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sára 
 

116/2018.(IV.17.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 
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Bizottsági határozat 

Javaslat a Jászladány Nagyközségi Önkor-
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beszámolójának elfogadására 
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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. április 17-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 
Szöllősi János 
Baginé Gavaldik Lívia 
Karkusné Dósa Zsuzsanna 

5 fő 
 
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 
    
 Lovász Imre   jegyző 
 Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 Lóczi István   aljegyző 
 Lajosné Kiss Klára   intézményvezető 
 Müllerné Braun Erika intézményvezető 
 Kántor Sándor   JCSGYK képviselője 
 Kalmár Istvánné   közalkalmazott 
 Kun Adrienn    intézményvezető 
 
  
Seresné Lados Éva bizottság elnöke: sok szeretettel köszönti a megjelent bizottsági tagokat és a 
résztvevőket. Megállapítja, hogy a bizottság 5 tagja közül mindenki jelen van, tehát a bizottság ha-
tározatképes. Dr. Bakos Beátát felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére. 

Seresné Lados Éva elnök: szavazásra teszi, ki az, aki elfogadja Dr. Bakos Beátát jegyzőkönyv hite-
lesítőnek. A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hoz-
za: 
 
111/2018. (IV.17.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizott-
ság a 2018. április 17-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 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. 
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Seresné Lados Éva elnök: Javasolja, hogy a nyílt ülés 8. napirendi pontjaként kerüljön megtárgya-
lásra az „Előterjesztés a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi munkatervének 
elfogadására”, melynek előadója Kun Adrienn mb. intézményvezető. 

 Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja, hogy a nyílt ülés 8. napirendi pontja 
az „Előterjesztés a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi munkatervének elfo-
gadására”, melynek előadója Kun Adrienn mb. intézményvezető legyen? A bizottság 5 igen sza-
vazattal, egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
112/2018. (IV.17.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
8. napirendi pont felvétele napirendre 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizott-
ság a következő napirendi pontot felveszi nyílt ülésének napirendjére: 
 
8. Előterjesztés a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi munkatervének elfo-

gadására  
Előadó: Kun Adrienn mb. intézményvezető 

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

 
Seresné Lados Éva elnök: Javasolja, hogy a nyílt ülés 9. napirendi pontjaként kerüljön megtárgya-
lásra az „Előterjesztés a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi beszámolójának 
elfogadására”, melynek előadója Kun Adrienn mb. intézményvezető. 

 Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja, hogy a nyílt ülés 9. napirendi pontja 
az „Előterjesztés a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi beszámolójának elfo-
gadására”, melynek előadója Kun Adrienn mb. intézményvezető legyen? A bizottság 5 igen sza-
vazattal, egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
113/2018. (IV.17.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
9. napirendi pont felvétele napirendre 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizott-
ság a következő napirendi pontot felveszi nyílt ülésének napirendjére: 
 
9. Előterjesztés a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi beszámolójának el-

fogadására  
Előadó: Kun Adrienn mb. intézményvezető 

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

 
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a 9 nyílt és 1 zárt napirendi pontból 
álló napirendet, melyet a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határo-
zatot hozza: 
 
114/2018. (IV.17.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Módosított napirend elfogadására 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizott-
ság a 2018. április 17-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./ Előterjesztés a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására 
Előadó: Szolgáltatást végző intézmény vezetője 
 

3./ Előterjesztés a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatára 
Előadó: Lóczi István aljegyző 
 

4./ Előterjesztés a védőnői álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálására, valamint új pá-
lyázat kiírására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 Lovász Imre jegyző 
 

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

6./ Előterjesztés Pomázi Gabriella kérelemének megtárgyalására 
Előadó: Lovász Imre jegyző, 
 Dankó Zoltán főépítész 
 

7./ Előterjesztés a szervezeti és működési szabályzatról szóló 6/2015. (II. 23.) önkormány-
zati rendelet módosítására 
Előadó: Lovász Imre jegyző 
  

8./ Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi mun-
katervének elfogadására 
Előadó:  Kun Adrienn mb. intézményvezető 
 

9./ Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi be-
számolójának elfogadására 
Előadó:  Kun Adrienn mb. intézményvezető 

 
Zárt ülés       

            
10./ Természetben és pénzben is nyújtható rendkívüli eseti támogatás iránti kérelmek elbí-

rálása 
Előadó: Bezzeg Nándorné ügyintéző 

 
Erről értesül:  

 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
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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. Ahogyan az írásos anyagból is kitűnik, továbbra 
is a gyógyszertámogatás és a lakhatási támogatás iránt a legnagyobb az igény. Rendkívüli eseti tá-
mogatásban összesen 14 fő részesült, amely 54.000.- forint. Első gyermek születésére 10.000.- fo-
rint támogatást fizettek ki a szülők részére. Összesen 2.671.230.- forintot fizettek ki a szociális ke-
retből március 19. és április 13. között, amely 20,69 %-os felhasználást jelent.  

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 pénzügyi helyzet ismertetéséről, 
szociális keret felhasználásáról készült beszámolót, melyet a bizottság 5 igen szavazattal egyhan-
gúlag elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 
115/2018. (IV.17.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Szociális keret felhasználásának elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága elfogadja a 2018. március 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, a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérelme kapcsán. 

Lóczi István aljegyző: Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde in-
tézményétől érkezett egy kérelem étkezési díjtartozás kiegyenlítésére a szociális keretből. Több 
szülő nem tudta kifizetni gyermeke étkezési díját, és hosszabb ideje fennálló tartozásuk van az in-
tézmény felé. A szülők felé jelezték, hogy van lehetőségük kérelmet beadni a bizottsághoz, azonban 
ezzel nem éltek. Ezért gyűjtötte össze az intézményvezető asszony ezeket a tartozásokat, amelyek 
kiegyenlítését javasolja a szociális keret terhére. Összesen 27.040.- forintot tesz ki a díjhátralék.  

Seresné Lados Éva bizottság elnöke: Nem lehet a szülőket megkeresni? Ahogy az írásos anyagból 
kiderül  

Lovász Imre jegyző: Az intézményvezető több alkalommal felkereste már a szülőket, hogy rendez-
zék tartozásukat, illetve arra is felhívta a figyelmüket, hogy van lehetőségük kérelemmel fordulni a 
bizottsághoz. 

Baginé Gavaldik Lívia: Megérti, hogy ezzel az intézmény helyzetét könnyítenék meg, de nem 
gondolja, hogy el kellene engedni a tartozását annak, aki évekig nem fizeti. Egy esetben 10.000.- 
forint feletti összegről van szó. Javasolja, hogy az Önkormányzat, mint az intézmény fenntartója 
szólítsa fel az érintett szülőket a hátralék megfizetésére. 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Egyet ért Baginé Gavaldik Líviával. Mit tesz a szülő 
azért, hogy a tartozás ne kerüljön például behajtásra? 
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Lovász Imre jegyző: Az a gond, hogy olyan személyekről van szó, akiknek nincs állandó jövedel-
me, öt év múlva pedig elévül, valamint adók módjára be nem hajtható tartozásnak minősül. 

Lajosné Kiss Klára: Már részletfizetési lehetőséget is felajánlottak, de azzal sem éltek a szülők. 

Szöllősi János: Ezek a gyerekek már mind kikerültek az óvodából. Ha éveken keresztül nem fizet-
ték meg a szülők a tartozást és még kérelmet sem nyújtottak be a bizottsághoz, ezután sem valószí-
nű, hogy fizetni fognak. 

Seresné Lados Éva elnök: Egy javaslat hangzott el, van-e valakinek más javaslata, kérdése, véle-
ménye a napirendi ponttal kapcsolatban? 

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el.  

Seresné Lados Éva elnök: Szavazásra teszi, ki az aki elfogadja, hogy a Jászladányi Óvoda és Böl-
csőde kérelme kerüljön elutasításra, továbbá a bizottság felkérje az önkormányzatot, hogy ismétel-
ten szólítsa fel az érintett szülőket étkezési díj tartozásuk kifizetésére, sikertelenség esetén a bizott-
ság újra tárgyalja az intézmény kérelmét? A bizottság 4 igen 1 nem szavazattal elfogadja a javas-
latot  és a következő határozatot hozza: 

 
116/2018. (IV.17.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérelmére 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizott-
sága megtárgyalta és elutasítja a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde étkezési díjtartozás ki-
egyenlítésére irányuló kérelmét. Az önkormányzat, mint az intézmény fenntartója szólítsa 
fel ismételten az érintett szülőket a tartozásuk kiegyenlítésére. Amennyiben nem fizetik meg 
a hátralékot, a bizottság ismét tárgyalja a kérelmet. 

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 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermek-
védelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására 
Előadó: Szolgáltatást végző intézmény vezetője 

Seresné Lados Éva elnök: Az írásos anyagot mindenki megkapta, kérdezi Kántor Sándort a Jász-
apáti Család- és Gyermekjóléti Központ képviselőjét, kívánja-e összefoglalni, kiegészíteni az írásos 
anyagot? 

Kántor Sándor: Az utólagos átnézés során néhány hibát, illetve kérdéses adatot észrevettek, ezek-
ről mindenképpen szót ejtene. Ilyen elírás például, hogy a gyermekvédelmi kedvezményt gyermek-
védelmi támogatásként gyvt-nek rövidítik több táblázatban és grafikonban. Ezt javítani fogják. Ér-
demes összevetni a 6. oldalon található intézményi létszámtáblán szereplő adatot a demográfiai lét-
számmal. Ugyanis az intézményeknél 1100 fölött van a gyermekek száma, amelyben nincs benne a 
0-2 éves kor közötti, valamint a középiskolás korosztály. Ezt azért említi meg, mert ebből látható, 
hogy mennyi nevelésbe vett gyermek van a településen. 

A 7. oldalon egy adatot szintén javítani kell, 746 kedvezményben részesülő gyermek van, 277 és 
370 a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, ez összesen 647 fő. A 11. oldalon szintén egy 
KSH táblázat található ugyanezekkel az adatokkal, amelyben a 14. sor ürességére hívja fel a fi-
gyelmet. Ebben a sorban kellene szerepelnie azoknak a gyerekeknek, akik nevelésbe vétel miatt 
hátrányos helyzetűek a településen. Az, hogy ebben nem szerepel adat azt jelenti, hogy nem tudnak 
róla, hogy hány nevelésbe vett gyermek van a településen. Itt kétféle adat is szerepelhetne, egyrészt 
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a gyámhivataloknak kellene jeleznie a település jegyzője felé, mivel a jegyző nyilvántartást vezet a 
hátrányos helyzetű gyermekekről.  

A tavalyi évhez képest a gondozotti létszám 33-al emelkedett, az éves forgalmuk azonban csökkent. 
Ez azt jelenti, hogy olyan magas a létszám, hogy a kötelező havi három találkozást már nem tudják 
tartani. A jelzések száma is lényegesen megemelkedett a tavalyi évhez képest, azok kivizsgálása is 
sok feladatot ró az egy és fél főre. A jogszabály által előírt havi három találkozás azt jelenti, hogy 
2900 fölött kellene lennie a forgalmuknak, azonban ezt nem érik el. Ennek adminisztrációs oka is 
lehet, hiszen nincs minden esetben kapacitás arra, hogy a forgalmi naplóba is rögzítsék.  

A 14. oldalon látható, hogy 291 a gondozotti létszám, azonban 168 gyerekről volt szó. Ennek az az 
oka, hogy azokat a felnőtteket is beleszámítják, akikkel van gondozási tevékenység. 

Egyik fontos feladatuk az, hogy segítsék a hozzájuk fordulókat az ügyeik intézésében. Ez a feladat 
az elmúlt időszakban eléggé megnehezedett, hiszen gyakori a változás az ügyintézésben, sok az 
átszervezés az egyes hivataloknál, és az ellátásokban is.  

A 21. oldalon szerepel a Támogató Szolgálat jelzése, amely a települést két szempontból is érinti. 
Egyrészt itt is vannak olyan fogyatékkal élő gyermekek, akiknek más településen jelöltek ki iskolát. 
Az ő esetükben olyan probléma áll fenn, hogy bár az Egészségpénztár fizeti az utaztatásukat utólag, 
azonban tömegközlekedéssel csak kísérettel utazhatnak. Egy ideig ezt a problémát megoldotta a 
Támogató Szolgálat, azonban kapacitás hiányában ez jelenleg nem megoldott. Jászladányt azért is 
érinti ez a kérdés, mert van olyan eset, amelyben a helyi iskola van kijelölve. Érdemes lenne meg-
fontolnia az érintett önkormányzatoknak, hogy társulás keretében valamilyen megoldást találjanak, 
például egy iskolabusz közös üzemeltetésével.  

Seresné Lados Éva bizottság elnöke: Ezzel kapcsolatban érintett, mivel az ő osztályába jár egy 
jászalsószentgyörgyi kisfiú, akinek a családjára szintén nagy terhet ró a gyermek utaztatása.  

Baginé Gavaldik Lívia: Több gyermeket is érint, akiket korábban a Támogató Szolgálat szállított, 
de ezt már sajnos nincs kapacitásuk biztosítani, és nem is alapfeladatuk, hogy a gyermek az iskolá-
ba eljusson. Erre talán a társulás lehet a megoldás. 

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

Szöllősi János: Minden elismerése, hogy ezt a tevékenységet ellátják másfél fővel. Nem érti miért 
ilyen kevés a létszám, hiszen nagyon sok feladatuk van. Az anyag tartalmával egy-két ponton vitat-
kozna. Az egyik az a megfogalmazás, miszerint ma már nem számottevő a közcélú foglalkoztatás a 
településen. Ezzel nem ért egyet, hiszen az önkormányzat több mint 100 főt foglalkoztat a Start 
közmunka program keretében.  

Olvasható az anyagban, hogy több mint 640 hátrányos helyzetű gyermek van a településen. Ennek 
kapcsán felmerül, hogy hol van a család felelőssége ebben. Úgy gondolja, hogy a családnak kellene 
nevelni, nem pedig az iskolának.  

A 27. oldalon szerepelnek a jövőre vonatkozó javaslatok. Nagyon szép az elképzelés, de kétséges, 
hogy ezzel a másfél fős létszámmal meg tudják-e valósítani.  

Baginé Gavaldik Lívia: Ez a Védőnői Szolgálat javaslata, amelyben megfogalmazták, hogy a jö-
vőben mire lenne szükség ahhoz, hogy az ellátórendszer egy kicsit jobban működjön. Ezek a javas-
latok csak kijelölnek egy irányt, tudják, hogy nincs rá kapacitás. Odáig mind eljutnak, hogy mire 
lenne szükség, de sajnos ezzel a leterheltséggel nem tudnak előrelépni.  

Seresné Lados Éva bizottság elnöke kérdi, van-e még más kérdés, vélemény? 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
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Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi  ki az aki elfogadja a Jászladány Nagyközségi Önkor-
mányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értéke-
lést, melyet a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza: 

 
117/2018. (IV.17.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja a Jászladány Nagyközségi 
Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 
átfogó értékelés elfogadását 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 Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatára 
Előadó: Lóczi István aljegyző  

Seresné Lados Éva elnök: az írásos anyagot mindenki megkapta, kérdezi Lóczi István aljegyzőt, 
kívánja-e összefoglalni, kiegészíteni az előterjesztést? 

Lóczi István aljegyző: Néhány kiegészítéssel kíván élni. Az előző napirendi pontnál az átfogó érté-
kelésben beszéltek a gyermekvédelmi támogatásról. Ott 746 fő jelent meg, ebben az anyagban 
azonban 732 fő szerepel. Ennek oka, hogy bár 746 személy esetében készült határozat, átutalás 732 
fő részére történt.  

Az 5. pontban szerepel a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése. 2017-ben 794 főt érintett, amely 
magasabb mint a korábbi években. Ennek oka, hogy már nem csak nyári étkeztetésről van szó, mi-
vel már az egyéb szünetekben is kötelező az étkezés biztosítása. Az anyag elkészítésében az anya-
könyvvezető és az Ozorócky Mária Szociális Központ dolgozói voltak segítségére. 

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 elfogadásra javasolja a 
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát? A bizottság 5 igen szavazattal egyhan-
gúlag elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 

 
118/2018. (IV.17.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatának elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Szociális 
Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatának elfogadását az előterjesztés szerinti tarta-
lommal.  

 Erről értesül:   
 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
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4. 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 felkéri Lovász Imre jegyzőt, ismertesse a napirendi pontot. 

Lovász Imre jegyző: A Képviselő-testület 2018. február 28-i ülésén pályázatot írt ki a védőnői ál-
láshely betöltésére, amelyben a benyújtási határidőt április 6-ban határozta meg. A kiírt határidőig 
egyetlen pályázat sem érkezett be, ezért javasolja a pályázat eredménytelenné nyilvánítását, vala-
mint új pályázat kiírását, amelyben a pályázat benyújtásának határideje június 10., az elbírálás ha-
tárideje június 21., a betöltés időpontja július 1. 

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 védőnői 
álláshelyre kiírt pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítását? A bizottság 5 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 

 

119/2018. (IV.17.) számú 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 pá-
lyázati eljárás eredménytelenné nyilvánítását, mivel a pályázati kiírásban meghatározott ha-
táridőig 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 előterjesztésben szereplő feltételekkel? A bizottság 5 igen szava-
zattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 

120/2018. (IV.17.) számú 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 

 
5. 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 
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Seresné Lados Éva elnök: Kérdezi Lovász Imre jegyzőt, kívánja-e kiegészíteni, összefoglalni a 
napirendi pontot? 

Lovász Imre jegyző: Ugyanaz a helyzet, mint a védőnői álláshely esetében. Ugyanúgy a 2018. feb-
ruár 28-i ülésen írta ki a Képviselő-testület a pályázatot, amelyben a benyújtási határidő szintén 
április 6. volt, és itt sem érkezett be pályázat. Javasolja a pályázat eredménytelenné nyilvánítását, és 
új pályázat kiírását hasonló határidőkkel. 

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

 

121/2018. (IV.17.) számú 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 
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 előterjesztésben szereplő feltételekkel? A bizottság 5 igen szava-
zattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 

122/2018. (IV.17.) 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 állás 
pályázati kiírását az előterjesztés szerinti tartalommal. 

 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 Pomázi Gabriella kérelemének megtárgyalására 
Előadó: Lovász Imre jegyző, 

 Dankó Zoltán főépítész  

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

Lovász Imre jegyző: Pomázi Gabriella Nagytemető u. 3. szám alatti ingatlanon szeretne mezőgaz-
dasági építményt létesíteni, amely két pont miatt nem valósulhat meg. A Helyi Építési Szabályzat 
szerint 40 méteren túli telekrészre nem lehet építeni semmilyen építményt, másrészt az építmény 
magassága is meghaladja a Helyi Építési Szabályzatban meghatározottat. A Szabályzat módosításá-
ra úgy kerülhetne sor, ahogyan az előző években is, tehát egy nagyon hosszadalmas egyeztetési 
eljárást követően. Ami lehetséges egy egyszerűbb eljárás során, az egy hatályon kívül helyező ren-
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delkezés, amely a 40 méteren túli beépítésre vonatkozna. Azonban ha ezt hatályon kívül helyezi a 
képviselő-testület, akkor az egész településen, akár a központban is lehetőség nyílik mezőgazdasági 
építmények létesítésére. Bár van helyi rendelet a Településkép Védelméről, azonban ennek gyakor-
lati alkalmazása még nem kiforrott. Az építmény magasságára irányuló kérést nem tudja teljesíteni 
a képviselő-testület, a 40 méteren túli beépítést pedig nem javasolja, mivel ennek következtében 
elszabadulhatna az építkezés a településen.  

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Túl azon, hogy elszabadulhatna az építkezés, az is egy 
probléma, hogy ezeket a tárolókat meg is kell közelíteni. Nem tudja, hogy a belterületi utak hogyan 
bírnák ezt a terhelést. A Jász-Föld Zrt-vel egyeztettek arról, hogy melyik útvonalat használják, ezt 
jellemzően be is tartják. De ha a jövőben bárhol épít valaki ilyen mezőgazdasági létesítményt, azt az 
utat egy két éven belül biztosan tönkre teszi. Nyilván ha egyedi esetről van szó igyekeznek szem 
előtt tartani, hogy ne akadályozzák az előbbre haladásban, de ha a település érdekeit tartják szem 
előtt nagyon át kell gondolni a döntést.  

Baginé Gavaldik Lívia: Ahol kérik ott aszfaltos út van? 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: A Nagytemető utcáról van szó, ez az út van kijelölve a 
Jász-Föld Zrt-nek is. Ebben az esetben ez a probléma éppen nem áll fenn, de ha valaki majd a köz-
pontban vásárol egy telket és épít egy ilyen színt, azt sem tudják megakadályozni. 

Lovász Imre jegyző: A kérelemnek teljes egészében nem tud helyt adni a bizottság és a képviselő-
testület, mivel a magasságot nem lehet egy egyszerű eljárásban módosítani.  

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Több év és több millió forint lenne.  

Seresné Lados Éva elnök javasolja, hogy a kérelem elutasításra kerüljön. Kérdezi, van-e valakinek 
kérdése, más javaslata? 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi ki az, aki a Képviselő-testületnek javasolja Pomázi Gab-
riella kérelmének elutasítását, melyet a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a kö-
vetkező határozatot hozza: 

123/2018. (IV.17.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat Pomázi Gabriella kérelemének elutasítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja Pomázi Gabriella kérelmének 
elutasítását, nem javasolja a Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 
21/2008. (XII.7.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés b) pontjának hatályon kívül he-
lyezését. 

 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 szervezeti és működési szabályzatról szóló 6/2015. (II. 23.) önkormányzati ren-
delet módosítására 
Előadó: Lovász Imre jegyző 

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

Lovász Imre jegyző: Szakmai konzultáció keretében a kormányhivatal törvényességi felügyelete 
által volt egy ellenőrzés, amely az önkormányzat, azon belül is a képviselő-testület működésére 
irányult. Átnézték a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló helyi önkormányzati rendeletet is, 
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és az ő javaslataik beépítésével módosulna most a helyi rendelet. A Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló törvény alapján javasoltak több módosítást. Például a 8 napon belül szövegrész 
helyébe a 15 napon belül szövegrész kerülne egy-egy esetben, valamint van olyan tevékenység, 
amelyre 15 napot határoz meg az SZMSZ, a törvény azonban 30 napot enged meg. Volt olyan ren-
delkezés is, miszerint egybehangzó 5 igen szavazat szükséges a minősített többséghez, viszont java-
solták az egybehangzó legalább 5 igen szavazat megfogalmazást. Javasolták továbbá a belső ellen-
őrzés részletszabályainak hatályon kívül helyezését és helyette általánosságban annyit megfogal-
mazni, hogy az arról szóló kormányrendelet határozza meg. Valamint az alpolgármester újbóli 
megbízatását követően jogállásának módosítása is szükséges az SZMSZ-ben.  

Seresné Lados Éva elnök kérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele az írásos anyaggal, vagy az 
elmondottakkal kapcsolatban? 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi ki az, aki a Képviselő-testületnek javasolja a szervezeti 
és működési szabályzatról szóló 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet előterjesztés szerinti  mó-
dosítását, melyet a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot 
hozza: 
 
124/2018. (IV.17.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a szervezeti és működési szabályzatról szóló 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizott-
sága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja a szervezeti és működési szabályzat-
ról szóló 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés szerinti tarta-
lommal. 

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 a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi munkaterv-
ének elfogadására 
Előadó: Kun Adrienn mb. intézményvezető 

Seresné Lados Éva elnök: Az írásos anyagot mindenki megkapta. Felkéri Kun Adrienn mb. intéz-
ményvezetőt ismertesse a napirendi pontot.  

Kun Adrienn: Ez az első év, amikor kérték a Könyvtártól a munkaterv elkészítését, amelyhez hoz-
zá kellett csatolni a következő napirendi pontban szereplő 2017. évi beszámolót is. Ez egy statiszti-
kai kimutatás a Könyvtár tevékenységéről. Várhatóan ezen túl minden évben el kell majd készíteni, 
és a bizottság valamint a képviselő-testület elé kell terjeszteni. 

Seresné Lados Éva elnök kérdezi 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 a Képviselő-testületnek javasolja a Nagyköz-
ségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi munkatervének elfogadását, melyet a bi-
zottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza: 
 
125/2018. (IV.17.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 




