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A 90/2018. (III. 20.) számú Ügyrendi-Jogi-
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314/2018.(VII.17.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

Javaslat a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 
Szervezeti és Működési Szabályzat 
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jóváhagyására 
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317/2018.(VII.17.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
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Javaslat a Nagyközségi József Attila 
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álláshelyre kiírt pályázat eredménytelenné 
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318/2018.(VII.17.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
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Javaslat a Jászsági Szociális Szolgáltató 
Társulás Társulási Megállapodás 
módosításának elfogadására 
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319/2018.(VII.17.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

Javaslat a Jászsági Szociális Szolgáltató 
Társulás módosítással egységes szerkezet-
be foglalt Társulási Megállapodásának jó-
váhagyására 
 

320/2018.(VII.17.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

Javaslat a Jászberényi Tankerületi Központ 
kérelmére az önkormányzat tulajdonában 
álló, Jászladány, Hősök tere 7. szám alatti 
ingatlanon a „Megújulás 2017 a Móra 
Ferenc Általános Iskolában megnevezésű 
EFOP-4.1.3-17-2017-00326 kódszámú 
pályázat keretében elvégzendő munkák 
(energetikai korszerűsítés és fedett 
sportpálya kialakítása) megkezdéséhez 
tulajdonosi hozzájárulás adására 
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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. július 17-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 
Baginé Gavaldik Lívia 
Karkusné Dósa Zsuzsanna 

4 fő 
 
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 
    
 Lovász Imre   jegyző 
 Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 Lajosné Kiss Klára   intézményvezető 
 Göröcs László   mb. intézményvezető 
 Dankó Zoltán    főépítész 
 
Seresné Lados Éva bizottság elnöke: sok szeretettel köszönti a bizottsági tagokat és a 
megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság 5 tagja közül 4 fő jelen van, tehát a bizottság 
határozatképes. Dr. Bakos Beáta jelezte, hogy késni fog. Baginé Gavaldik Líviát felkéri a 
jegyzőkönyv hitelesítésére. 

Seresné Lados Éva elnök: szavazásra teszi, ki az, aki elfogadja Baginé Gavaldik Líviát 
jegyzőkönyv hitelesítőnek. A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
310/2018.(VII.17.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottság a 2018. július 17-i Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági ülésen Baginé Gavaldik 
Líviát 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 szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a 7 nyílt és 1 zárt napirendi pontból 
álló napirendet, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő 
határozatot hozza: 
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311/2018.(VII.17.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Napirend elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottság a 2018. július 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 és módosítása  

Előadó:  Lóczi István aljegyző 
 
2./ Előterjesztés a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzat 

módosításának jóváhagyására 
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető 
 

3./ Előterjesztés a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői szakmai 
programjának jóváhagyására 
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető 
 

4./ Előterjesztés a Jász-Föld Zrt. kérelmének megtárgyalására a Jászladány Nagyközség 
Településrendezési eszközeinek (TRE) módosítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Dankó Zoltán főépítész 
 

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 Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodás 

módosításának elfogadására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Lovász Imre jegyző 
 

7./ Előterjesztés a Jászberényi Tankerületi Központ kérelmére az önkormányzat 
tulajdonában álló, Jászladány, Hősök tere 7. szám alatti ingatlanon a „Megújulás 2017 
a Móra Ferenc Általános Iskolában megnevezésű EFOP-4.1.3-17-2017-00326 
kódszámú pályázat keretében elvégzendő munkák (energetikai korszerűsítés és fedett 
sportpálya kialakítása) megkezdéséhez tulajdonosi hozzájárulás adására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Lovász Imre jegyző 

 
 Zárt ülés 

                     
8./ Természetben és pénzben is nyújtható rendkívüli eseti támogatás iránti kérelmek 

elbírálása 
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, a szociális keret felhasználása és módosítása 
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: Köszönti a bizottság tagjait. A szociális keret felhasználásáról elkészült 
táblázatból jól látható, hogy milyen soron mennyi támogatás kifizetésére került sor. Kéri a 
bizottságot, hogy fogadja el a felhasználásról szóló tájékoztatót. Ezen kívül javasolja, hogy a 
bizottság egészítse ki 90/2018.(III.20.) számú határozatát, az írásos anyagban látható határozati 
javaslat alapján, annak érdekében, hogy a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya a szükséges 
módosításokat át tudja vezetni. 

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 4 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 
312/2018.(VII.17.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Szociális keret felhasználásának elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága elfogadja a 2018. június havi kifizetéséről készült tájékoztatót a mellékelt 
táblázat szerint. 

 Erről értesül:   
  1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
  2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja a 90/2018. (III. 20.) számú 
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat kiegészítését az előterjesztésben foglaltak szerint, 
melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza: 
  
313/2018.(VII.17.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
A 90/2018. (III. 20.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat kiegészítésre 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizott-
sága elfogadta az Ozoróczky Mária Szociális Központ kérelmét, ipari mosó-csavaró gép be-
szerzését 2.282.345.-Ft + áfa összegben a 90/2018. (III. 20.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozattal.  
Az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság az elfogadott 90/2018. (III. 20.) sz. Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottsági határozatot a következővel egészíti ki: 
 „Az önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló, Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 6/2018. (III.1.) számú önkormányzati rendelet 18. sz. melléklet Köz-
foglalkoztatás (bér + járulék) sort csökkenti, és a Szociális intézmények finanszírozása sort 
növeli 2.898.578.- Ft összeggel.”  

Erről értesül:   
 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
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2. N A P I R E N D I     PONT 

Előterjesztés a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzat 
módosításának jóváhagyására 
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető 
 
Seresné Lados Éva elnök: Az írásos anyagot mindenki megkapta, kérdezi Lajosné Kiss Klára 
intézményvezetőt, kívánja-e kiegészíteni, összefoglalni az írásos anyagot. 

Lajosné Kiss Klára: Köszönti a jelen lévőket. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását 
elsősorban a nevelésbe vett gyermekek magas száma miatt Hollik Zsuzsanna gyermekjogi képviselő 
javasolta, a felvehető gyermeklétszám maximalizálása érdekében. Erre azért volt szükség, hogy az 
Óvodai nevelésben elvárható szakmai munka meg tudjon valósulni.  

A másik módosítás pedig az új bölcsődei csoportot érintően a maximális csoportlétszámra 
vonatkozik. Előreláthatólag augusztus 1-től 28 fővel működhet az intézmény. 

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

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi ki az aki a Képviselő-testületnek javasolja a Jászladányi 
Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának jóváhagyását az előterjesztés 
szerint, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot 
hozza: 
 
314/2018.(VII.17.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának 
jóváhagyására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja a Jászladányi Óvoda és 
Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának jóváhagyását az előterjesztés 
szerint.  

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 Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői szakmai programjának 
jóváhagyására 
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető 
 
Seresné Lados Éva elnök: Az írásos anyagot mindenki megkapta, kérdezi Lajosné Kiss Klára 
intézményvezetőt, kívánja-e kiegészíteni, összefoglalni a napirendi pontot? 

Lajosné Kiss Klára: Köszöni a lehetőséget, nem kíván kiegészítéssel élni.  

Seresné Lados Éva elnök: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele az írásos anyaggal 
kapcsolatban? 

Szöllősi János: Az intézményvezető egy jól összeállított szakmai program jóváhagyását kéri. 
Látható, hogy az óvodapedagógusok igyekeznek mindent megtenni a hátrányos helyzetű gyerekek 
fejlesztéséért, azonban aggasztja, hogy a szülők is megtesznek-e mindent azért, hogy ez 
megvalósuljon. Sok sikert kíván az intézmény dolgozóinak! 

Seresné Lados Éva elnök: Kérdezi van-e más kérdés, észrevétel? 
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Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi  ki az aki a Képviselő-testületnek javasolja a  
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői szakmai programjának jóváhagyását az 
előterjesztés szerint, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő 
határozatot hozza: 
 
315/2018.(VII.17.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői szakmai programjának 
jóváhagyására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megvitatta, és a Képviselő-testületnek javasolja a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 
intézményvezetői szakmai programjának jóváhagyását az előterjesztés szerint. 

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 a Jász-Föld Zrt. kérelmének megtárgyalására a Jászladány Nagyközség 
Településrendezési eszközeinek (TRE) módosítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

 Dankó Zoltán főépítész 
 

Seresné Lados Éva elnök: Az írásos anyagot mindenki megkapta, kérdezi Bertalanné Drávucz 
Katalin polgármestert, kívánja-e kiegészíteni, összefoglalni a napirendi pontot? 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Köszöni a lehetőséget, átadja a szót Dankó Zoltán 
főépítésznek. 

Dankó Zoltán: Köszönti a bizottság tagjait. Ahogyan az előterjesztésben is szerepel, a Jász-Föld 
Zrt. megkereste az önkormányzatot, mivel szeretné, ha a saját fejlesztési terveinek jelenleg gátját 
képező Településrendezési terv olyan formában módosulna, amely lehetővé teszi az általuk 
tervezett gazdaságfejlesztő, munkahelyteremtő beruházás megvalósítását. Rendezési tervet az 
önkormányzat készíttethet, és annak módosítását is az önkormányzat kezdeményezheti. Ebben az 
esetben egy hármas megállapodás köttetik majd az önkormányzat, mint jogosult, a Jász-Föld Zrt. 
mint kezdeményező és az anyagi terheket viselő, valamint a tervező között. Tehát a felmerülő 
költségek a Jász-Föld Zrt-t terhelik, az önkormányzatnak csak azt kell mérlegelnie, hogy az 
elképzelés, ami megvalósulna, nevesen a tehenészeti telep további bővítése fejőházzal és egyéb 
istállókkal, az önkormányzat által támogatható-e. 
A rendezési terv módosításával nem csak a Jász-Föld Zrt. beruházása valósulhat meg, hanem 
rendezett feltételeket teremthet az adott területen. A Földhivatal nyilvántartása szerint ugyanis 
jelenleg 3 telekből áll az érintett major. Azonban a rendezési terv készítésekor, tehát 2007-es 
alaptérképen még hét telek szerepel, a telekösszevonásokat nem követte a rendezési terv 
módosítása, így előfordul, hogy egy telken belül két-három övezeti előírás is szerepel, amely az 
összevonásokból fakad.  
Van még egy vonatkozása a rendezési terv módosításának, amely előremutat a jövőre. Van egy 
bekötőút, amely a telek belsejébe vezet, ez jelenleg egy önkormányzati út. Korábban volt szerepe, 
mivel 5 telek megközelítését tette lehetővé. Ezek a telkek azóta már mind beépültek, beolvadtak a 
majorba, nem önálló helyrajzi számok, így az út is elveszítette jelentőségét. A későbbiekben az út 
területe is átsorolásra kerülhet a major övezetébe, ezt követően a törzsvagyonból kikerülve a Jász-
Föld Zrt. ezt a területet meg is vásárolhatja, ha az önkormányzat is úgy gondolja. Ez ésszerű lehet, 
hiszen az önkormányzatnak karbantartási kötelezettségei vannak, viszont az utat a Jász-Föld Zrt. 
használja. Erről most még nincs szó, de várható, hogy a rendezési terv módosítását követően lesz 
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majd kérelem, amelyben a Jász-Föld Zrt. jelzi vételi szándékát az akkor már elidegeníthető 
vagyonba tartozó, gazdasági övezet besorolású területre nézve. 

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

Baginé Gavaldik Lívia: Ez azt jelenti, hogy a Településrendezési Terv módosításával átminősül ez 
az önkormányzati tulajdonú terület, vagy megvásárolja a Jász-Föld Zrt.?  

Dankó Zoltán: A rendezési terv módosítása lehetővé teszi, hogy a későbbiekben 
megvásárolhassák. Útként a törzsvagyon elidegeníthetetlen részét képezi, nem adható el. Korábban 
ez nem is merült fel, szükség volt az útra, mivel több telket szolgált ki. Ezek a telkek most már 
beolvadva a majorba nem igénylik. De jelenleg a rendezési terv csak arról fog rendelkezni, hogy a 
dűlőutak és a csatornák által körbezárt terület egy egységes besorolást kapjon, a jelenlegi hat-hét 
különböző besorolás helyett. Ez egy tiszta helyzetet teremt majd, és lehetővé teszi a fejlesztést a 
Jász-Föld Zrt. számára. 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Egyébként ezt az utat jelenleg is a Jász-Föld Zrt. 
használja. Az engedélyeztetésnek van olyan akadálya, ami miatt az utat is át kell, hogy minősítsék. 
Vélhetően ettől függetlenül is meg tudnák valósítani a tervezett beruházást, hiszen a másik három 
helyrajzi számmal rendelkező terület a Jász-Föld Zrt. tulajdona.  

Baginé Gavaldik Lívia: Tehát ebből csak az út az önkormányzat tulajdona? 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Igen. Korábban ennek azért volt jelentősége, mert több 
részből állt a tehenészeti telep. Azonban a fejlesztések által mára már egy nagy egységgé vált.  

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

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi, ki az aki a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a 
a Jász-Föld Zrt. kérelmére a Jászladány Nagyközség Településrendezési eszközeinek (TRE) 
módosítását az előterjesztés szerint, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és 
a következő határozatot hozza: 
 
316/2018.(VII.17.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a Jász-Föld Zrt. kérelmére a Jászladány Nagyközség Településrendezési eszközeinek 
(TRE) módosítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Jász-Föld Zrt. 
kérelmére a Jászladány Nagyközség Településrendezési eszközeinek (TRE) módosítását az 
előterjesztés szerint. 

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: Kérdezi Lovász Imre jegyzőt, kívánja-e kiegészíteni, összefoglalni az 
írásos anyagot. 
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Lovász Imre jegyző: A Képviselő-testület 2018. március 24-én írta ki a pályázatot a Nagyközségi 
József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére. A kiírt határidőig egyetlen 
pályázat sem érkezett be, ezért javasolja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítását. 
Tájékoztatja a bizottságot, hogy Kun Adrienn 2018. december 31-ig van megbízva az 
intézményvezetői feladatokkal, tehát nem jelent problémát az eredménytelen pályázati eljárás. 
Javasolja, hogy új pályázati eljárást kb. három hónap múlva indítsanak. 

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 
Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyre kiírt pályázati eljárás 
eredménytelené nyilvánítását, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a 
következő határozatot hozza: 

 
317/2018.(VII.17.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyre kiírt 
pályázat 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 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 
 
 
6. N A P I R E N D I     PONT 

Előterjesztés a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodás módosításának 
elfogadására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

 Lovász Imre jegyző 
 

Seresné Lados Éva elnök kérdezi Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert, kívánja-e 
kiegészíteni, összefoglalni a napirendi pontot? 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Köszöni a lehetőséget, átadja a szót Lovász Imre 
jegyzőnek. 

Lovász Imre jegyző: A Képviselő-testület döntött arról, hogy szeretné ellátni a nem kötelező 
önkormányzati feladatok közül a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátását. A feladatot Társulás 
keretében kívánja ellátni az önkormányzat, amelyhez szükséges a Jászsági Szociális Szolgáltató 
Társulás Társulási Megállapodásának módosítása az előterjesztés szerint. Így a Társulás céljai, a 
Társulás által ellátott feladat-és hatáskörök, valamint a kormányzati funkciók között is szerepelne 
ez a tevékenység, valamint külön nevesítve lenne a 9/B. pontban a szenvedélybetegek 
alacsonyküszöbű ellátása. Minden tagönkormányzatnak minősített többséggel szükséges elfogadnia 
a Társulási Megállapodás módosítását ahhoz, hogy hatályba lépjen, melyet az augusztus második 
felében benyújtandó pályázathoz mellékelni kell. Javasolja a Társulási Megállapodás egységes 
szerkezetben való elfogadását is.  
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Seresné Lados Éva elnök kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye az írásos anyaggal, vagy a 
szóbeli kiegészítéssel kapcsolatban? 

Szöllősi János: A megállapodás 4. oldalán szerepel, hogy a Társulást alkotó települési 
önkormányzatok képviselő-testületei határozatba foglalják, hogy mely feladat- és hatáskör 
ellátására társulnak, adnak megbízást, amely pénzügyi hozzájárulással jár. Kérdezi, hogy mekkora 
összeggel kell hozzájárulnia a településnek a Társuláshoz. 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: 2013. óta működik a Jászsági Szociális Szolgáltató 
Társulás, amelyhez egyébként is hozzájárulnak az önkormányzatok. Korábban a Családsegítő-és 
Gyermekjóléti Szolgálatot, mint intézményt tartotta fenn a Társulás. Később a Családsegítő 
Szolgálat átkerült a két járási hivatalhoz, de időközben létre jött egy másik intézmény a Jászsági 
Alapszolgáltató Központ. Az intézmény fenntartása miatt úgy döntöttek a tagönkormányzatok, hogy 
nem szüntetik meg a Társulást, és ha pályázatokban részt tud venni és ilyen jellegű tevékenységeket 
el tud látni a Társulás Jászsági szinten, akkor maradjon meg a feladatellátás. A Társuláshoz való 
hozzájárulás mértéke 2018-ban kb. 80.000.- forint a település tekintetében. Amiről most szó van, a 
szenvedélybetegek ellátásával kapcsolatos feladat ellátására intézmény létrehozása, amely egy 
újabb hozzájárulást fog eredményezni. Korábban már döntött a képviselő-testület, arról, hogy 
maximum 40 forint/lakos összegig vállalja a hozzájárulás mértékét.  

Szöllősi János: Ez a 40 forint/lakos hozzájárulás a Társulás részéről elfogadásra került? 

Baginé Gavaldik Lívia: Nem került elfogadásra, hanem eddig 13 önkormányzat jelezte, hogy ha 
ekkora összeg lesz az intézmény fenntartásához szükséges hozzájárulás mértéke, akkor 
csatlakoznak a feladatellátáshoz. Jelenleg még kérdéses Jászfényszaru, Alattyán, Jászszentandrás és 
Jászivány önkormányzatának csatlakozása, azonban ha részt kívánnak venni a feladatellátásban, 
akkor még alacsonyabb lenne a hozzájárulás mértéke. Így 17 önkormányzat venne részt Jászkisér 
kivételével.  

Seresné Lados Éva elnök kérdezi van-e más kérdés, észrevétel? 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi, ki az aki a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a 
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodás módosítását az előterjesztés szerint? 
A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot és a következő határozatot 
hozza: 

 
318/2018.(VII.17.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodás módosításának 
elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja, a Jászsági Szociális 
Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadását az előterjesztés 
szerint.  

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 elfogadásra javasolja a 
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodásának jóváhagyását, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a 
következő határozatot hozza: 
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319/2018.(VII.17.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodásának jóváhagyására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja a Jászsági Szociális Szolgáltató 
Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának 
jóváhagyását az előterjesztés szerint, továbbá a Képviselő-testület hatalmazza fel a 
polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.  

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 Jászberényi Tankerületi Központ kérelmére az önkormányzat tulajdonában 
álló, Jászladány, Hősök tere 7. szám alatti ingatlanon a „Megújulás 2017 a Móra Ferenc 
Általános Iskolában megnevezésű EFOP-4.1.3-17-2017-00326 kódszámú pályázat keretében 
elvégzendő munkák (energetikai korszerűsítés és fedett sportpálya kialakítása) 
megkezdéséhez tulajdonosi hozzájárulás adására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

 Lovász Imre jegyző 

Seresné Lados Éva elnök kérdezi Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert, kívánja-e 
kiegészíteni, összefoglalni a napirendi pontot? 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Köszöni a lehetőséget, átadja a szót Lovász Imre 
jegyzőnek. 

Lovász Imre jegyző: A múlt hét folyamán a Jászberényi Tankerületi Központ kérelemmel fordult 
az önkormányzathoz, hogy tulajdonosi hozzájárulást adjon a fent nevezett munkához, melynek 
részletezését és a kérelmet az írásos anyag tartalmazza. A beruházás során megújul az épület 
szerkezetileg és energetikailag, ehhez szükséges az önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulása.  

Seresné Lados Éva elnök: Kérdezi van-e valakinek kérdése, javaslata a napirendi ponttal 
kapcsolatban? 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi, ki az aki a Képviselő-testületnek javasolja a Jászberényi 
Tankerületi Központ kérelmére az önkormányzat tulajdonában álló, Jászladány, Hősök tere 7. szám 
alatti ingatlanon a „Megújulás 2017 a Móra Ferenc Általános Iskolában megnevezésű EFOP-4.1.3-
17-2017-00326 kódszámú pályázat keretében elvégzendő munkák (energetikai korszerűsítés és 
fedett sportpálya kialakítása) megkezdéséhez tulajdonosi hozzájárulás adását? A bizottság 4 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot és a következő határozatot hozza: 

 
320/2018.(VII.17.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a Jászberényi Tankerületi Központ kérelmére az önkormányzat tulajdonában álló, 
Jászladány, Hősök tere 7. szám alatti ingatlanon a „Megújulás 2017 a Móra Ferenc Általános 
Iskolában megnevezésű EFOP-4.1.3-17-2017-00326 kódszámú pályázat keretében elvégzendő 
munkák (energetikai korszerűsítés és fedett sportpálya kialakítása) megkezdéséhez 
tulajdonosi hozzájárulás adására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a Jászberényi Tankerületi Központ kérelmére 




