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JEGYZŐKÖNYV
Készült:
Jászladány
Nagyközségi
Önkormányzat
képviselő-testület
ÜGYRENDI-JOGISZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2018. augusztus 28-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
Baginé Gavaldik Lívia
Karkusné Dósa Zsuzsanna
5 fő
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Lovász Imre
Bertalanné Drávucz Katalin
Major Ferencné
Lóczi István
Lajosné Kiss Klára
Müllerné Braun Erika
Kun Adrienn
Göröcs László
Dankó Zoltán

jegyző
polgármester
alpolgármester
aljegyző
intézményvezető
intézményvezető
mb. intézményvezető
mb. intézményvezető
főépítész

Seresné Lados Éva bizottság elnöke: sok szeretettel köszönti a bizottsági tagokat és a
megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság 5 tagja közül 5 fő jelen van, tehát a bizottság
határozatképes. Javasolja, hogy a bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet Szöllősi János
hitelesítse.
Seresné Lados Éva elnök: szavazásra teszi, ki az, aki elfogadja Szöllősi Jánost jegyzőkönyv
hitelesítőnek. A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot
hozza:
343/2018.(VIII.28.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottság a 2018. augusztus 28-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
szereplő 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 7. napirendi pontjaként kerüljön
megtárgyalásra a „Pénzügyi helyzet ismertetése, a szociális keret felhasználása”, amelynek
előadója Lóczi István aljegyző.
Hozzászólás, javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi, ki tudja elfogadni, hogy a nyílt ülés 7. napirendi pontja
a „Pénzügyi helyzet ismertetése, a szociális keret felhasználása”, amelynek előadója Lóczi István
aljegyző legyen? A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot és a következő
határozatot hozza:
344/2018.(VIII.28.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
7. napirendi pont felvétele napirendre
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság a 2018. augusztus 28-i ülésének napirendjére felveszi a következő napirendi pontot:
7./ Pénzügyi helyzet ismertetése, a szociális keret felhasználása
Előadó: Lóczi István aljegyző
Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a 7 nyílt és 3 zárt napirendi pontból
álló napirendet, melyet a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő
határozatot hozza:
345/2018.(VIII.28.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Módosított napirend elfogadására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottság a 2018. augusztus 28-i soros ülés napirendjét a következőképpen fogadja el:

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

Előterjesztés a T-Plasztik Kft. kérelmének megtárgyalására Jászladány Nagyközség
Településrendezési eszközeinek (TRE) módosítása az 1894 helyrajzi számú Tisza utca
hrsz.: 1893/2 és 1892 ingatlanok előtti szakasza tekintetében
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Dankó Zoltán főépítész

2./

Előterjesztés a települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet
módosítására
Előadó: Lovász Imre jegyző

3./

Előterjesztés a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Lajosné Kiss Klára intézményvezető

4./

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

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

6./

Előterjesztés a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás által alapított költségvetési szerv
jóváhagyására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Lovász Imre jegyző

7./

Pénzügyi helyzet ismertetése, a szociális keret felhasználása
Előadó: Lóczi István aljegyző

Zárt

ülés:

8./

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

9./

A gyermekek gondozásához nyújtott települési támogatás iránti kérelmek
elbírálása
Előadó: Bezzeg Nándorné ügyintéző

10./

Javaslat Díszpolgári Díj adományozására 2018. évben
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben

1. N A P I R E N D I PONT
Előterjesztés a T-Plasztik Kft. kérelmének megtárgyalására Jászladány Nagyközség
Településrendezési eszközeinek (TRE) módosítása az 1894 helyrajzi számú Tisza utca hrsz.:
1893/2 és 1892 ingatlanok előtti szakasza tekintetében
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Dankó Zoltán főépítész
Seresné Lados Éva elnök: az írásos anyagot mindenki megkapta, kérdezi Bertalanné Drávucz
Katalin polgármestert, kívánja-e összefoglalni, kiegészíteni a napirendi pontot?
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Átadja a szót Főépítész Úrnak.
Dankó Zoltán: Köszönti a bizottság tagjait. A Képviselő-testület feladata, hogy eldöntse,
támogatja-e ezt a vállalkozói kezdeményezést, vagy sem. Ezt kell bizottsági munkával előkészíteni.
Úgy gondolja, hogy a kérés támogatható. A tervezés folyamatában, mivel nem csak gazdasági,
műszaki kérdések merülnek fel, vizsgálni kell a lakosság szempontjait is, és azt is szem előtt kell
tartani, hogy a T-plasztik kft., aki a kezdeményezést tette, az egyik legjelentősebb adófizetője a
településnek. Olyan kompromisszumos megoldást kell találni, ami elfogadható valamennyi fél
számára. A Tisza utca egyik oldalának lezárása nyilván kedvezőtlen azok számára, akik az utca Tplasztikhoz közelebbi részén laknak, hiszen ők akár a település központja, akár Jászalsószentgyörgy
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felé akarnak menni, kerülőre kényszerülnének. Azok számára, akik a Tisza utca túloldalán laknak,
egy kedvezőbb helyzetet teremt az utca meghosszabbítása a Jászkisérre vezető út felé. Ez még nem
teljesen mondható múlt időben, mivel egyelőre csak útalap van. A tervek, engedélyek készen
vannak, de úgy gondolja, hogy az út megépítésének mindenképp meg kell előznie a Tisza utca azon
részének lezárását, amelyről az előterjesztés szól. Ez a lezárás nem jelent teljes lezárást, a T-plasztik
kft. ígérete szerint egy rendszám felismerő rendszer segítségével, azok, akiknek engedélyük van,
továbbra is áthaladhatnának. Az útalappal rendelkező Tisza utcán megnövekedett az átmenő
kamionok forgalma, amely egyrészt a lakosságot zavarja, másrészt tönkre fogja tenni az utat, amely
nem bírja el a sok tonnás forgalmat. Mindenképpen kell olyan korlátozó intézkedéseket tenni, ami
ennek az utcának az átmenő forgalmát korlátozhatja, így például súlykorlátozó, sebességkorlátozó,
akár behajtást korlátozó táblák vagy fekvőrendőrök kihelyezésével. Véleménye szerint, ha ezeket a
pozitívumokat kellőképpen ki tudják hangsúlyozni, az utca lakóinak azon része, akik a lezárás miatt
hátrányba kerülnek, tolerálni fogja az intézkedést. Vizsgálták a Béke utca újbóli megnyitásának
lehetőségét is, olyan szempontból, hogy a vasúton való átvezetése megvalósítható-e. Korábban is
volt már erre irányuló próbálkozás, amikor a gyalogos forgalom labirint-rendszerét megújították, de
a MÁV szempontjai miatt nem engedhető meg járművek számára vasúti átkelőhely kialakítása.
Bizonyos térközök elhelyezkedése, vasúti szerelvények belógása, tehát vasútbiztonsági okok miatt
egyáltalán nem megengedhető részükről. Ez lehetett volna egy jó megoldás, de így erről le kellett
mondani. Szóba került olyan megoldás is, hogy a Tisza utcát a T-plasztik parkolóján, a Béke utca
felőli részén egy útépítéssel a vasút mellett kihozva egy új utat építsenek, azonban az is a MÁV
telkén történne. Ennek a költségei viszont jóval magasabbak annál, amit a T-plasztik vállalni kíván.
Tehát most gazdasági és lakossági szempontok közötti kompromisszum megalkotása lenne a
feladat. Ha úgy dönt a Képviselő-testület, hogy támogatja a T-plasztik kérelmét, az sem jelenti azt,
hogy a lakosság ki van zárva az eljárásból, hiszen a Rendezési Terv készítésének folyamatában
kötelező a lakosság többszöri megkérdezése. A lakosok tehát tudják hallatni a hangjukat, bár
vétójoggal nem rendelkeznek. Ha kérdés merül fel, szívesen válaszol.
Seresné Lados Éva bizottság elnöke kérdi, van-e valakinek kérdése, észrevétele az írásos anyaggal,
vagy az elhangzottakkal kapcsolatban?
Szöllősi János: A hétvége folyamán kb. 20 Tisza utcai lakossal beszélt, valamint a
Vadásztársasággal. A mellékelt térképen nincs bejelölve, hogy hol kérnék ezt a 100 méteres
szakaszt, gondolja, hogy az utca Jászalsószentgyörgy felőli végétől. Ez esetben a Vadászház
bejárata teljesen el lenne zárva, nem beszélve arról, hogy havi rendszerességgel adják bérbe az
épületet rendezvények bonyolítására is. Azok a családok, akikkel beszélt, mindannyian tiltakoznak
az ellen, hogy az utca le legyen zárva. Miért nem lehet sebességkorlátozással, illetve más
jelzőtáblák kihelyezésével megoldani az átmenő forgalom problémáját. Több mint 15 éve működik
a T-plasztik kft. és tudomása szerint eddig még veszélyeztetés sem volt, nem hogy baleset. Nehezen
tudja elképzelni, hogy olyan beruházást terveznek oda, ami munkahelyet teremt. Az úton keresztbe
akarnak építeni? Véleménye szerint azt az utat meg kellene hagyni önkormányzati útnak, és KRESZ
táblák kihelyezésével biztosítani a forgalom biztonságát. Furcsállja, hogy még a bizottság sem
tárgyalt róla, és már van az írásos anyagban egy határozat-tervezet.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Valamennyi napirendi ponthoz csatolva van egy
határozat-tervezet, határozati javaslat. Ha képviselő-testület egyet ért vele elfogadják, ha nem
módosítják, vagy elutasítják. Egyáltalán nem arról van szó, hogy lezárják az utat vagy sem, hanem
arról, hogy partner-e a képviselő-testület abban, hogy a településrendezési tervet módosítsa, a Tplasztik kft. kérését és a felújított út problémáit figyelembe véve. Azzal, hogy kihelyezik a
sebesség- és a súlykorlátozó táblákat, attól a kamionok ugyanúgy be fognak menni az utcába. A
kérelem egyébként nem teljes lezárásról szól, ugyanis rendszám felismerő rendszer biztosítaná az
ott lakók átjárását. Ő is beszélt lakosokkal, olyanokkal is, akiket Képviselő Úr nem keresett fel.
Elmondták, hogy az útfelújítás óta rendszeres a kamionforgalom, amely nem a T-plasztik kft.
kamionjait jelenti. Nagyon jól tudják, hogy hiába nem hajthat fel a 3227-es számú útra, hiába tiltja a
KRESZ, bünteti meg a rendőr, figyelmen kívül hagyja. A sebesség- és súlykorlátozó táblákat
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ugyanígy figyelmen kívül hagyná mindaddig, amíg olyan helyzetet nem teremtenek, amellyel
ellehetetlenítik az átjárást. Nem mondja, hogy ez a legjobb megoldás, de el kell gondolkodni rajta.
A rendszám felismerő rendszer olyan megoldás lehet, ami egyben a lakosok biztonságérzetét is
növelné, mivel megszűnne az Újtelepről érkező átmenő forgalom. Azt is figyelembe kell venni,
hogy a T-plasztik kft. az önkormányzat, és a település életében milyen szerepet tölt be. Néhány
évvel ezelőtt egy 1,1 ha földterületet szeretett volna megvásárolni a T-plasztik kft. azért, hogy ott
üzemet építsenek. A földtulajdonos olyan árat mondott, amely nem volt piacképes. Ekkor a
segítségét kérték, és vesztére, annak érdekében, hogy üzem épülhessen, amely munkahelyet teremt
a jászladányi lakosoknak, meg is kérte a tulajdonost, hogy piaci áron értékesítse. Ez azonban
teljesen kudarcba fulladt, a T-plasztik kft. pedig Szolnokon valósította meg a beruházást. Hasonló
kérés most ez is. Át kell gondolni, azt is, hogy ha ismét munkahely teremtési szándékkal keresték
meg az önkormányzatot ezzel a kérésükkel, és semmilyen megoldást nem próbálnak keresni és
elutasítják, a beruházást majd elviszik egy másik településre. Megteheti ezt a testület, de tény, hogy
az önkormányzat helyi iparűzési adó bevételeinek 30%-át a T-plasztik kft. adja. Az is előfordulhat,
hogy leépíti az üzemet annyira, hogy a 25-30 millió forintos iparűzési adó helyett, csak 1-2 millió
forintot fizet majd éves szinten. Nem fognak tudni sem utat építeni, a kötelező feladatokon túl, a
nem kötelező feladatokat ellátni. Több oldalról kell végig gondolni. Úgy gondolja, hogy a rendszám
felismerő rendszer, vagy sorompó nem fogja ellehetetleníteni a lakosok be és ki jutását. Nem csak
közlekedésbiztonsági, hanem vagyonvédelmi szempontból is fontos a T-plasztik számára ez a kérés.
Ezt a helyzetet nyilván örökölték, nem ők akarták így, de próbálnak valamilyen kompromisszumos
megoldást keresni arra, hogy a lakosok, az önkormányzat és az ő számukra is megfelelő legyen.
Úgy gondolja, hogy az elsődleges a lakosok elégedettsége, de ezt a hármast szem előtt tartva
kellene egy mindenki számára elfogadható megoldást találni. De természetesen el is lehet utasítani.
Nincs róla meggyőződve, hogy jó ötlet volt Szöllősi Jánostól, hogy a határozati javaslattal a
kezében felhergelte a lakosokat olyan szintre, hogy az elégedetlenségüket fejezzék ki. Meg kellett
volna várni egy olyan fórumot, ahol teljes körű tájékoztatást tudnak kapni az egész helyzetről és a
lehetőségekről. Egy olyan előterjesztéssel, amely éppen azért került be a bizottság, és majd a
képviselő-testület elé, hogy megtárgyalják, és mindenki elmondhassa a véleményét a pro, kontra
javaslatokkal.
Dankó Zoltán: Kiegészítésként a Vadászházzal kapcsolatban felmerült kérdés kapcsán elmondja,
hogy a Vadászház beközlekedő kiskapujánál lenne az egyik sorompó, tehát a lezárás a
Vadásztársaságot nem érintené. A másik lezáró mű pedig a T-plasztik kft. túlsó kerítésének
meghosszabbításánál lenne. Nagyon fontos, hogy ha a testület úgy dönt, hogy támogatja ezt a
kérelmet, azzal még nem a Tisza utca lezárásáról dönt. Ezzel egy olyan műszaki terv elkészítéséről
döntenek, amelyet az érintett hatóságok jóváhagyhatnak, a megfelelő szakmai szervek és a hatóság
véleményezhetnek. Amely megteremti annak a lehetőségét, hogy ha a T-plasztik kft. olyan
feltételeket teremt, amellyel biztosítja a lakosok bejutását az utcába, az útszakasz lezárható legyen.
Tehát ezzel az átminősítéssel csak a lehetőséget teremtik meg, de a döntés továbbra is az
önkormányzat kezében marad. És van egy olyan számonkérési lehetősége, hogy megvizsgálja, hogy
például a rendszámfelismerő rendszer működik-e. Ha a rendszer működőképes lesz, a lakosok
ellenállása le fog csökkeni. Az alapvető cél, hogy az üzem területén a vagyonvédelem és a
balesetmentesség biztosítva legyen. Az, hogy eddig nem történ baleset örvendetes, viszont ez abból
fakad, hogy körültekintően jártak el. Ha valaki dolgozik, be kell tartania a munkavédelmi
előírásokat. Ha még egyéb terheket is rá rónak, például, hogy figyelje a közlekedőket, akik nem is
az üzemben dolgoznak, az a munkától vonja el az energiát. Ezen gondolat mentén haladva nyújtotta
be kérelmét a T-plasztik kft.
Szöllősi János: Az elhangzottakra válaszolva elmondja, hogy ő nem vitte magával a határozati
javaslatot, csak megkérdezte a lakosokat, hogy egyeztetett-e velük a T-plasztik kft. arról, hogy le
akarják zárni az utat. Nem hergelt fel senkit sem.
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Ennek az anyagnak az ismeretében odament a
lakosokhoz és elkezdett kérdezősködni olyan dolgokról, amelyekről nem volt teljes információja,
hiszen most tárgyal még róla a bizottság.
Szöllősi János: Ő csak egyetlen kérdést tett fel, hogy egyeztetett-e velük a T-plasztik kft. arról,
hogy ha a lezárás megvalósul, akkor csak Jászkisér felől tudnak bemenni az utcába. Elmondták neki
is, hogy kár volt felújítani az utat, mert nagyon sok kamion közlekedik. Ráadásul néhol olyan
keskeny az út, hogy személyautó is alig fér el mellette.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Az önkormányzat útjáról és egy testületi döntésről van
szó, a T-plasztik kft. hogyan egyeztethetett volna a lakosokkal egyáltalán, mikor ez egy
településrendezési terv módosítással indul? A T-plasztik kft. nem kérdezhette meg a lakosokat,
hogy beleegyeznek-e az útlezárásba, mert egyelőre nem erről van szó. És ahogy Főépítész Úr is
elmondta, a lakosok véleményezhetik, de döntési joguk nincs. Úgy gondolja, hogy van egy
felelősségteljes képviselő-testület, és véleménye szerint nem hoztak még olyan döntést az elmúlt hét
évben, ami a lakosok érdekeit sértette volna. Bár már megkérdőjelezi, mert azt gondolták az
útfelújítással is jót tesznek, ezzel szemben csak kritikát kapnak. Ezért nincs arra szükség, hogy az
önkormányzatot minősíttessék a lakosokkal úgy, hogy nem teljes körű információkat közölnek
velük. Kéri Szöllősi Jánost, hogy hasonló esetben, először keresse meg, és szívesen tájékoztatja,
hogy mivel keresheti meg a lakosokat. Nem probléma, ha tájékoztatja őket, hiszen önkormányzati
képviselő, de úgy tegye ezt, hogy teljes körű információk birtokában van.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi, ki az, aki elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek
a T-Plasztik Kft. kérelmére Jászladány Nagyközség Településrendezési eszközeinek (TRE)
módosítását az 1894 helyrajzi számú Tisza utca hrsz.: 1893/2 és 1892 ingatlanok előtti szakasza
tekintetében az előterjesztés szerint? A bizottság 4 igen 1 tartózkodó szavazattal elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot hozza:
346/2018. (VIII.28.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Javaslat a T-Plasztik Kft. kérelmének megtárgyalására Jászladány Nagyközség
Településrendezési eszközeinek (TRE) módosítása az 1894 helyrajzi számú Tisza utca hrsz.:
1893/2 és 1892 ingatlanok előtti szakasza tekintetében
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a T-Plasztik Kft. kérelmére Jászladány Nagyközség Településrendezési eszközeinek (TRE) módosítását az 1894
helyrajzi számú Tisza utca hrsz.: 1893/2 és 1892 ingatlanok előtti szakasza tekintetében az
előterjesztés 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
Előterjesztés a települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet
módosítására
Előadó:
Lovász Imre jegyző
Seresné Lados Éva elnök: Az írásos anyagot mindenki megkapta, kérdezi Lovász Imre jegyzőt,
kívánja-e kiegészíteni, összefoglalni az írásos anyagot.
Lovász Imre jegyző: Az előterjesztés kiindulópontja az volt, hogy a Polgármesteri Hivatalban
megkereste egy helyi lakos. A hölgy özvegy, rokkant nyugdíjasként érdeklődött a települési
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támogatással kapcsolatban. Kérdése az volt, hogy a települési támogatásról szóló önkormányzati
rendeletben növekedtek-e az összeghatárok, tekintettel arra, hogy a jövedelmek, a nyugdíj, vagy
akár a rokkant nyugdíj is emelkedtek, ha nem is magas összeggel. Elmondása szerint az ő nyugdíja
kb. 2.000.- forinttal emelkedett. Azonban így néhány száz forinttal meghaladja a jövedelme a helyi
rendeletben előírt összeghatárt. Ez volt tehát a kiindulópontja a helyi rendelet módosításának.
Megvizsgálta, hogy milyen összeggel emelkedett a nyugdíj mértéke. Százalékos értékben kifejezve
a nyugdíj összege 2015. óta 8,1-8,2 %-kal emelkedett. A szakképzetlen minimálbér 33.000.forinttal, a garantált bérminimum szakképzettek esetében 57.500.- forinttal emelkedett a helyi
rendelet megalkotása óta. Az előterjesztésben szerepelnek emelések, például az eseti jelleggel
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személyek esetén, ha családban él,
37.050.- forint a jövedelemhatár, amely 57.000.- forintra emelkedne, egyedül élő esetében pedig
57.000.- forintról 71.250.- forintra. Nagy igény mutatkozott továbbá arra, hogy védendő fogyasztók
esetében is lehessen igényelni a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott
települési támogatást. Ezzel egészülne még ki a helyi rendelet, valamint ugyanennél a támogatásnál
a jövedelemhatár az eddigi 71.250.- forintról 79.800.- forintra módosulna. Ezen kívül a gyermek
gondozásához nyújtott települési támogatásnál és a kollégiumi díjnál lenne még emelés a
javaslatban, azaz 150 %-ról, 42.750.- forintról emelkedne 200 %-ra, vagyis 57.000.- forintra az egy
főre jutó jövedelem határa. Ezeket foglalja össze a helyi rendelet módosítása.
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 elfogadásra javasolja a
települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés
szerint, melyet a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot
hozza:
347/2018. (VIII.28.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Javaslat a települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a települési támogatásról
szóló 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítását 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 Jászladányi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Lajosné Kiss Klára intézményvezető
Seresné Lados Éva elnök: Az írásos anyagot mindenki megkapta, kérdezi Bertalanné Drávucz
Katalin polgármestert kívánja-e kiegészíteni, összefoglalni az írásos anyagot?
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Köszöni a lehetőséget, nem kíván kiegészítéssel élni.
Seresné Lados Éva elnök: Kérdezi Lajosné Kiss Klára intézményvezetőt, kívánja-e kiegészíteni,
összefoglalni a napirendi pontot?
Lajosné Kiss Klára: Köszönti a bizottság tagjait. Tulajdonképpen a bölcsődei csoport
beindításához kapcsolódóan az alapító okiratban is szükségessé vált a felvehető maximális
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gyermeklétszám átvezetése, valamint a Magyar Államkincstár által kért módosítások is átvezetésre
kerültek.
Lovász Imre jegyző: Felhívja a figyelmet, hogy a módosítás mellett szavazni szükséges az
egységes szerkezetben való elfogadásról is.
Seresné Lados Éva elnök: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele az írásos anyaggal
kapcsolatban?
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi ki az, aki a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja
az Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítását az előterjesztés szerint, melyet a bizottság 5
igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza:
348/2018. (VIII.28.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Javaslat a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítását 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
az Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának elfogadását módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalva, melyet a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot
hozza:
349/2018. (VIII.28.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Javaslat a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának elfogadására egységes szerkezetbe foglalva
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde alapító
okiratának elfogadását módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.
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 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, kérdezi Bertalanné Drávucz
Katalin polgármestert, kívánja-e kiegészíteni, összefoglalni a napirendi pontot?
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Köszöni a lehetőséget, átadja a szót Jegyző Úrnak.
Lovász Imre jegyző: A Képviselő-testület 2018.06.21-i ülésén döntött a védőnői álláshelyre
pályázat kiírásáról, amelyben a pályázat benyújtásának határideje 2018.08.10-ben volt
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meghatározva, az állást 2018.09.01-től lehetett volna betölteni. Mivel a kiírt határidőben egyetlen
pályázat sem érkezett be, így javasolja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítását. Továbbá
javasolja az előterjesztésben szereplő új pályázati kiírás elfogadását, amelyben a pályázat
benyújtásának határideje 2018.11.15., az elbírálás határideje a Képviselő-testületi üléshez igazodva
2018.11.22. lenne, az álláshely 2018.12.01-től lenne betölthető.
Seresné Lados Éva elnök: Kérdezi, van-e valakinek kérdése észrevétele az írásos anyaggal, vagy
az elmondottakkal kapcsolatban?
Karkusné Dósa Zsuzsanna: Kérdezi, hogy lenne-e lehetőség arra, hogy a pályázati kiírásban emelt
összegű bérezés szerepeljen. Természetesen meg kell vizsgálni, hogy a finanszírozás mit enged, de
talán ha magasabb bért kínálnának, lenne pályázó. Így sem biztos, hogy lesz jelentkező, mivel
hiányszakmáról van szó, a Jászságban alig van olyan település, ahol miden körzetben be van töltve
a védőnői álláshely.
Lovász Imre jegyző: A finanszírozást mindenképpen meg kell vizsgálni.
Karkusné Dósa Zsuzsanna: Ezt megérti, de évtizedek óta nincs megoldás erre a helyzetre, a
helyettesítés pedig nagy terhet jelent. Annyira sok a beköltözés, szinte hetente jönnek új családok.
A helyettesített körzetében mára már nagyobb a gondozotti létszám, mint a saját körzetében.
Baginé Gavaldik Lívia: Azt bele lehetne venni a pályázati kiírásba, hogy munkáltatói döntésen
alapuló illetmény az irányadó?
Lovász Imre jegyző: Ezzel kiegészíthetik a kiírást.
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
védőnői álláshelyre kiírt pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítását, mivel határidőre egyetlen
pályázat sem érkezett be. A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot és a
következő határozatot hozza:
350/2018. (VIII.28.) 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 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 elfogadásra javasolja a
védőnői álláshelyre pályázat kiírását az előterjesztés szerint, azzal a kiegészítéssel, hogy az
Illetmény és juttatások pontban az illetmény a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései mellett a munkáltatói döntésen alapuló illetmény is irányadó. A
bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot és a következő határozatot hozza:
351/2018. (VIII.28.) 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 állás
pályázati kiírását az előterjesztés szerint, azzal a kiegészítéssel, hogy az Illetmény és juttatások pontban az illetmény a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései mellett a munkáltatói döntésen alapuló illetmény is irányadó.
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
Seresné Lados Éva elnök: Kérdezi Lovász Imre jegyzőt, kívánja-e kiegészíteni, összefoglalni az
írásos anyagot.
Lovász Imre jegyző: A Képviselő-testület 2018. 06. 21- i ülésen írta ki a pályázatot a háziorvosi
álláshelyre. Hasonlóan a védőnői álláshely pályázatához, a benyújtási határidő augusztus 10-e volt,
a munkakört szeptember 1-től lehetett volna betölteni. Határidőre nem érkezett be pályázat, így
javasolja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítását, valamint a védőnői álláshelyre kiírt
pályázatban szereplőkkel azonos határidőkkel, új pályázat kiírását.
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 háziorvosi
álláshelyre kiírt pályázati eljárás eredménytelené nyilvánítását, mivel határidőre egyetlen pályázat
sem érkezett be. A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot és a következő
határozatot hozza:
352/2018. (VIII.28.) 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 elfogadásra javasolja a
háziorvosi álláshelyre pályázat kiírását az előterjesztés szerint, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza:
353/2018. (VIII.28.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Javaslat háziorvosi álláshely pályázati kiírásra
12

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 a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás által alapított költségvetési szerv
jóváhagyására
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 szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátásáról van szó. Minden érintett
Képviselő-testület meghozta döntését arról, hogy ki szeretné településén elláttatni ezt a szolgáltatást
a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás által létrehozandó intézményen keresztül. Ennek alapján a
JSZSZT Társulási Tanácsa augusztus 9-én döntött ezen intézmény létrehozásáról, melyet Jászsági
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálatnak neveztek el. Továbbá elfogadták az alapító okiratot a
költségvetési szerv alapítására. A döntést a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulásnak kell
meghoznia, viszont ehhez szükséges a tagönkormányzatok Képviselő-testületeinek jóváhagyása.
Kéri a bizottságot, hogy javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslat alapján létrehozandó
intézmény jóváhagyását.
Seresné Lados Éva elnök kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye 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 Jászsági
Szociális Szolgáltató Társulás által alapított költségvetési szerv jóváhagyását az előterjesztés
szerint? A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot és a következő
határozatot hozza:
354/2018. (VIII.28.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Javaslat a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás által alapított költségvetési szerv jóváhagyására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Jászsági Szociális
Szolgáltató Társulás által a 34/2018. (VIII.9.) számú határozattal elfogadott Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat Alapító Okiratát, és a költségvetési szerv alapítását.
Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
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