XXII.
Iktatószám: 267-13/2018.

JEGYZŐKÖNYV
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS
BIZOTTSÁGA
2018. október 16-i n y í l t, s o r o s üléséről.

553/2018.(X.16.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról

554/2018.(X.16.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Napirend elfogadására

555/2018.(X.16.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Szociális keret felhasználásának elfogadására

556/2018.(X.16.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Javaslat az Ozoróczky Mária Szociális
Központ 2017. évi szakmai munkájáról
szóló beszámoló elfogadására

557/2018.(X.16.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Javaslat a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde
alapító okiratának módosítására

558/2018.(X.16.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Javaslat a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának elfogadására

559/2018.(X.16.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Javaslat a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde
Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának elfogadására

JEGYZŐKÖNYV
Készült:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testület ÜGYRENDI-JOGISZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2018. október 16-án megtartott n y í l t , s o r o s ülésén a Polgármesteri Hivatal dísztermében.
Jelen vannak:
Seresné Lados Éva elnök
Szöllősi János
Dr. Bakos Beáta
Karkusné Dósa Zsuzsanna
4 fő
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Bertalanné Drávucz Katalin
Lovász Imre
Lóczi István
Lajosné Kiss Klára
Müllerné Braun Erika
Kun Adrienn
Göröcs László

polgármester
jegyző
aljegyző
intézményvezető
intézményvezető
mb. intézményvezető
mb. intézményvezető

Seresné Lados Éva bizottság elnöke: sok szeretettel köszönti a megjelent bizottsági tagokat
és a résztvevőket. Megállapítja, hogy a bizottság 5 tagja közül 4 személy jelen van, tehát a
bizottság határozatképes. Baginé Gavaldik Lívia jelezte távolmaradása okát. Szöllősi Jánost
felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére.
Seresné Lados Éva elnök: szavazásra teszi, ki az, aki elfogadja Szöllősi Jánost jegyzőkönyv
hitelesítőnek. A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:
553/2018. (X.16.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottság a 2018. október 16-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 szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a 4 nyílt és 2 zárt napirendi
pontból álló napirendet, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza:
554/2018. (X.16.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Napirend elfogadására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottság a 2018. október 16-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./

Beszámoló az Ozoróczky Mária Szociális Központ 2017. évi szakmai munkájáról
Előadó: Müllerné Braun Erika intézményvezető

3./

Előterjesztés a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására
Előadó: Lovász Imre jegyző,
Lajosné Kiss Klára intézményvezető

4./

Előterjesztés a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyására
Előadó: Lovász Imre jegyző,
Lajosné Kiss Klára intézményvezető

Zárt

ülés:

5./

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

6./

A gyermekek gondozásához nyújtott települési támogatás iránti kérelmek
elbírálása
Előadó: Bezzeg Nándorné ügyintéző
Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben

1. N A P I R E N D I PONT
Pénzügyi helyzet ismertetése, szociális keret felhasználás
Előadó:
Lóczi István aljegyző
Seresné Lados Éva elnök: az írásos anyagot mindenki megkapta, kérdezi Lóczi István aljegyzőt, kívánja-e összefoglalni, kiegészíteni a napirendi pontot?
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Lóczi István aljegyző: Tisztelettel köszönti a jelen lévőket. Ahogyan a táblázatból is kiderül,
továbbra is a gyógyszertámogatás és a lakhatási támogatás a legelterjedtebb az igénylők körében. Az utóbbi időben többen voltak olyanok, akik többször igényeltek volna gyógyszertámogatást, mint ahogyan azt a jogszabály engedi, ők elutasításra kerültek. Összességében megközelítőleg 33 millió forint lett idáig felhasználva a rendelkezésre álló 49 millió forintból, tehát
kb. 16 millió forint van még a szociális keretből. Ennek felhasználására reális esély van az
elkövetkező két hónapban. Ebben a hónapban a tervezett 3 millió forintot meghaladta a felhasználás, összesen 4.769.406.- forint volt. A korábbi terveknek megfelelően szó esett fenyőfa juttatásáról is a rászorulók számára. Tehát kéri a bizottságot, hogy továbbra is az eddigihez
hasonló körültekintéssel kezeljék a szociális keretet.
Seresné Lados Éva elnök: Az előző évekhez hasonlóan az idei évben is tud a bizottság utalványok és fenyőfa odaítéléséről dönteni?
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Nem sok esély van rá, hiszen ahogy Aljegyző Úr
is említette, a rendelkezésre álló 49 millió forintos keretből 33 millió forint már fel lett használva. A következő két hónapban, ha a tervezettet nem haladja meg a felhasználás, az is 6
millió forintot jelent. A tavalyi évben kb. 25 millió forint maradt a szociális keretben, amely
utalvány és fenyőfa formájában került kiosztásra. Azonban további 7 millió forintot az Önkormányzat költségvetéséből kellett hozzátenni. Ha marad valamekkora összeg, dönthet úgy a
bizottság, hogy utalványokat ad. De az is kérdéses, hogy a következő hónapokban a felhasználás túllépi-e a tervezettet.
Seresné Lados Éva elnök: Csak azért merült fel benne, mert Aljegyző Úr említette a fenyőfát.
Lóczi István aljegyző: A tavaly előtti és a tavalyi évben is az volt a tapasztalata, hogy nagy
igény mutatkozik a fenyőfák iránt, sokan vitték el szívesen. Igaz, hogy sok utánajárást igényelt. Az idei évben is érdeklődött már, de sajnos a környéken eddig még nem találtak olyan
termelőt, akinek volna fenyőfája. Tavaly 1070 db fenyőfát rendeltek meg, ennek kb. 1,5 millió forint a költsége. Véleménye szerint, meg kellene tartani ezt a támogatást.
A gyógyszertámogatások esetében már többen felhasználták az ez évi keretüket, ezért gondolja úgy, hogy a havi 3 millió forintos felhasználásba bele fognak férni. Ezen kívül a lakhatási
támogatások szeptember, október folyamán jártak le. Azok megmaradtak ugyan, de több
igény már nem lesz. Az előző ülésen szó esett kukák biztosításáról a rászoruló családok számára. Erre kb. 1,5 millió forint összeget lehet számolni. Tehát elég kevés az az összeg, amely
utalványra megmarad.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: A hulladékgyűjtők esetében összetett a helyzet,
hiszen először is fel kell mérni, hogy kinek osszák. A maradék összeget természetesen fel
lehet osztani, de át kell gondolni, hogy mekkora összeget és mely rétegnek osztanak. Ha van a
bizottságnak ilyen irányú elképzelése, akkor azt kidolgozzák.
Dr. Bakos Beáta: Véleménye szerint a fennmaradó összeget célszerű lenne utalvány formájában kiosztani. Lehetne a 18 év alatti korosztálynak.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: És esetleg a nyugdíjasoknak.
Dr. Bakos Beáta: A nyugdíjasok most kapnak nyugdíjprémiumot, tehát ha kevés az összeg,
akkor inkább azokat a gyerekeket támogassák, akik állandó jászladányi lakóhellyel rendelkeznek.
Müllerné Braun Erika: Gondolatébresztőként szeretne néhány szót szólni. Az alapszolgáltatások fejlesztése TOP pályázat keretében autóvásárlásra van lehetőségük. Ennek során ételszállításra alkalmas autót szeretnének vásárolni, amelyre a pályázatban 4 millió forint van
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tervezve. Azonban a tervezett autóra ez az összeg nem elegendő. Számításai szerint kb. 7 millió forintra lenne szükség. Amennyiben lesz rá lehetőség, kérelmezni fogja a szociális keret
terhére.
Lovász Imre jegyző: Uniós pályázatot nem lehet összevonni a szociális kerettel. Egy másik
pályázat kapcsán próbáltak egyeztetni a Magyar Államkincstárral, azonban egyértelműen elzárkóztak tőle.
Seresné Lados Éva elnök: Ha a gyerekeket támogatják, úgy gondolja, hogy csak a
jászladányiakat kellene, a nevelésbe vett gyerekeket nem.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Hány olyan nevelésbe vett gyerek lehet a településen, aki állandó jászladányi lakóhellyel rendelkezik?
Lajosné Kiss Klára: Véleménye szerint a nevelésbe vett gyerekeknél csak a tartózkodási
hely Jászladány.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Meg kell nézni, hogy hány főt érintene a támogatás.
Seresné Lados Éva elnök: Azzal is számolni kell, hogy jóval kevesebb a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő is, ez jól látszik a tankönyvtámogatásra beadott kérelmek
nagy számából is.
Karkusné Dósa Zsuzsanna: Ha az összeg kevésnek bizonyulna, lehetne esetleg csak a 14 év
alatti gyerekeket támogatni.
Lóczi István aljegyző: A 18 év alatti korosztály kb. 1500 főt jelent.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Meg kell nézni, hogy pontosan hány fő az a 18
év alatti, jászladányi állandó lakhellyel rendelkező gyerek, aki nem részesül gyermekvédelmi
kedvezményben, ahogyan a tavalyi évben is, szeptember 30-i adatok alapján. És megnézhetik
a nyugdíjas korosztályt is.
Seresné Lados Éva bizottság elnöke kérdi, van-e valakinek további 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, továbbá felkéri a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályát, hogy összesítse a 2018. szeptember 30-i adatok alapján a 65 év
feletti állandó jászladányi lakóhellyel rendelkezők, valamint a 18 év alatti, állandó jászladányi
lakóhellyel rendelkezők számát, akik nem részesülnek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő
határozatot hozza:
555/2018. (X.16.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Szociális keret felhasználásának elfogadására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága elfogadja a 2018. szeptember havi kifizetéséről készült tájékoztatót a mellékelt táblázatok szerint, továbbá felkéri a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályát, hogy a következő soros bizottsági ülésig összesítse a
2018. szeptember 30-i adatok alapján a 65 év feletti állandó jászladányi lakóhellyel rendelkezők, valamint a 18 év alatti, állandó jászladányi lakóhellyel
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rendelkezők számát, akik nem részesülnek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben.
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
Beszámoló az Ozoróczky Mária Szociális Központ 2017. évi szakmai munkájáról
Előadó:
Müllerné Braun Erika intézményvezető
Seresné Lados Éva elnök: kérdi Müllerné Braun Erika intézményvezetőt, kívánja-e kiegészíteni, összefoglalni az írásos anyagot?
Müllerné Braun Erika: Kiegészíteni nem kívánja, kérdésekre szívesen válaszol. Annyit szeretnek elmondani, hogy nagyon örül annak, hogy a Képviselő-testületi ülés az Ozoróczky
Mária Szociális Központban lesz megtartva. Úgy gondolja, hogy van olyan képviselő, aki
nem látta még az intézményt belülről. Ha lesz rá idő, szeretné ha körbenéznének, mivel így
jobban látható, milyen szakmai munkát végeznek.
Seresné Lados Éva bizottság elnöke kérdi, van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzottakkal vagy az írásos anyaggal kapcsolatban?
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi ki az aki elfogadja az Ozoróczky Mária Szociális
Központ 2017. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint, melyet a
bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza:
556/2018. (X.16.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Javaslat az Ozoróczky Mária Szociális Központ 2017. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló elfogadására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az
Ozoróczky Mária Szociális Központ 2017. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót
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 alapító okiratának módosítására
Előadó:
Lovász Imre jegyző,
Lajosné Kiss Klára intézményvezető
Seresné Lados Éva elnök: az írásos anyagot mindenki megkapta, kérdi Lovász Imre jegyzőt,
kívánja-e összefoglalni, kiegészíteni a napirendi pontot?
Lovász Imre jegyző: Átadja a szót Intézményvezető Asszonynak.
Lajosné Kiss Klára: Az előző ülésen esett szó, a maximálisan felvehető gyermeklétszámról.
Számba véve mindazokat a gyerekeket, akik jelenleg óvodai nevelésben vannak, akik Jegyző
Úr által felmentésben részesülnek és azokat, akiknek a sajátos nevelési igény elbírálása még
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nem történt meg, próbálták kialakítani a csoportlétszámokat, illetve az összlétszámot. Mindezek figyelembevételével került meghatározásra a maximális létszám. Tehát jelenleg, ha csak
valaki nem viszi el gyermekét az intézményből, nem tud felvenni újabb gyermeket.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Két szülő is megkereste, akinek gyermeke most
töltötte be 3. életévét, és nem tudják felvenni az óvodába. És ők állandó lakóhellyel rendelkeznek.
Lajosné Kiss Klára: Eddig három gyermekről tud, de ők nemrég költöztek a településre, nem
állandó jászladányi lakosok. Nála más szülő nem volt.
Karkusné Dósa Zsuzsanna: Ez már tavaly is probléma volt.
Lajosné Kiss Klára: Így van. Tudták, hogy ha határt szabnak, akkor nem lesz mozgástér. Aki
előbb jön, azt kell felvenni, nincs mérlegelési lehetőség.
Dr. Bakos Beáta: A későbbiekben, ha szükséges, lehet alakítani ezen a létszámon.
Lajosné Kiss Klára: Sajnos a személyi és tárgyi feltételek nem teszik majd lehetővé.
Karkusné Dósa Zsuzsanna: Korábbi években az októberi, novemberi születésű gyermekeket
is fel tudták még venni az óvodába. Nyilván nem minden szülő jön be panaszra, de nagyon
nagy gondot jelent ez számukra. Hiszen az anyának vissza kell mennie dolgozni, a gyerek
felügyeletét pedig meg kell oldani valahogy. Ha nem lenne óvodai nevelésben ez a sok nevelt
gyerek, akkor fel lehetne venni ezeket a gyerekeket.
Lajosné Kiss Klára: Sajnos már 4-5 éve nincs lehetőségük felvenni az augusztus 31-e után 3.
életévüket betöltőket. Ehhez véleménye szerint az is hozzájárul, hogy a jászladányi gyerekek
száma is egyre nő. Amíg 2013-ban október 1-én 219 gyermek volt az intézményben, most ez
a szám 254.
Karkusné Dósa Zsuzsanna: Most rengetegen költöznek a településre.
Lajosné Kiss Klára: Az a gond, hogy hiába indítanának még egy csoportot mondjuk a régi
bölcsőde épületében, mert óvónő nincs. Hónapok óta nincs jelentkező.
Szöllősi János: Intézményvezető Asszonyhoz lenne kérdése. A második bölcsődei csoport
indulásával megmaradt-e a várólista a bölcsődében? És mennyien vannak, akik nem kerültek
be a bölcsődébe?
Lajosné Kiss Klára: Természetesen továbbra is van várólista. Pontos adatokkal nem készült,
de kb. 3-4 gyermekről lehet szó.
Seresné Lados Éva elnök kérdezi, van-e még valakinek kérdése, javaslata?
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi ki az, aki a Képviselő-testületnek javasolja a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítását az előterjesztés szerint? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot hozza:
557/2018. (X.16.) 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:
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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 Jászladányi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának elfogadását módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot hozza:
558/2018. (X.16.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Javaslat a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának elfogadására
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 Jászladányi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyására
Előadó:
Lovász Imre jegyző,
Lajosné Kiss Klára intézményvezető
Seresné Lados Éva elnök kérdezi Lovász Imre jegyzőt, kívánja-e kiegészíteni, összefoglalni
a napirendi pontot?
Lovász Imre jegyző: A gyermeklétszám kerül átvezetésre az SZMSZ-ben is, és ennek megfelelően kérik a módosítás elfogadását.
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 Jászladányi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának elfogadását
az előterjesztés szerint? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és
a következő határozatot hozza:
559/2018. (X.16.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Javaslat a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának elfogadására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja a Jászladányi Óvoda és
Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának elfogadását az előterjesztés szerint.
Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
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