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JEGYZŐKÖNYV
Készült:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testület ÜGYRENDI-JOGISZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2018. február 27-én megtartott n y í l t , s o r o s ülésén a Polgármesteri Hivatal dísztermében.
Jelen vannak:
Seresné Lados Éva elnök
Szöllősi János
Karkusné Dósa Zsuzsanna
3 fő
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Lovász Imre
jegyző
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
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. Karkusné Dósa Zsuzsannát felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére.
Seresné Lados Éva elnök: szavazásra teszi, ki az, aki elfogadja Karkusné Dósa Zsuzsannát
jegyzőkönyv hitelesítőnek. A bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:
44/2018. (II.27.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottság a 2018. február 27-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 elnök: Az írásbeli meghívót mindenki megkapta. Kérdezi, a meghívóban
szereplő napirendi pontokat kívánják-e módosítani, vagy új napirendi ponttal kívánják-e kiegészíteni azt?
Hozzászólás, javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva elnök: Javasolja, hogy a nyílt ülés 9. napirendi pontjaként kerüljön megtárgyalásra az „Előterjesztés a közterületek használatáról, vásár-és piactartásról szóló
16/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról”, melynek előadója Lovász Imre
jegyző.
Hozzászólás, javaslat nem hangzik el.
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Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja, hogy a nyílt ülés 9. napirendi
pontja az „Előterjesztés a közterületek használatáról, vásár-és piactartásról szóló
16/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról”, melynek előadója Lovász Imre
jegyző legyen? A bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
45/2018. (II.27.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
9. napirendi pont felvétele napirendre
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottság a következő napirendi pontot felveszi nyílt ülésének napirendjére:
9. Előterjesztés a közterületek használatáról, vásár-és piactartásról szóló 16/2004.
(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Lovász Imre jegyző
Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a 9 nyílt és 2 zárt napirendi
pontból álló napirendet, melyet a bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza:
46/2018. (II.27.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Módosított napirend elfogadására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottság a 2018. február 27-i soros ülés napirendjét a következőképpen fogadja el:

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

Pénzügyi helyzet ismertetése, szociális keret felhasználás
Előadó:
Lóczi István aljegyző

2./

Tájékoztató az önkormányzati képviselők vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségének teljesítéséről.
Előadó:
Lovász Imre jegyző

3./

Előterjesztés a védőnői álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálására, valamint új pályázat kiírására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Lovász Imre jegyző

4./

Előterjesztés háziorvosi álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálására, valamint új pályázat kiírására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Lovász Imre jegyző
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5./

Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére kiírt pályázati eljárás elbírálására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Lovász Imre jegyző

6./

Előterjesztés a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázati eljárás elbírálására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Lovász Imre jegyző

7./

Előterjesztés a helyi adó tárgyú önkormányzati rendeletek módosítására
Előadó:
Lovász Imre jegyző

8./

Előterjesztés Jászladány településkép védelméről szóló rendeletének (TKR)
elfogadására
Előadó:
Lovász Imre jegyző,
Dankó Zoltán főépítész

9./

Előterjesztés a közterületek használatáról, vásár-és piactartásról szóló
16/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó:
Lovász Imre jegyző

Zárt ülés:
10./

Természetben és pénzben is nyújtható rendkívüli eseti támogatás iránti kérelmek elbírálása
Előadó:
Bezzeg Nándorné ügyintéző

11./

A gyermekek gondozásához nyújtott települési támogatás iránti kérelmek elbírálása
Előadó:
Bezzeg Nándorné ügyintéző
Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben

1. N A P I R E N D I PONT
Pénzügyi helyzet ismertetése, szociális keret felhasználás
Előadó:
Lóczi István aljegyző
Seresné Lados Éva elnök: az írásos anyagot mindenki megkapta, Lóczi István aljegyző távolléte miatt kérdezi Lovász Imre jegyzőt, kívánja-e összefoglalni, kiegészíteni a napirendi pontot?
Lovász Imre jegyző: Elkészült a táblázat a szociális keret január havi felhasználásáról. Ha
kérdés merül fel szívesen válaszol, amennyiben nem tud, a következő bizottsági ülésre megválaszolja.
Seresné Lados Éva bizottság elnöke kérdi, van-e valakinek kérdése, észrevétele az írásos
anyaggal, vagy az elhangzottakkal kapcsolatban?
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
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Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja a pénzügyi helyzet ismertetéséről, szociális keret felhasználásáról készült beszámolót, melyet a bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza:
47/2018. (II.27.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Szociális keret felhasználásának elfogadására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága elfogadja a 2018. január havi kifizetéséről készült tájékoztatót a mellékelt táblázatok szerint.
Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
2. N A P I R E N D I PONT
Tájékoztató az önkormányzati képviselők vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségének
teljesítéséről
Előadó:
Lovász Imre jegyző
Seresné Lados Éva elnök: kérdi Lovász Imre jegyzőt, kívánja-e kiegészíteni, összefoglalni az
írásos anyagot?
Lovász Imre jegyző: A módosított önkormányzati törvény alapján az önkormányzati képviselőknek és a bizottsági tagoknak minden év január 1-től számított harminc napon belül kell
vagyonnyilatkozatot tenniük. A vagyonnyilatkozat megtételét egy bizottságnak kell ellenőrizni, amelyet a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendeletben kell
meghatározni. A helyi SZMSZ úgy rendelkezett, hogy ez a bizottság az Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság legyen. Tájékoztatja a bizottságot, hogy minden képviselő, illetve bizottsági tag határidőben eleget tett vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségének mind önmaga,
mind a vele egy háztartásban élők vonatkozásában. Javasolja elfogadásra az erről készült tájékoztatót.
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 az önkormányzati képviselők
vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségének teljesítéséről szóló tájékoztatót, melyet a bizottság
3 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza:
48/2018. (II.27.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Javaslat az önkormányzati képviselők vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségének teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága elfogadja az önkormányzati képviselők vagyon-nyilatkozattételi kötelezettségének teljesítéséről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal.
Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
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3. N A P I R E N D I PONT
Előterjesztés a védőnői álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálására, valamint új pályázat kiírására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Lovász Imre jegyző
Seresné Lados Éva elnök: az írásos anyagot mindenki megkapta, felkéri Lovász Imre jegyzőt, ismertesse a napirendi pontot.
Lovász Imre jegyző: Az előző képviselő-testületi ülésen kiírásra került a védőnői álláshellyel
kapcsolatos pályázat, amelyre a kiírt határidőig sajnos nem érkezett be pályázat. Ezért javasolja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítását, valamint új pályázat kiírását, annak
érdekében, hogy folyamatosan meg legyen hirdetve a kozigallas.hu oldalon, és a helyben szokásos módon. Bíznak benne, hogy lesz olyan jelentkező, aki a szükséges képzettséggel rendelkezik. A munkakör betöltésének időpontja 2018. május 1., a pályázat benyújtásának ideje
2018. április 6., a pályázat elbírálásának határideje 2018. április 19. az előterjesztés szerint.
Szöllősi János: Kérdezi Karkusné Dósa Zsuzsannát, hogy a frissen végzett védőnők mikor
kapják meg a diplomát?
Karkusné Dósa Zsuzsanna: Május, június hónapban.
Szöllősi János: A kiírt határidők miatt kérdezi.
Lovász Imre jegyző: Korábban olyan döntés született, mely szerint folyamatosan ki kell írni
a pályázatot. Az is előfordulhat, hogy egy védőnő a térségbe költözik és állást keres.
Seresné Lados Éva elnök kérdezi, van-e még valakinek kérdése, javaslata?
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi ki az, aki a Képviselő-testületnek javasolja a védőnői álláshelyre kiírt pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítását? A bizottság 3 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot hozza:
49/2018. (II.27.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Javaslat a védőnői álláshelyre kiírt pályázati eljárás 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 elnök szavazásra teszi ki az, aki a Képviselő-testületnek javasolja a védőnői álláshelyre új pályázat kiírását az előterjesztés szerinti feltételekkel? A bizottság 3 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot hozza:
50/2018. (II.27.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Javaslat védőnői álláshely pályázati kiírásra
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a védőnői
álláshely pályázati kiírását az előterjesztés szerinti tartalommal.
Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben

4. N A P I R E N D I PONT
Előterjesztés háziorvosi álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálására, valamint új pályázat kiírására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Lovász Imre jegyző
Seresné Lados Éva elnök kérdezi Lovász Imre jegyzőt, kívánja-e kiegészíteni, összefoglalni
a napirendi pontot?
Lovász Imre jegyző: Nagyon hasonló a helyzet, mint az előző esetben. A kiírt pályázatra a
határidő lejártáig egy pályázat sem érkezett, ezért javasolja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítását, továbbá a védőnői álláshelyhez hasonló határidőkkel új pályázat kiírását.
Seresné Lados Éva elnök kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi ki az, aki a Képviselő-testületnek javasolja a háziorvosi álláshelyre kiírt pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítását? A bizottság 3 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot hozza:
51/2018. (II.27.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Javaslat a háziorvosi álláshelyre kiírt pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja a háziorvosi 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 elnök szavazásra teszi ki az, aki a Képviselő-testületnek javasolja a háziorvosi álláshelyre új pályázat kiírását az előterjesztés szerintit feltételekkel? A bizottság 3
igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot hozza:
52/2018. (II.27.) számú 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
álláshely pályázati kiírását az előterjesztés szerinti tartalommal.
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Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
5. N A P I R E N D I PONT
Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére kiírt pályázati eljárás elbírálására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Lovász Imre jegyző
Seresné Lados Éva 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 igazgatói álláshelyére, amelyre határidőig nem érkezett pályázat. Törvényi kötelezettség szerint elegendő három havonta kiírni a pályázatot, így új pályázati kiírást most nem terjesztettek elő. Javasolja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítását.
Seresné Lados Éva elnök kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi ki az, aki a Képviselő-testületnek javasolja a
Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére kiírt pályázati
eljárás eredménytelenné nyilvánítását? A bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja
a javaslatot, és a következő határozatot hozza:
53/2018. (II.27.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Javaslat a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére
kiírt pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói 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
6. N A P I R E N D I PONT
Előterjesztés a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény intézményvezetői
álláshelyére kiírt pályázati eljárás elbírálására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Lovász Imre jegyző
Seresné Lados Éva elnök: felkéri Lovász Imre jegyzőt ismertesse a napirendi pontot.
Lovász Imre jegyző: Hasonló a helyzet, mint az előző napirendi pontnál. A NÜVI esetében
azonban nincs olyan kötelezettség, hogy három havonta ki kellene írni a pályázatot. Az előző
kiírásban foglalt határidőig nem érkezett be egyetlen pályázati anyag sem, így javasolja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítását. Mivel a jelenleg megbízott intézményvezető
megbízása 2018. június 30-ig szól, új pályázati kiírást ez alkalommal nem terjesztenek elő.
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Seresné Lados Éva elnök kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi ki az, aki a Képviselő-testületnek javasolja a
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény intézményvezetői álláshelyére kiírt
pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítását? A bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot hozza:
54/2018. (II.27.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Javaslat a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény intézményvezetői 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
7. N A P I R E N D I PONT
Előterjesztés a helyi adó tárgyú önkormányzati rendeletek módosítására
Előadó:
Lovász Imre jegyző
Seresné Lados Éva elnök kérdezi Lovász Imre jegyzőt, kívánja-e kiegészíteni, összefoglalni
a napirendi pontot?
Lovász Imre jegyző: A Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztályának ügyintézője
telefonon hívta fel a figyelmet, hogy a magánszemélyek kommunális adójáról szóló helyi önkormányzati rendeletben, valamint a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendeletben
olyan jogszabályokra történik a hivatkozás, amelyeket az elmúlt időszakban hatályon kívül
helyeztek. Ezért szükséges a módosítás a jelenlegi jogszabályoknak megfelelően. Ennek megfelelően az 1. §-ban a magánszemélyek kommunális adójáról szóló helyi önkormányzati rendelet, a 2. §-ban a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet módosítása történne
meg. Továbbá a záró rendelkezésekben az építményadóról szóló önkormányzati rendeletet
lehetne hatályon kívül helyezni. Utóbbi kapcsán egyeztetett a Kormányhivatallal. Új álláspontjuk szerint mégsem szükséges a helyi építményadóról szóló önkormányzati rendelet megalkotása, ha az építményadóra nem, csak a reklámhordozókra vonatkozik. Tekintettel arra,
hogy utóbbi is nulla forintban volt megállapítva, az volt az új javaslatuk, hogy helyezzék hatályon kívül a rendeletet.
Seresné Lados Éva elnök kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele az írásos anyaggal,
vagy a szóbeli kiegészítéssel kapcsolatban?
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi ki az, aki a Képviselő-testületnek javasolja a helyi
adó tárgyú önkormányzati rendeletek módosítását az előterjesztés szerint, melyet a bizottság 3
igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza:
55/2018. (II.27.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Javaslat a helyi adó tárgyú önkormányzati rendeletek módosítására
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a helyi adó
tárgyú önkormányzati rendeletek módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal.
Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
8. N A P I R E N D I PONT
Előterjesztés Jászladány településkép védelméről szóló rendeletének (TKR) elfogadására
Előadó:
Lovász Imre jegyző,
Dankó Zoltán főépítész
Seresné Lados Éva elnök kérdezi Dankó Zoltán főépítészt, kívánja-e kiegészíteni, összefoglalni a napirendi pontot?
Dankó Zoltán főépítész: Elkészítettek egy tervezetet, amelyet a bizottság és a képviselőtestület korábban már megismerhetett. Ezt a tervezetet feltöltötték egy digitális egyeztető felületre, ahonnan négy válaszra számítanak, amelyből három már megérkezett. A Hortobágyi
Nemzeti Park és a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság véleménye olyan ajánlásokat tartalmazott, amelyet már a korábbi TAK mellé is tettek. Például javasolják olyan lámpatestek
használatát, amelyek nem vakítják el a madarakat. Ajánlják bizonyos növények telepítésének
tiltását is. Nem gondolja, hogy ezeket tartalmaznia kellene a rendeletnek. Aki érdemben hozzászólt, az állami főépítész nevében eljáró ügyintéző. A véleménye ajánlásokat tartalmaz,
valamint a kötelező módosítást igénylő részekre is felhívja a figyelmet, amelyek jogszabályi
ütközéseket tartalmaznak. Utóbbiak módosításra kerültek, a javaslatok egy részét beépítették.
Az egyik mellékletnél például kifogásolták a nem színes formában való olvashatóságot, ez
javításra került. Ha kérdés merül fel, szívesen válaszol.
Seresné Lados Éva elnök kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele az írásos anyaggal,
vagy a szóbeli kiegészítéssel kapcsolatban?
Szöllősi János: Az írásos anyagban találkozott olyannal, hogy a műanyag redőnyöket fára
kellene cserélni. Ilyen esetben kit terhel ennek költsége?
Dankó Zoltán: Bármilyen beavatkozásról legyen szó, az mindig csak az ezt követő építési
engedély esetében írható elő. Ennek költsége a tulajdonost terheli. Vagy van lehetősége az
önkormányzatnak egy alapot létrehozni a régi, értéket jelentő épületek megtartására, felújítására.
Seresné Lados Éva elnök kérdezi, van-e még kérdés, vélemény?
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi ki az, aki a Képviselő-testületnek javasolja Jászladány településkép védelméről szóló rendeletének (TKR) elfogadását, melyet a bizottság 3
igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza:
56/2018. (II.27.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Javaslat Jászladány településkép védelméről szóló rendeletének (TKR) elfogadására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja Jászladány településkép
védelméről szóló rendeletének (TKR) elfogadását az előterjesztés szerinti tartalommal.
Erről értesül:
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