkusné Dósa Zsuzsanna 
 

4 fő 
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 
  
 Lovász Imre     jegyző 
 Bertalanné Drávucz Katalin  polgármester 
  
 
  
 
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: Köszönti a bizottság tagjait és a megjelenteket. Dr. 
Bakos Beáta 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 Karkusné Dósa Zsuzsanna hitelesítse. 
 
 Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

 
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: szavazásra teszi, ki az, aki elfogadja Karkusné Dósa 
Zsuzsannát jegyzőkönyv hitelesítőnek. A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadja, és a következő határozatot hozza: 
 
 
 
612/2017.(XII.12.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 



Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottság a 2017. december 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 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 3 nyílt és 2 zárt 
napirendi pontból álló napirendet, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 
613/2017.(XII.12.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat  
Napirend megállapítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottság a 2017. december 12-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./ Javaslat az Önkormányzati ASP rendszer szolgáltatási szerződés megkötésére  
Előadó: Lovász Imre jegyző 

3./ Előterjesztés a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítására, a módosítással egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodás elfogadására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 

 

  



 Zárt ülés 

                     

4./ Természetben és pénzben is nyújtható rendkívüli eseti támogatás iránti kérelmek 
elbírálása 
Előadó:  Ecsédi Emese ügyintéző 

5./ Előterjesztés Jászladány, Ady Endre u. 2. szám (467 hrsz.) alatti ingatlanra bejegyzett 
elővásárlási jog lemondására 
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, Lóczi István 
aljegyző távolléte miatt kérdezi Lovász Imre jegyzőt, kívánja-e kiegészíteni, összefoglalni a 
napirendi pontot? 

Lovász Imre jegyző: Köszönti a bizottság tagjait és a jelen lévőket. A lakásépítési, vásárlási 
támogatás 90%-a, 900.000.- forint került kifizetésre, a gyermekétkeztetési támogatás 
keretében 2.576.625.- forint került kifizetésre, amely 128,83 %-os felhasználást jelent. 
Természetben nyújtott eseti támogatás 424.840.- forint, amely 4,25 %-os felhasználás. 80-90. 
születésnapjukat ünneplők támogatására 580.000.- forint került kifizetésre, amely 116 %-os 
felhasználást jelent. Első gyermek születés támogatása 10.000.- forint, amely 20 %-os 
felhasználás, gyermekét egyedül nevelő támogatása 55.000,- forint, amely 110 %-os 
felhasználás. Rendkívüli pénzbeli eseti támogatások 892.140.- forint, amely 37,17 %-os 
felhasználás. A gyógyszertámogatás esetében 8.380.600.- forint került kifizetésre, amely 
jelentősen túllépte a keretet, 167,61 %-os felhasználást jelent. Iskoláztatási támogatásra 
786.000.- forint került kifizetésre, amely 78,6 %-os felhasználást jelent. Temetési 
támogatásként 880.100.- forint került kifizetésre, amely 44 %-os felhasználás. Köztemetés 
498.965.- forint, amely 49,9 %-os felhasználás, lakhatással összefüggő támogatás 8.985.000.- 
forint, amely 85,57 %-os felhasználás. Nyugdíjas köztisztviselők támogatására 370.000.- 
forint került kifizetésre, amely 74 %-os felhasználást jelent, közfoglalkoztatás keretében 
3.451.219.- forint került kifizetésre, amely 32,32 %-os felhasználás. Így összesen 
29.248.489.- forint került felhasználásra a szociális keretből. Ehhez jön még az üzletek által 
eddig visszahozott utalványok értéke, így megközelítőleg 34,5 millió forint lesz a 
felhasználás.  

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Mennyien nem vették fel a vásárlási utalványt? 



Lovász Imre jegyző: 380 lakos nem vette át, ami kb. 1,8 millió forintot jelent. De pontosan 
még nem lehet tudni, hogy mekkora összeg marad a szociális keretből, mivel az üzletek 
folyamatosan hozzák vissza a felhasznált utalványokat. Az elszámolási időszak végén tudnak 
pontos adatokkal szolgálni.  

Seresné Lados Éva bizottsági elnök kérdi 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: 

 

614/2017.(XII.12.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat  
Szociális keret felhasználásának elfogadására 
 
 

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

 
 

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

 
 
Seresné Lados Éva bizottság elnöke: Több kérelem is érkezett az Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsághoz, melyekben döntést kell hozni. A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő 
Intézmény szeretne 1 db fenyőfát igényelni.  
 

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

 

Seresné Lados Éva bizottság elnöke szavazásra teszi, ki az aki elfogadja, hogy 1 db 
fenyőfával támogassák a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézményt, melyet a 
bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza: 
 
 
615/2017.(XII.12.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat  
A Nagyközségi Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény támogatására 
 
 



Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény kérelmére 1 db 
fenyőfát biztosít az intézmény részére. 
 
 
 

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

 

 

Seresné Lados Éva bizottság elnöke: A Móra Ferenc Általános Iskola intézményvezetőjétől 
is érkezett egy kérés, mely szerint 2 db fenyőfát és 6 kg szaloncukrot szeretnének igényelni a 
tanulók karácsonyi ünnepségéhez. 
 
Seresné Lados Éva bizottság elnöke szavazásra teszi, ki az aki elfogadja, hogy 2 db 
fenyőfával és 6 kg szaloncukorral támogassák a Móra Ferenc Általános Iskolát, melyet a 
bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza: 
 

616/2017.(XII.12.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat  
A Móra Ferenc Általános Iskola támogatására 
 

 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága a Móra Ferenc Általános Iskola intézményvezetője kérelmére 2 db fenyőfát 
és 6 kg szaloncukrot biztosít az intézmény részére. 
 
 
 

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

 
 
Seresné Lados Éva bizottság elnöke: Érkezett kérelem a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 
részéről is, melyben 2 db nagyobb méretű fenyőfát és 10 kg szaloncukrot igényelnek az 
intézmény a karácsonyi ünnepségre. 
 
Seresné Lados Éva bizottság elnöke szavazásra teszi, ki az aki elfogadja, hogy 2 db 
fenyőfával és 10 kg szaloncukorral támogassák a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 
intézményét, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő 
határozatot hozza: 
 
617/2017.(XII.12.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat  
A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde támogatására 
 



 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője kérelmére 2 db 
fenyőfát és 10 kg szaloncukrot biztosít az intézmény részére. 
 
 
 

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

 
 
Seresné Lados Éva bizottság elnöke: Érkezett még egy kérelem, az Ozoróczky Mária 
Szociális Központ részéről. Kérdi Müllerné Braun Erika intézményvezetőt, kívánja-e 
ismertetni a kérelmet. 
 
Müllerné Braun Erika intézményvezető: Köszönti a bizottság tagjait. Tavaly év végén 
megkezdődött egy új mosoda kiépítése az intézményben. A tavalyi évben a szociális keretből 
a bizottság döntésének köszönhetően lehetőségük nyílt szárítógép és mángorló vásárlására. A 
mosoda hamarosan elkészül, már csak mosógépre lesz szükségük. Amennyiben a szociális 
keret engedi, szeretnének egy ipari mosógép vásárlására támogatást igényelni. Az 
árajánlatokat az írásos anyagban megtalálhatják. 
 
Seresné Lados Éva bizottság elnöke: Ha a szociális keret nem teszi lehetővé a teljes összeg 
megítélését, az intézmény hozzá tudja-e tenni a hiányzó részt.  
 
Müllerné Braun Erika intézményvezető: Az intézmény költségvetése nem teszi lehetővé.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Azt egyelőre nem tudja megmondani a bizottság, 
hogy a szociális keretből mekkora a megmaradó összeg. Az csak az utalványok elszámolása 
után lesz egyértelmű. 
 
Lovász Imre jegyző: Feltételhez kötött döntés meghozatalára van lehetősége a bizottságnak.  
 
Seresné Lados Éva bizottság elnöke: Kérdi van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirendi 
ponttal kapcsolatban? 
 
Karkusné Dósa Zsuzsanna: Ezzel pénzt takaríthat meg az intézmény? 
 
Müllerné Braun Erika: Amennyiben a jövő évben megkezdheti működését a mosoda, akkor 
igen. Jelenleg havonta 300.000.- forintot fizetnek egy miskolci cégnek a mosatásért. 
 
Szőllősi János: Az új ipari mosógép általi megterhelést bírni fogja az elektromos hálózat? 
 
Müllerné Braun Erika: Igen, ennek megfelelően új hálózat került kialakításra.  



 
Szőllősi János: Biztosított a kezelő személyzet? 
 
Müllerné Braun Erika: Igen, két teljes munkaidős dolgozó és egy közfoglalkoztatott látja el 
a feladatot jelenleg is. 
 
Seresné Lados Éva bizottság elnöke: Javasolja, hogy amennyiben a szociális keret engedi, 
támogassák az Ozoróczky Mária Szociális Központot. 
 

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el.  

 

 
Seresné Lados Éva bizottság elnöke szavazásra teszi, ki az aki elfogadja, hogy amennyiben a 
szociális keret engedi, támogassák az Ozoróczky Mária Szociális Központot a kérelmében 
szereplő ipari mosógép megvásárlásával, a fennmaradó összeget pedig élelmiszercsomag 
vásárlására fordítsák? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot és a 
következő határozatot hozza: 
 
618/2017.(XII.12.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat  
Az Ozoróczky Mária Szociális Központ támogatására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága, amennyiben a 2017. év végén a megmaradó szociális keret lehetővé teszi, 
az Ozoróczky Mária Szociális Központ kérelmére anyagi támogatást biztosít 1 db ipari 
mosógép beszerzésére. Amely a három beérkezett árajánlat figyelembe vételével a 
legkedvezőbb árajánlatban szereplő WED14E Easy Touch mosógép 1.779.375.- forint 
értékben. A megmaradt összeget a bizottság élelmiszercsomag vásárlására fordítja. 
 
 

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

 
 
2. NAPIRENDI PONT 
Javaslat az Önkormányzati ASP rendszer szolgáltatási szerződés megkötésére  
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. Az ASP pályázat kötelező önkormányzati 
pályázat. Minden önkormányzatnak kötelező részt vennie. Az Önkormányzat meg is nyerte a 
pályázatot, mely alapján 7 millió forint támogatásban részesült. Az összeg nagy része 



informatikai eszközök beszerzésére, kisebb százaléka pedig kötelező migrációs, adattisztítási 
folyamatok elősegítésére, illetve különböző szabályzatok elkészítésére került felosztásra.  
Az Önkormányzati ASP rendszer kapcsán Szolgáltatási szerződést kell kötnie az 
Önkormányzatnak és a Magyar Államkincstárnak. A szerződést december 15-ig kell megkötni 
és megküldeni a Magyar Államkincstár részére, amelyet aláírás után december 21-ig küldenek 
vissza az Önkormányzatnak. Több melléklete is van, melyet ma délelőtt küldtek meg. Külön 
kiemelték, hogy a szerződésben módosításra nincs lehetőség.  
 
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 az Önkormányzati ASP rendszer szolgáltatási szerződés megkötését 
előterjesztés szerint, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a 
következő határozatot hozza: 

 
619/2017.(XII.12.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat  
Javaslat az Önkormányzati ASP rendszer szolgáltatási szerződés megkötésére  

 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
önkormányzati ASP rendszer szolgáltatási szerződés megkötését az előterjesztés 
szerinti tartalommal.  

 

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

 
3. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítására, a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodás elfogadására 
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. Az első oldalon 
szerepel az a két fő indok, ami miatt a társulási megállapodást módosítani kell. Az egyik, 
hogy Heves város Önkormányzata a kötelező önkormányzati feladatot 2018. 01. 01-től átadja 
a Társulásnak. A másik ok, hogy a Társulási Megállapodáson belül van egy fejezet, amelyben 
szabályozva volt eddig, hogy a Társulás intézményt és önálló szervezetet nem, viszont 
gazdasági társaságot alapíthat. Ez a rész kiegészülne azzal, hogy „vagy gazdasági társaságban 
vagyonrészt szerezhet.” Emiatt szükséges a megállapodás módosítása. 
 
Seresné Lados Éva bizottság elnöke kérdi, van-e valakinek kérdése, észrevétele az írásos 
anyaggal, vagy az elmondottakkal kapcsolatban? 
 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

 
Seresné Lados Éva bizottság elnöke szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítását az előterjesztés szerint, melyet a bizottság 4 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza: 

 

620/2017. (XII.12.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a REGIO-
KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának 
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 REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást, melyet a bizottság 4 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza: 

 

621/2017. (XII.12.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás elfogadására 




