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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 2018. március 20-án 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 
Szöllősi János 
Karkusné Dósa Zsuzsanna 

4 fő 
 
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 
    
 Lovász Imre   jegyző 
 Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 Lóczi István   aljegyző 
 
  
Seresné Lados Éva bizottság elnöke: sok szeretettel köszönti a megjelent bizottsági tagokat és a 
résztvevőket. Megállapítja, hogy a bizottság 5 tagja közül 4 személy jelen van, tehát a bizottság 
határozatképes. Baginé Gavaldik Lívia jelezte, hogy késni fog. Szöllősi Jánost felkéri a jegyző-
könyv hitelesítésére. 

Seresné Lados Éva elnök: szavazásra teszi, ki az, aki elfogadja Szöllősi Jánost jegyzőkönyv hitele-
sítőnek. A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza: 
 
87/2018. (III.20.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizott-
ság a 2018. március 20-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 sze-
replő napirendi pontokat kívánják-e módosítani, vagy új napirendi ponttal kívánják-e kiegészíteni 
azt?   

 Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a 6 nyílt és 2 zárt napirendi pontból 
álló napirendet, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határo-
zatot hozza: 
 
 
88/2018. (III.20.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Napirend elfogadására 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizott-
ság a 2018. március 20-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 a Bűnmegelőzési Koncepció felülvizsgálatára  
Előadó: Lóczi István aljegyző   

3./ Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási hulladék 2017. évben történő el-
szállításáról  
Előadó: Göröcs László mb. intézményvezető  

4./ Előterjesztés az óvoda Panaszkezelési szabályzatának jóváhagyására 
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető  

5./ Javaslat a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérelme alapján maximális csoportlétszám 
növelésére 
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető 

6./ Előterjesztés a Kuckó tulajdonos kérelmének megtárgyalására 
Előadó: Lovász Imre jegyző 

 
Zárt ülés                  

7./ Természetben és pénzben is nyújtható rendkívüli eseti támogatás iránti kérelmek elbí-
rálása 
Előadó: Bezzeg Nándorné ügyintéző 

8./ 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, kérdezi Lóczi István aljegyzőt 
kívánja-e összefoglalni, kiegészíteni a napirendi pontot? 

Lóczi István aljegyző: Köszönti a bizottság tagjait. Jelzi, hogy a kiküldött táblázatban a köztemeté-
seknél véletlenül az előző havi adat ott maradt, márciusban nem volt kifizetés ilyen célra. A kollé-
giumi díjak kapcsán élne még kiegészítéssel, melyeknél látható, hogy 3 főnek, havi 6.000. forint 
kifizetése történt meg. Ez 18.000.- forint lenne, azonban a táblázatban 24.000.- forint szerepel. En-
nek az oka, hogy egy személy részére, két hónap került átutalásra.  

Összességében elmondható, hogy eddig 7.157.790.- forint került kifizetésre, ami 15,26 %-os fel-
használást jelent.  

Seresné Lados Éva bizottság elnöke kérdi, van-e valakinek kérdése, észrevétele az írásos anyaggal, 
vagy az elhangzottakkal kapcsolatban? 
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Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja a pénzügyi helyzet ismertetéséről, 
szociális keret felhasználásáról készült beszámolót, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhan-
gúlag elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 
89/2018. (III.20.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Szociális keret felhasználásának elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága elfogadja a 2018. február havi kifizetéséről készült tájékoztatót a mellé-
kelt táblázatok szerint. 

 Erről értesül:   
 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
Seresné Lados Éva elnök: Ezen napirendi ponton belül még egy kérdésben szükséges döntenie a 
bizottságnak, az Ozoróczky Mária Szociális Központ kérelme kapcsán. 

Lovász Imre jegyző: Az intézmény egy kérelemmel fordult a bizottsághoz, mely szerint a szociális 
keret terhére egy ipari mosó-csavaró gépet szeretne vásárolni. A szükséges három árajánlatot besze-
rezték, amelyek közül a legkedvezőbb a Danube Hungária Kft. árajánlata, amely szerint a WED18E 
EASY TOUCH (20 kg) ipari mosó-csavaró gép 2.282.345.- forint + Áfa áron szerezhető be.  

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Köszönti a jelen lévőket. Annyiban egészítené ki, hogy 
intézményvezető asszonnyal egyeztetett, aki kérte, hogy amennyiben van rá lehetőség a 20 kg tölte-
tű gépet hagyják jóvá, mivel a másik mosógépük tönkrement.  

Szöllősi János: A Képviselő-testületi ülésre készült ezzel a napirendi ponttal, nem hozta magával a 
jegyzeteit, végzett számításokat és kérdése is lenne az intézményvezetőhöz. Ez esetben, a vélemé-
nyét majd a testületi-ülésen fejtené ki.  

Lovász Imre jegyző: Tájékoztatja, hogy a Képviselő-testület ülésén nem szerepel ez a napirendi 
pont, mivel átruházott hatáskörben az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság dönt a kérdésben.  

Szöllősi János: Így nem fog szavazni ennél a napirendi pontnál, mert nem ért egyet mindenben az 
előterjesztéssel. Nem biztos benne, hogy szükség van a 20 kg-os gépre, hiszen árban több százezer 
forint különbségek vannak.  

Dr. Bakos Beáta: Egyértelmű, hogy szükség van rá, hiszen mindent helyben mosnak. Javasolja a 
kérelem elfogadását, nyilván átgondolta az intézményvezető, megbízik a döntésében.  

Lovász Imre jegyző: Az Ozorócky Mária Szociális Központból eddig Miskolcra hordták mosatni a 
ruhákat. Ennek költsége havi szinten több százezer forint volt. Azzal szeretnék ezt megspórolni, 
hogy minden feltételt biztosítanak a mosáshoz az intézményen belül.  

Szöllősi János: Azok a költségek itt is jelentkezni fognak, a villamos energia, a mosószer költségei.  

Seresné Lados Éva elnök: Úgy gondolja, hogy a szociális keretet év végéig nem szokták teljesen 
felhasználni, így javasolja, hogy a kérelmet és a Danube Hungária Kft. 20 kg-os mosó-csavaró gép-
re vonatkozó árajánlatát fogadja el a bizottság. 

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el.  

Seresné Lados Éva elnök: Szavazásra teszi, ki az aki elfogadja, az Ozoróczky Mária Szociális 
Központ kérelmére ipari mosó-csavaró gép beszerzésének engedélyezését a szociális keret terhére, 
és a Danube Hungária Kft. árajánlatát a WED18E EASY TOUCH (20 kg) ipari mosó-csavaró gépre 
vonatkozóan, amelynek ára 2.282.345.- forint + Áfa? A bizottság 3 igen 1 tartózkodás mellett el-
fogadja a javaslatot  és a következő határozatot hozza: 



 5 

 
90/2018. (III.20.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Ozoróczky Mária Szociális Központ kérelmére 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizott-
sága elfogadja az Ozoróczky Mária Szociális Központ kérelmére ipari mosó-csavaró gép be-
szerzésének engedélyezését a szociális keret terhére, és a Danube Hungária Kft. árajánlatát, 
a WED18E EASY TOUCH (20 kg) ipari mosó-csavaró gépre vonatkozóan, amelynek ára 
2.282.345.- forint + Áfa. Az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság felkéri az Ozoróczky Mária 
Szociális Központ intézményvezetőjét, hogy az ipari mosó-csavaró gép beszerzéséről gon-
doskodjon. 

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 

Javaslat a Bűnmegelőzési Koncepció felülvizsgálatára  
Előadó: Lóczi István aljegyző   

Seresné Lados Éva elnök: kérdi Lóczi István aljegyzőt kívánja-e kiegészíteni, összefoglalni az 
írásos anyagot? 

Lóczi István aljegyző: Az előző bűnmegelőzési koncepció még 2007-ben készült. Ezért úgy gon-
dolta, hogy helyette újat kellene készíteni. Az új anyagban próbálta azokat a szerveket, intézménye-
ket felsorolni, amelyeknek szerepe, kötelezettsége van a közbiztonság fenntartásában. A koncepció-
ban négy fő cél került meghatározásra. Próbálta széleskörűen összeállítani, azonban bármilyen ki-
egészítést, észrevételt szívesen fogad.  

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 bűnmegelőzési koncepció felül-
vizsgálatát, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot 
hozza: 

 
91/2018. (III.20.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a Bűnmegelőzési Koncepció felülvizsgálatának elfogadására 
 

 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizott-
sága elfogadja a Bűnmegelőzési Koncepció felülvizsgálatát az előterjesztés szerinti tarta-
lommal. 

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 
Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási hulladék 2017. évben történő elszállításá-
ról  
Előadó: Göröcs László mb. intézményvezető  
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Seresné Lados Éva elnök: az írásos anyagot mindenki megkapta, kérdezi Göröcs László mb. in-
tézményvezetőt, kívánja-e összefoglalni, kiegészíteni az előterjesztést? 

Göröcs László: Köszöni a lehetőséget, nem kíván kiegészítéssel élni. 

Seresné Lados Éva elnök kérdezi, van-e valakinek kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi ki az, aki a Képviselő-testületnek javasolja a nem köz-
művel összegyűjtött háztartási hulladék 2017. évben történő elszállításáról szóló beszámoló elfoga-
dását? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő határoza-
tot hozza: 

 
92/2018. (III.20.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási hulladék 2017. évben történő elszállításáról 
szóló beszámoló elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja a nem közművel összegyűjtött 
háztartási hulladék 2017. évben történő elszállításáról szóló beszámoló elfogadását az előter-
jesztés 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 az óvoda Panaszkezelési szabályzatának jóváhagyására 
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető  

Seresné Lados Éva elnök felkéri Lajosné Kiss Klára intézményvezetőt, ismertesse a napirendi pon-
tot. 

Lajosné Kiss Klára: Köszönti a bizottságot. A Panaszkezelési Szabályzattal kapcsolatban arról 
tájékoztat, hogy az intézményt érintő tanfelügyeleti ellenőrzés hiányosságként tárta fel, ezért készült 
el. Természetesen a beérkezett panaszokat eddig is az adott helyzetnek megfelelően, hasonlóan 
igyekeztek kezelni, így már hivatalos, írott formában rendelkezik az intézmény Panaszkezelési Sza-
bályzattal. 

Seresné Lados Éva elnök kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 

Szöllősi János: Úgy gondolja, hogy ezzel csak plusz munkát adnak az intézményvezetőnek.  

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 4 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 

93/2018. (III.20.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat az óvoda Panaszkezelési szabályzatának jóváhagyására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja a Jászladányi Óvoda és Böl-
csőde Panaszkezelési szabályzatának jóváhagyását az előterjesztés szerinti tartalommal. 

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

 

 
5. N A P I R E N D I    PONT 
Javaslat a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérelme alapján maximális csoportlétszám növelé-
sére 
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető 
 
Seresné Lados Éva elnök: Felkéri Lajosné Kiss Klára intézményvezetőt ismertesse a napirendi 
pontot. 

Lajosné Kiss Klára: Jelenleg 273 gyermek jár az intézménybe, így minden csoport 25 fő feletti. Ez 
az egyetlen csoport, amely esetében még nem kérték a maximális létszámtól való eltérést.  

Seresné Lados Éva elnök kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 

Szöllősi János: Véleménye szerint sok a 30 fő. Nem tudja, hogy bírják-e ezt az óvónők és van-e 
elegendő eszköz. 

Lajosné Kiss Klára: Természetesen a maximális csoport létszám növelését csak akkor kérik, ha a 
személyi és tárgyi feltételek adottak. A törvény mást nem enged, a gyerekeket elutasítani nem lehet.  

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi ki az, aki a Képviselő-testületnek javasolja a a Jászladá-
nyi Óvoda és Bölcsőde kérelme alapján maximális csoportlétszám növelését? A bizottság 4 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 

94/2018. (III.20.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérelme alapján maximális csoportlétszám növelé-
sére 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja, hogy a Jászladányi Óvoda és 
Bölcsőde Szivárvány óvoda intézménye „Napocska” csoportjában a maximális 25 fős cso-
portlétszám 20 %-os növelését engedélyezze. 
 
 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 Kuckó tulajdonos kérelmének megtárgyalására 
Előadó: Lovász Imre jegyző 
  

Seresné Lados Éva elnök kérdezi Lovász Imre jegyzőt, kívánja-e kiegészíteni, összefoglalni a na-
pirendi pontot? 

Lovász Imre jegyző: A Képviselő-testület a januári ülésén megalkotta a vendéglátó üzletek éjsza-
kai nyitva tartásának rendjéről szóló önkormányzati rendeletét, amelyben korlátozta az éjszakai 
nyitva tartást. Ennek kapcsán a Kuckó tulajdonosa, Jászai-Deák Zoltán megkereste az Önkormány-
zatot. Kérelmében leírja, hogy ez számára nagy bevétel kiesést jelenthet, továbbá arról tájékoztat, 
hogy hamarosan profilt fog váltani, és pizzériát alakít ki. Ehhez még bizonyos átalakításokra és esz-




