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2018. január 31-i n y í l t, s o r o n kívüli üléséről.

39/2018.(I.31.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról

40/2018.(I.31.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Napirend elfogadására

41/2018.(I.31.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Javaslat a Jászladány Nagyközség Helyi
Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási tervéről szóló 21/2008. (XII. 07.)
önkormányzati rendelet módosítására

42/2018.(I.31.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
szóló 12/2005. (VII. 01.) önkormányzati
rendelet módosítására

43/2018.(I.31.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó
helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról,
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló 10 /2001. (V. 25.)
önkormányzati rendelet módosítására

JEGYZŐKÖNYV
Készült:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testület ÜGYRENDI-JOGISZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2018. január 31-én megtartott n y í l t , s o r o n kívüli
ülésén a Polgármesteri Hivatal dísztermében.
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NÜVI közalkalmazott

Seresné Lados Éva bizottság elnöke: sok szeretettel köszönti a megjelent bizottsági tagokat
és a résztvevőket. Megállapítja, hogy a bizottság 5 tagja közül 3 személy jelen van, tehát a
bizottság határozatképes. Dr. Bakos Beáta és Baginé Gavaldik Lívia jelezte távolmaradása
okát. Szöllősi Jánost felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére.
Seresné Lados Éva elnök: szavazásra teszi, ki az, aki elfogadja Szöllősi Jánost jegyzőkönyv
hitelesítőnek. A bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:
39/2018. (I.31.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság a 2018. január 31-i Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági
ülésen Szöllősi Jánost jelöli ki jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben

Seresné Lados Éva elnök : Az írásbeli meghívót mindenki megkapta. Kérdezi, a meghívóban
szereplő napirendi pontokat kívánják-e módosítani, vagy új napirendi ponttal kívánják-e kiegészíteni azt?
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Hozzászólás, javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a 3 nyílt napirendi pontból álló
napirendet? A bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
40/2018. (I.31.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Napirend elfogadására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottság a 2018. január 31-i soron kívüli ülés napirendjét a következőképpen fogadja
el:

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

Javaslat a Jászladány Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási tervéről szóló 21/2008. (XII. 07.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Lovász Imre jegyző

2./

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2005. (VII. 01.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Lovász Imre jegyző

3./

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások
formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló
10/2001. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Lovász Imre jegyző
Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben

1. N A P I R E N D I PONT
Javaslat a Jászladány Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási
tervéről szóló 21/2008. (XII. 07.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó:
Lovász Imre jegyző
Seresné Lados Éva elnök: az írásos anyagot mindenki megkapta, kérdezi Lovász Imre jegyzőt, kívánja-e összefoglalni, kiegészíteni a napirendi pontot?
Lovász Imre jegyző: Előzménye a kerékpárút és ahhoz kapcsolódó közlekedési létesítmények kialakításával kapcsolatos TOP pályázat. Megindult az engedélyezési eljárás a Szolnoki
Járási Hivatal Útügyi Osztályán, és az engedélyezés kapcsán megkeresték helyi jegyzőként,
hogy szakhatósági állásfoglalást adjon ki arra vonatkozóan, hogy a Helyi Építési Szabályzattal és a Szabályozási Tervvel összhangban áll a tervdokumentáció. A megkeresést követően
az önkormányzat főépítésze megállapította, hogy van két rendelkezés, amellyel jelenleg ellen-
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tétes a terv, ezt a két rendelkezést hatályon kívül helyezné ez a rendelet-tervezet. Ezt követően
kiadható lesz az állásfoglalás és a tervdokumentáció megkapná az engedélyt.
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 elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja a Jászladány Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási tervéről szóló 21/2008. (XII. 07.) önkormányzati rendelet módosítását, melyet a bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogad,
és a következő határozatot hozza:
41/2018. (I.31.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Javaslat a Jászladány Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási
tervéről szóló 21/2008. (XII. 07.) önkormányzati rendelet módosítására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Jászladány
Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási tervéről szóló
21/2008. (XII. 07.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal.
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 személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2005. (VII. 01.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó:
Lovász Imre jegyző
Seresné Lados Éva elnök: kérdi Lovász Imre jegyzőt, kívánja-e kiegészíteni, összefoglalni az
írásos anyagot?
Lovász Imre jegyző: A rendeletet minden évben kötelező felülvizsgálni április 1-ig. Meg kell
állapítani a térítési díjat, amelynek összege évente egy alkalommal korrigálható. Az elmúlt
időszakban kisebb változások kerültek csak átvezetésre. Az Ozoróczky Mária Szociális Központ előterjesztése alapján elkészült a rendelet tervezett módosítása, amely alapján egy kisebb
összeggel emelkedne az összes térítési díjuk. Ezzel kapcsolatban az intézményvezető tud bővebb tájékoztatást adni.
Seresné Lados Éva bizottság elnöke kérdi, 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 elfogadja a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szó-
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ló 12/2005. (VII. 01.) önkormányzati rendelet módosítását, melyet a bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza:
42/2018. (I.31.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2005. (VII. 01.) önkormányzati rendelet
módosítására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2005. (VII. 01.) önkormányzati rendelet módosítását az
előterjesztés szerinti tartalommal.
Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
3. N A P I R E N D I PONT
Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10 /2001. (V. 25.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó:
Lovász Imre jegyző
Seresné Lados Éva elnök: az írásos anyagot mindenki megkapta felkéri Lovász Imre jegyzőt,
ismertesse a napirendi pontot.
Lovász Imre jegyző: Nagyon hasonló a helyzet az előző napirendi pontnál elmondottakhoz.
A gyermekek vonatkozásában is április 1-ig felül kell vizsgálni a térítési díjakat, amely szintén évente egy alkalommal korrigálható. Ez esetben a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény végezte el a szükséges számításokat és ez alapján készült el a rendelettervezet.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Az anyag előkészítésekor látszott, hogy a Napközi konyha étkezési térítési díjainak 8 %-os emelése lenne indokolt ahhoz, hogy az étkeztetés nyersanyagnormájából nulla forintra jöjjön ki a Napközi konyha. Ezt a 8%-os emelést
számolta végig az élelmezésvezető a különböző étkezési térítési díjakon, viszont ehhez hozzátartozik, hogy az Óvodában nagyon kevesen, talán 2 fő fizet térítési díjat. Tehát ez mind az
állami finanszírozásnál fog majd lecsapódni. A Móra Ferenc Általános Iskolában nem igazán
van olyan, aki térítési díjat fizet, a Kolping Katolikus Általános Iskolában pedig lehetőség van
arra, hogy települési támogatás keretén belül a szülők kérelmezzék az önkormányzattól a térítési díj 100%-os támogatását. Így a szülőket nem fogja terhelni az emelés. A bölcsődei térítési
díjak esetében nagyon soknak tűnhet az emelés, viszont ez nem a 8% miatt, hanem mert a
rendeletben eddig nem jól szerepelt, mivel az Áfát nem tartalmazta. Jogszabályváltozás miatt
azonban az Áfát is tartalmaznia kell a térítési díjnak, így most ez is felülvizsgálatra került,
ezért van az, hogy több mint 100 forinttal emelkedett a térítési díj. Azonban ebben az esetben
is, aki térítési díjat fizet, kérhet 100%-os támogatást az önkormányzattól. Kéri az intézményvezetőket, kommunikálják a szülők felé, hogy az emelés nem fogja ténylegesen érinteni őket.
Ezzel szemben, ami jelentkezni fog, az előző rendeletmódosításnál elfogadott külsős étkezés
térítési díja, amelynél célszerű lenne 16 %-os emelés. Ez olyan módon valósulhatna meg,
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