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ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS  

BIZOTTSÁGA 
 

2018. május 2-i  n y í l t,   s o r o n kívüli üléséről. 
 
 
 

143/2018.(V.2.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsági határozat 

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meg-
állapításáról 
 

144/2018.(V.2.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsági határozat 

Napirend elfogadására 
 

145/2018.(V.2.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsági határozat 

Javaslat parkoló kialakítására 
 

146/2018.(V.2.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsági határozat 

Javaslat Jászladány Nagyközség Helyi Épí-
tési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási 
tervéről szóló 21/2008. (XII. 7.) önkor-
mányzati rendelet rendelkezésének hatá-
lyon kívül helyezésére 
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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. május 2-án megtartott n y í l t ,  s o r o n kívüli 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 
 Major Ferencné   alpolgármester 
 Lóczi István   aljegyző 
  
 
Seresné Lados Éva bizottság elnöke: sok szeretettel köszönti a megjelent bizottsági tagokat és a 
megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság 5 tagja közül 4 fő jelen van, tehát a bizottság határo-
zatképes. 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 jegyző-
könyv hitelesítőnek. A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő határo-
zatot hozza: 
 
143/2018.(V.2.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizott-
ság a 2018. május 2-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 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 az 1 nyílt napirendi pontból álló napi-
rendet, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hoz-
za: 
 
144/2018. (V.2.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Napirend elfogadására 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizott-
ság a 2018. május 2-i soron kívüli ülés napirendjét a következőképpen fogadja el:     

 
 N a p i r e n d: 
 

1. Előterjesztés a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00013 azonosító-számú, „Szociális alapszolgál-
tatások fejlesztése Jászladányban” című projekt kapcsán rendelet megalkotására 
Előadó:  Lovász Imre jegyző, 
  Dankó Zoltán főépítész 
 

Erről értesül:  

 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
 
 
1. N A P I R E N D I     PONT 

Előterjesztés a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00013 azonosító-számú, „Szociális alapszolgáltatások 
fejlesztése Jászladányban” című projekt kapcsán rendelet megalkotására 
Előadó: Lovász Imre jegyző, 

 Dankó Zoltán főépítész 
 
Seresné Lados Éva elnök: az írásos anyagot mindenki megkapta, kérdezi Lovász Imre jegyzőt kí-
vánja-e összefoglalni, kiegészíteni a napirendi pontot? 

Lovász Imre jegyző: Köszönti a bizottság tagjait. A szociális alapszolgáltatások fejlesztése pályá-
zat esetében épület kibővítése és hozzá kapcsolódóan parkoló létesítése valósul meg. A tervezés 
során kiderült, hogy több helyrajzi szám alatt lévő ingatlanról van szó, amelyek egymás mellett he-
lyezkednek el. A Földhivatalnál elindították a telek egyesítésre irányuló eljárást, azonban előrelát-
hatólag hosszabb időt fog igénybe venni. A parkolók nem férnek el azon a helyrajzi számú ingatla-
non, ahol az épület található, ezért a szomszédos ingatlanon kerülne kiépítésre. Egyeztetett a Ki-
emelt Építésügyi Hatósággal, véleményük szerint lehetséges az a megoldás, amit az országos tele-
pülésrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet is meghatároz. Ennek értelmé-
ben a parkolót adott telken kell elhelyezni, amennyiben az adottságok nem teszik ezt lehetővé 500 
méteren belüli telek parkolójában, parkolóházában, vagy a közterületek közlekedésre szánt terület 
egy részének, illetve a közforgalom céljára átadott magánút egy részének felhasználásával is kiala-
kíthatók. Ennek megfelelően javasolja nyilatkozat megtételét a bizottság javaslata alapján a képvi-
selő-testület által, amelyben javasolják, hogy a parkoló 500 méteren belüli telken kerüljön kialakí-
tásra, amely a telekegyesítést követően az építési telek részévé fog válni. Ezzel ellentétes a Helyi 
Építési Szabályzat 13. § (5) bekezdésének szövegrésze, amely úgy írja elő, hogy külön rendeletben 
kell szabályozni a parkolók létesítését és megszűntetését. Javasolja ennek a szabályrésznek a hatá-
lyon kívül helyezését, a rendelet-tervezet kiosztásra került.  

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 a Képviselő-testületnek javasolja nyilatkozat 
megtételét, mely szerint 500 méteren belüli telken kerüljön kialakításra a parkoló, a telekegyesítést 
követően, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot 
hozza: 

 

 




