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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS
BIZOTTSÁGA
2018. november 20-i n y í l t, s o r o s üléséről.

594/2018.(XI.20.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

Jegyzőkönyv
hitelesítő
megállapításáról

személyének

595/2018.(XI.20.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

Napirend elfogadására

596/2018.(XI.20.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

Javaslat fenyőfa beszerzés árajánlat
elfogadására

597/2018.(XI.20.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

Szociális keret felhasználásának
elfogadására

598/2018.(XI.20.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

Javaslat a Jászladányi Polgármesteri
Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadására

599/2018.(XI.20.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

Javaslat
Jászladány
Nagyközségi
Önkormányzat Képviselő-testület 2019. évi
munkatervének elfogadására

600/2018.(XI.20.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

Javaslat
Jászladány
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testület
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsága 2019.
évi munkatervének elfogadására

601/2018.(XI.20.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

Javaslat a Környezetvédelmi Program
végrehajtásának felülvizsgálatára

602/2018.(XI.20.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

Javaslat a Nagyközségi József Attila
Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi
munkájáról szóló beszámoló elfogadására

603/2018.(XI.20.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

Javaslat a védőnői álláshelyre kiírt pályázat
eredménytelenné nyilvánítására

604/2018.(XI.20.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

Javaslat
kiírásra

605/2018.(XI.20.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

Javaslat a háziorvosi álláshelyre kiírt
pályázat eredménytelenné nyilvánítására

606/2018.(XI.20.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

Javaslat
kiírásra

607/2018.(XI.20.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program
(HEP) elfogadására

608/2018.(XI.20.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

Javaslat a talajterhelési díjról szóló 7/2016.
(III. 29.) számú önkormányzati rendelet
módosítására

609/2018.(XI.20.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

Javaslat az Antenna Hungária Zrt. által
készített kiviteli vázlatterv elfogadására
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álláshely

álláshely
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pályázati

JEGYZŐKÖNYV
Készült:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testület ÜGYRENDI-JOGISZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2018. november 20-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
Baginé Gavaldik Lívia
Karkusné Dósa Zsuzsanna
5 fő
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Bertalanné Drávucz Katalin
Lovász Imre
Lóczi István
Lajosné Kiss Klára
Müllerné Braun Erika
Göröcs László
Nagyné Szabó Eszter
Krizsán Lászlóné
Gonda Zoltánné

polgármester
jegyző
aljegyző
intézményvezető
intézményvezető
mb. intézményvezető
művelődési ház dolgozója
művelődési ház dolgozója
pénzügyi osztály dolgozója

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. Dr. Bakos Beáta jelezte, hogy késni fog. Karkusné Dósa Zsuzsannát
felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére.
Seresné Lados Éva elnök: szavazásra teszi, ki az, aki elfogadja Karkusné Dósa Zsuzsannát
jegyzőkönyv hitelesítőnek. A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
594/2018. (XI.20.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága a 2018. november 20-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
szereplő napirendi pontokat kívánják-e módosítani, vagy új napirendi ponttal kívánják-e
kiegészíteni azt?
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Hozzászólás, javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a 11 nyílt és 5 zárt napirendi
pontból álló napirendet, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a
következő határozatot hozza:
595/2018. (XI.20.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Napirend elfogadására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottság a 2018. november 20-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 a Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről
Előadó: Lovász Imre jegyző

3./

Javaslat a Képviselő-testület 2019. évi munkatervére
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester

4./

Javaslat az Ügyrendi-Jogi-Szociális bizottság 2019. évi munkatervére
Előadó: Lovász Imre jegyző

5./

Előterjesztés a Környezetvédelmi Program végrehajtásának felülvizsgálatára
Előadó: Lóczi István aljegyző

6./

Beszámoló a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi
munkájáról
Előadó: Kun Adrienn mb. intézményvezető

7./

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

8./

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

9./

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) elfogadása
Előadó: Major Ferencné alpolgármester,
Lóczi István aljegyző

10./

Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló 7/2016. (III. 29.) számú önkormányzati
rendelet módosításáról
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Előadó:
11./

Lovász Imre jegyző

Előterjesztés az Antenna Hungária Zrt. által készített kiviteli vázlatterv
elfogadására
Előadó: Lovász Imre jegyző

Zárt

ülés:

12./

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

13./

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

14./

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási
hallgatók pályázatának elbírálása
Előadó: Kun Józsefné ügyintéző

15./

Előterjesztés Hátrányos Helyzetű Tanuló Arany János Tehetséggondozó
Programjában való részvételről
Előadó: Lovász Imre jegyző

16./

Javaslat az Év Embere Jászladányon 2018. kitüntető díjra
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
Pénzügyi helyzet ismertetése, szociális keret felhasználása
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: Tisztelettel köszönti a jelen lévőket. Ahogyan a havi kifizetésekről
szóló táblázatból is kiderül, továbbra is a gyógyszertámogatás az, amit legtöbben igényeltek.
Az alatta lévő sorban látható, hogy iskoláztatási támogatást 10-en kaptak, 6.000.- forint/fő
összegben. Itt azért 90.000.- forint szerepel 60.000.- forint helyett, mert néhány esetben több
gyermek után kapta meg valaki a támogatást. Ezen kívül temetési támogatás került kifizetésre,
valamint a lakhatási támogatások. Így az elmúlt hónapban 2.437.096.- forint terhelte a
szociális keretet. A nagy táblázatból látható, hogy idáig összesen durván 36 millió forint
került felhasználásra a 49.254.000.- forintból. Ennek fényében javasolja, hogy tárgyalja a
bizottság a fenyőfa támogatási lehetőséget. Összesen három árajánlat érkezett be. Az egyik
Farmosról érkezett, amely 3.600.- forint/db árról szól. Egy másik ajánlattevő 1.500.-
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forint+Áfa/db árat határozott meg, egy harmadik pedig 1.100.- forint+Áfa/db áron kínálja a
fenyőfákat. A legutóbbi helyen személyesen jártak Göröcs László mb. intézményvezetővel.
Mindenhol ki is kell vágni a fát, ahol nem, ott pedig rászámolják a vágás és a szállítás
költségét is, amely nem kevés. A legkedvezőbb, 1.100 forintos árajánlat esetében, az
önkormányzatnak kellene az elszállításról gondoskodni, azonban nem nagy távolságról, kb.
25 km-ről van szó. Kéri, hogy a bizottság hozzon érdemi döntést, hogy a szerződést mielőbb
megköthessék, hogy a szükséges darabszám biztosítva legyen.
Dr. Bakos Beáta csatlakozik a bizottsági üléshez.
A bizottság létszáma 5 főre emelkedik.
Seresné Lados Éva elnök: Van-e valakinek kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban?
Baginé Gavaldik Lívia: A tavalyi évben hány darab fenyőfát vásárolt meg az önkormányzat,
és milyen összegben?
Lóczi István aljegyző: Tavaly 1070 darab került felhasználásra, amelynek 1,5 millió forint
volt a költsége. Ekkor szintén az önkormányzat gondoskodott a kivágásról és a szállításról is.
Az idei évben 1100 darabot terveznek megvásárolni. Ha megnézik a táblázatot, látható, hogy
durván 13 millió forint áll még rendelkezésre a szociális keretből. A korábbi ülésen említette,
hogy kb. 3 millió forintos kifizetéssel számolnak havi szinten. Ez az elmúlt hónapban
kevesebb, 2,4 millió forint lett. De ha 3 millió forint kifizetéssel számolnak a következő
hónapra, véleménye szerint a fenyőfa ára mindenképpen biztosított.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: A pénzügyi osztály tájékoztatása szerint még
kéthavi kifizetés van hátra.
Lóczi István aljegyző: A táblázatban szereplő adatokat a pénzügyi osztály adta, ebben benne
vannak már a kifizetések. Az a gond, hogy a pénzügyi osztálynak minden hónap 20. napjáig
kell elszámolnia, általában a bizottsági ülések korábban vannak, így a bizottság elé az az
összeg kerül, amelyet a hónap elejéig fizettek ki. Ezért nem tudnak a pénzügyi osztállyal
megegyező számadatokat közölni. Ha a jövő évtől később lennének az ülések, akkor a
pénzügyi osztály által az államkincstár felé jelentett összegeket tudnák hozni a bizottság elé.
Tehát eszerint még egy hónap van hátra, a novemberi felhasználás, amelyet decemberben
fognak kifizetni. A decemberi kifizetés pedig januárban lesz.
Gonda Zoltánné: A tényleges pénzforgalom, ami december 31-ig ki van fizetve, az a
pénzügynél is decemberben jelenik meg. Nem úgy, mint például a bér, amely áthúzódik a
következő évre.
Lóczi István aljegyző: És mennyi a különbség a két érték között?
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Azt nem érti, hogy a pénzügyi osztály táblázata
szerint a Szociális Központ által vásárolt mosógép 2,9 millió forint összegben még nincs
kifizetve.
Gonda Zoltánné: Ki van fizetve, de más kormányzati funkción jelenik meg.
Lóczi István aljegyző: A bizottság elé kerülő táblázatban ez nem is fog szerepelni.
Baginé Gavaldik Lívia: Akkor a 13 millió forint így már csak 10 millió forint. Ha kéthavi
kifizetés van még hátra, akkor már csak 5 millió forint marad, de inkább 4 millió forint. És a
fenyőfa ebből az összegből még 1,5 millió forint.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Tehát a november csak egy tört hónap.
Szöllősi János: A mostani döntések is decemberben realizálódnak.
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Bagin Gavaldik Lívia: Ezek a döntések, főként természetbeni juttatások, nem jelentősek.
Inkább a gyógyszertámogatás, a közfoglalkoztatás, a szemétszállítási díjkedvezmény a
mérvadó.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: A szemétszállítási díjkedvezmény fizetésének
ideje még kérdéses.
Lóczi István aljegyző: Nem tudni, hogy mikor küldik a számlát. Ettől függ.
Seresné Lados Éva elnök: Mindezek mellett úgy tűnik, hogy a fenyőfa támogatás belefér a
keretbe. Kérdezi, hogy a fa kivágása és a szállítás megoldható-e az önkormányzat részéről?
Göröcs László: A Nagyközségi Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény vállalja.
Dr. Bakos Beáta: Ez egy hatalmas nagy munka. Biztos, hogy meg tudják oldani?
Lóczi István aljegyző: Göröcs Lászlóval jártak a helyszínen, és láttak egy nagy erdőt,
amelyet tarvágással fog kivágatni az ajánlattevő. Ha ő adja a munkaerőt, és ők szállítják,
akkor plusz költséget számolnak fel. Intézményvezető Úr annak érdekében, hogy
válogathassanak a fák között, felajánlotta, hogy biztosít 2 embert, akik kivágják a fákat,
valamint 2-3 főt, akik pakolják. Így kb. 2-3 nap alatt az 1100 fát el lehetne hozni. Egyébként
ahol személyesen jártak, ott nem lucfenyőt, hanem szürke ezüstfenyőt kínálnak, amely
erősebb levelű, tartósabb.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Tehát ha tarvágással vágják, akkor olyan fa lesz,
amilyen jut.
Göröcs László: Azt mondta az Úr, hogy akkor is kiválaszthatják, ha nem az önkormányzat
vágatja a fákat. A darab-ár pedig hossztól független. Viszont ha a NÜVI dolgozói vágják,
akkor olyan méretű és minőségű fákat vágnak csak ki, amelyre szükség van. Véleménye
szerint 2-3 nap elég a feladatra.
Baginé Gavaldik Lívia: Van az intézménynél olyan ember, aki kivágja a fákat?
Göröcs László: Van két hozzáértő szakember. Melléjük kell még néhány, aki pakol.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Ha mindenképpen kiválaszthatják a fát, akkor
érdemes az önkormányzatnak vágatnia?
Göröcs László: A pakolást mindenképpen meg kell oldani, és az a nagyobb munka. És
költség szempontjából sem mindegy.
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 három árajánlat közül Barta
Tibor 1100 forint+Áfa/db ajánlatát, amely a beérkezett három ajánlat közül a legkedvezőbb?
A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot
hozza:
596/2018. (XI.20.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Javaslat fenyőfa beszerzés árajánlat elfogadására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága elfogadja a fenyőfa beszerzésére beérkezett három árajánlat közül a
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legkedvezőbbet, Barta Tibor 1100 forint+Áfa/db ajánlatát. Továbbá felkéri Bertalanné
Drávucz Katalin polgármestert a szerződés aláírására.
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 pénzügyi helyzet
ismertetéséről, szociális keret felhasználásáról készült beszámolót, melyet a bizottság 5 igen
szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza:
597/2018. (XI.20.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Szociális keret felhasználásának elfogadására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága elfogadja a 2018. október havi kifizetéséről készült
tájékoztatót a mellékelt táblázatok 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
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről
Előadó:
Lovász Imre jegyző
Seresné Lados Éva elnök: kérdi Lovász Imre jegyzőt, kívánja-e kiegészíteni, összefoglalni az
írásos anyagot?
Lovász Imre jegyző: A kollégák nagyon szépen összeszedték az anyagot. Ha van kérdés,
szívesen válaszol.
Seresné Lados Éva bizottság elnöke kérdi, van-e valakinek kérdése, észrevétele az írásos
anyaggal kapcsolatban?
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi ki az, aki elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót az
előterjesztés szerint, melyet a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a
következő határozatot hozza:
598/2018. (XI.20.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Javaslat a Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Jászladányi
Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés
szerinti tartalommal.
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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
Javaslat a Képviselő-testület 2019. évi munkatervére
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Seresné Lados Éva elnök: az írásos anyagot mindenki megkapta, kérdi Bertalanné Drávucz
Katalin polgármestert, kívánja-e összefoglalni, kiegészíteni a napirendi pontot?
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Kiegészítéssel nem kíván élni. Összefoglalóként
annyit szeretne elmondani, hogy a munkaterv összeállításánál figyelembe veszik azokat a
határidőket, amelyeket elsősorban a költségvetés miatt be kell tartani. A munkaterv fő
csapásaiban tehát ezekre az időpontokra és határidőkre épül, de minden évben, így most is
kértek munkaterv javaslatokat a képviselő-testület tagjaitól, bizottsági tagoktól,
intézményvezetőktől, civil szervezetektől. Sok esetben olyan javaslatok érkeztek, amelyek
nem a testület munkatervét, hanem a költségvetést érintik. Felhívja a figyelmet, hogy ha
valaki nem találkozik a javaslatával a munkatervben, akkor annak valószínűleg az az oka,
hogy majd a 2019. évi költségvetés tervezésekor fognak rá külön kitérni. Kéri, hogy aki ilyen
javaslatot tett, tartsa észben a javaslatát. Természetesen, ha pénzügyi vonzata van a
javaslatnak, akkor a pénzügyi osztály addigra kidolgozza, illetve ha előzetes egyeztetést
igényel azt is megteszik időben. Elmondja tehát még egyszer, hogy azok a javaslatok kerültek
a munkatervbe beépítésre, amelyek esetében határozatot tudnak hozni, és döntési jogköre van
a képviselő-testületnek. Ha a bizottság tagjai szeretnék, végig mehetnek egyesével a kapott
javaslatokon.
A falugyűléssel kapcsolatban szeretne még néhány szót szólni. Évről évre azt tapasztalják,
hogy csak azok vannak ott, akiknek kötelező. Nem azért jönnek el az emberek, mert
kíváncsiak a képviselő-testület munkájára. Azonban úgy gondolja, hogy fontos, hogy az egyes
intézmények is megismerjék egymás munkáját, és legyenek kíváncsiak egymásra. Nézzék
végig azokat a képeket, amelyeken látható, hogy az egyes intézmények hogyan fejlődtek, és
dolgoztak abban az évben. Lássák azt, hogy a képviselő-testület milyen döntéseket hozott, és
az milyen következményekkel járt. Kéri a bizottság tagjait, hogy mondják el véleményüket,
szükségesnek tartják-e egyáltalán a falugyűlést, mivel csak a beszámoló kötelező, a falugyűlés
nem az. Megoldás lehet az is, hogy elkészülnek írásban a beszámolók és képekkel együtt
megszerkesztik, és év végén kiadnak egy olyan 20-30 oldalas kiadványt, amely minden
háztartásba eljut. Mivel az Év embere díjat is ilyenkor szokták átadni, ebből egyenesen
következik a kérdés, hogy szükséges-e ez a díj, ha pedig igen, akkor mikor adják át. Nyilván
ezzel nem azt mondja, hogy ne adjanak át ilyen díjat, hiszen aki kapja, az mindenképpen érzi,
hogy elismerik a munkáját.
Dr. Bakos Beáta: Lehetne alkalom adtán adni, amikor van egy kiemelkedő teljesítmény
valaki részéről. Kérdezi a jelen lévő intézményvezetőket, hogyan látják, a dolgozóik számára
terhet jelent-e, hogy részt kell venniük a falugyűlésen.
Lajosné Kiss Klára: Részben igen. Van, akinek nem okoz gondot, de van, aki egyetlen
rendezvényen sem jelenne meg, ha nem lenne kötelező.
Baginé Gavaldik Lívia: Véleménye szerint jogos elvárás, hogy részt vegyenek.
Seresné Lados Éva elnök: Egyet ért, biztosan kötelezővé tenné a dolgozóinak.
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Baginé Gavaldik Lívia: Nem kellene, hogy kötelező legyen, de azzal tiszteljék már meg a
másik közszolgát, a település vezetését, hogy kíváncsiak a munkájára. Úgy gondolja, hogy
annak ellenére, hogy csak egy szűk réteg érdeklődik, a lakosok miatt is fontos a falugyűlés.
Dr. Bakos Beáta: Véleménye szerint az is gond, hogy télen tartják, és azok az idős emberek,
akik egyébként érdeklődőek lennének, ebben az időben, este, sötétben már nem mozdulnak ki.
Karkusné Dósa Zsuzsanna: Emlékszik, hogy régebben ilyen alkalmakkor tele volt a
Művelődési Ház. Most érdektelenek az emberek. És semmivel nincsenek megelégedve. De
úgy gondolja, hogy szükség van a falugyűlésre.
Seresné Lados Éva elnök: Ha mellette még lenne egy kiadvány is, akkor a lakosság tényleg
teljes körűen tájékoztatva lenne.
Karkusné Dósa Zsuzsanna: A kettő együtt lenne jó.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Ha nyári időpontban tartják a falugyűlést, akkor
mással kell megtölteni, nem számolhatnak be az éves munkáról.
Karkusné Dósa Zsuzsanna: Nem gondolja, hogy nyáron többen lennének. Aki akar, így is
eljön.
Müllerné Braun Erika: Éves beszámolót minden intézmény készíthet. A képes kiadványokat
szívesen olvasgatják az idősek. A Szociális Otthon dolgozói számára évente legalább egy
rendezvényen kötelező részt venni. Nyilván ez azért oldható meg, mert sok a dolgozó. Úgy
gondolja, hogy fontos, hogy részt vegyenek a rendezvényeken, a falugyűlésen. Egyet ért
Polgármester Asszonnyal abban, hogy meg kell ismerni egymás munkáját.
Dr. Bakos Beáta: Javasolja, hogy legyen falugyűlés, és mellette legyen képes beszámoló is a
lakosok részére.
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 elfogadásra
javasolja a Képviselő-testület 2019. évi munkatervét azzal a kiegészítéssel, hogy év végén
képes beszámoló is készüljön a képviselő-testület munkájáról? A bizottság 5 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot hozza:
599/2018. (XI.20.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület
munkatervének elfogadására

2019.

évi

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja Jászladány Nagyközségi
Önkormányzat Képviselő-testület 2019. évi munkatervét az előterjesztés szerinti
tartalommal, azzal a kiegészítéssel, hogy azok a munkaterv javaslatok, amelyet a
képviselő-testület nem tud napirendi pontként tárgyalni, kerüljenek kidolgozásra a
költségvetés tárgyalásakor. A bizottság javasolja továbbá, hogy a Falugyűlés mellett a
képviselők írásban is számoljanak be éves tevékenységükről.
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
Javaslat az Ügyrendi-Jogi-Szociális bizottság 2019. évi munkatervére
Előadó:
Lovász Imre jegyző
Seresné Lados Éva elnök kérdezi Lovász Imre jegyzőt, kívánja-e kiegészíteni, összefoglalni
a napirendi pontot?
Lovász Imre jegyző: Röviden összefoglalná. Az előző napirendi pontnál a bizottság
elfogadásra javasolja a képviselő-testület munkatervét, az alapján került összeállításra az
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság munkaterve is.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Az előző napirendi pontnál nem említette, hogy
a munkatervben minden hónap utolsó hetére tervezték az üléseket, így a bizottság ülései is az
utolsó hetekre esnek.
Seresné Lados Éva elnök kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi ki az, aki elfogadja az Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottság 2019. évi munkatervét az előterjesztés szerinti tartalommal? A bizottság 5 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot hozza:
600/2018. (XI.20.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága 2019. évi munkatervének elfogadására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja Jászladány Nagyközségi
Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 2019. évi
munkatervét 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 a Környezetvédelmi Program végrehajtásának felülvizsgálatára
Előadó:
Lóczi István aljegyző
Seresné Lados Éva elnök: kérdi Lóczi István aljegyzőt, kívánja-e kiegészíteni, összefoglalni
az írásos anyagot?
Lóczi István: Köszöni a lehetőséget, nem kíván kiegészítéssel élni.
Seresné Lados Éva elnök kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele az írásos anyaggal
kapcsolatban?
Szöllősi János: Nagyon jól összeállított program, gratulál az elkészítéséhez, és kívánja, hogy
megvalósuljon.
Seresné Lados Éva elnök kérdezi, van-e még észrevétel?
Hozzászólás, javaslat nem hangzik el.
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Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi ki az, aki a Képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja a Környezetvédelmi Program végrehajtásának felülvizsgálatát az előterjesztés
szerinti tartalommal? A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a
következő határozatot hozza:
601/2018. (XI.20.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Javaslat a Környezetvédelmi Program végrehajtásának felülvizsgálatára
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a
Környezetvédelmi Program végrehajtásának felülvizsgálatát az előterjesztés szerint.
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
Beszámoló a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi
munkájáról
Előadó:
Kun Adrienn mb. intézményvezető
Seresné Lados Éva elnök: Az írásos anyagot megkapták. Kun Adrienn jelezte, hogy nem tud
részt venni a bizottság ülésén. A művelődési ház jelen lévő dolgozói válaszolnak az esetleges
kérdésekre. 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 a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi munkájáról
szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal? A bizottság 5 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot hozza:
602/2018. (XI.20.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Javaslat a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi munkájáról
szóló beszámoló elfogadására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a
Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi munkájáról szóló
beszámolót az előterjesztés szerint.
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 védőnői 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: Az írásos anyagot mindenki megkapta. Kérdezi Bertalanné
Drávucz Katalin polgármestert és Lovász Imre jegyzőt kívánják-e összefoglalni, kiegészíteni
a napirendi pontot?
Lovász Imre jegyző: A Képviselő-testület által a védőnői álláshelyre kiírt pályázatra sajnos
határidőig egyetlen pályázat sem érkezett. Ezért javasolja a pályázati eljárás eredménytelenné
nyilvánítását, valamint új pályázat kiírását, amelyben a benyújtási határidő 2019.01.15, az
elbírálási határidő 2019.01.31. lenne. Az állás pedig 2019.03.01-től lenne betölthető.
Aránylag hosszabb időintervallumra lenne most meghirdetve az álláshely, bíznak benne, hogy
valakinek felkelti majd az érdeklődését.
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 a védőnői álláshelyre kiírt pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítását? A
bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot
hozza:
603/2018. (XI.20.) 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 új pályázat kiírását, az előterjesztésben szereplő határidőkkel?
A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot
hozza:
604/2018. (XI.20.) 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

8. N A P I R E N D I PONT
Előterjesztés háziorvosi álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálására, valamint új
pályázat kiírására
13

Előadó:

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Lovász Imre jegyző

Seresné Lados Éva elnök: Az írásos anyagot mindenki megkapta. Kérdezi Bertalanné
Drávucz Katalin polgármestert és Lovász Imre jegyzőt kívánják-e összefoglalni, kiegészíteni
a napirendi pontot?
Lovász Imre jegyző: Sajnos ugyanaz a helyzet, mint a védőnői álláshely esetében. Határidőig
egyetlen pályázat sem érkezett, így javasolja a pályázati eljárás eredménytelenné
nyilvánítását, valamint új pályázat kiírását, amelyben a benyújtási határidő szintén
2019.01.15, az elbírálási határidő 2019.01.31. lenne. Az állás pedig 2019.03.01-től lenne
betölthető.
Dr. Bakos Beáta: A korábban érdeklődő doktornő nem pályázott az állásra?
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Abban maradtak, hogy ha aktuálissá válik
részéről, akkor jelentkezni fog, de azóta nem jelentkezett.
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 a háziorvosi álláshelyre kiírt pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítását? A
bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot
hozza:
605/2018. (XI.20.) 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 új pályázat kiírását, az előterjesztésben szereplő
határidőkkel? A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a
következő határozatot hozza:
606/2018. (XI.20.) 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:
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1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
9. N A P I R E N D I PONT
Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) elfogadása
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester,
Lóczi István aljegyző
Seresné Lados Éva elnök: Kérdezi Major Ferencné alpolgármestert, Lóczi István aljegyzőt,
kívánják-e kiegészíteni vagy összefoglalni a napirendi pontot?
Major Ferencné: Nem biztos, hogy ebben az állapotában elfogadásra fogják javasolni ezt az
anyagot. Az előkészítő munkát aljegyző úr elvégezte, kiküldte az intézmények részére azokat
a sablonokat, amelyek kitöltése az adatszolgáltatáshoz, valamint a Helyi Esélyegyenlőségi
Programba való beillesztéshez szükséges. Ezeket az anyagokat még nem teljes körűen kapták
vissza. A rendelkezésre álló adatok szerepelnek a Programban. A munkaanyag áttekintésével
sem végeztek még teljesen, valamint megküldésre került a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság felé Fazekas Lászlónak, aki segít a HEP összeállításában. Úgy gondolja, hogy
nagyon nagy változások már nem fognak történni, de szükségesnek tartják, hogy a
munkacsoporton belül még egyszer áttekintsék az intézkedési terv részét, illetve a feladatok
szétosztását.
Lóczi István: Tehát a vázszerkezet összeállításra került, az adatok frissítésre kerültek, de
vannak még benne olyan pontok, amelyek átnézését külön szakemberekre bízták. Jelenleg
még ennek az átfésülése történik.
Baginé Gavaldik Lívia: Arról van szó, hogy valamivel még ki kellene egészíteni, az
intézkedési tervből kulcselemek hiányoznak. Ilyen például a gyermekek helyzete, amely
véleménye szerint a legproblémásabb része a HEP-nek. Hiszen a régi programban még teljes
körű beóvodázásról beszélnek, és teljes intézményi hálóról, még nem számoltak a 150
nevelésbe vett gyermekkel.
Karkusné Dósa Zsuzsanna: Már 160 gyermeknél tartanak.
Baginé Gavaldik Lívia: A probléma elemzése benne van a HEP első részében, de az
intézkedési tervben még nincsen. Úgy gondolja, hogy ebből a szempontból átgondolhatnák az
intézkedési tervet. Ehhez azonban ki kell kérni az óvoda, iskola, a védőnői szolgálat, valamint
az egészségügyi ellátók véleményét. A HEP azért is érdekes, mert ami nem szerepel benne, az
a jövőbeni pályázati esélyeiket rontja. Nagyon át kellene gondolni, hogy minél szélesebb
körben legyen ez, és minden más probléma feltárva, valamint az intézkedési terv is több
elemet tartalmazzon, hogy arra egy-egy pályázat esetében tudjanak hivatkozni. És a
gyermekek helyzetében ez, mint legfőbb probléma hiányzik. A többi terület nem sokat
változott, esetleg annyiban, hogy a munkanélküliségi mutatók számszerűen csökkentek,
ehelyett ismételten a szürke- és a feketegazdaság ütötte fel intenzívebben a fejét. De a
családok jövedelmi viszonyai javultak. Tehát minden területen van egy kicsi pozitív
elmozdulás, kivéve a gyerekek helyzetét.
Lóczi István: Az anyagban az óvoda és az iskolák, valamint a szociális otthon által
megküldött adatok, továbbá KSH-s adatok és a TEIR-ben rögzített adatok kerültek frissítésre
ez idáig.
Baginé Gavaldik Lívia: A szöveges részbe már beletette a családsegítő adatait is, de erre
nekik sincs rálátásuk. De ezzel települési szinten kell kezdeni valamit, és a településnek kell
lennie stratégiájának arra, hogy a 150-160 gyerek óvodáztatását hogy fogja megoldani. Ha
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elhalasztják decemberre a program elfogadását, akkor jó lenne egy időpontot kitűzni, amikor
ezt a témát megbeszélik és szakmai álláspontjuk lesz, hogy erre a kérdésre milyen javaslatot
fogalmazzanak meg a HEP-ben.
Seresné Lados Éva elnök kérdezi, van-e valakinek kérdése, javaslata?
Hozzászólás, javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi ki az, aki a Képviselő-testületnek nem javasolja a
Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadását, a hiányzó adatok miatt? A bizottság 5 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot hozza:
607/2018. (XI.20.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) elfogadására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek nem javasolja a Helyi
Esélyegyenlőségi Program elfogadását. A bizottság javasolja, hogy a hiányzó adatok
beérkezését követően, a következő soros ülésen ismét kerüljön megtárgyalásra a Helyi
Esélyegyenlőségi Program.
Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
10. N A P I R E N D I PONT
Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló 7/2016. (III. 29.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról
Előadó:
Lovász Imre jegyző
Seresné Lados Éva elnök: Felkéri Lovász Imre jegyzőt, ismertesse a napirendi pontot.
Lovász Imre jegyző: 2016. III. hó 29-én megalkotta a képviselő-testület a talajterhelési díjról
szóló helyi önkormányzati rendeletet, amelyben a kötelező elemeken kívül meg lett állapítva a
kedvezmények, illetve a mentességek köre. A bevallásokat a 2017-es évről folyamatosan
nyújtják be, illetve jönnek a problémás esetek is, amelyek alapján két javaslattal élnek. Az
egyik, mely szerint a 4. § kiegészülne azzal, hogy a kibocsátót, akinek a vízfogyasztása a
tárgyévben nem éri el a 20 m3 mennyiséget 80%-os díjkedvezmény illeti meg. Ezek azok a
személyek lennének, akik fürdőszobával nem rendelkeznek, nagy részük idős lakos, már nem
is fogják kiépíteni sem a fürdőszobát, sem a rákötést. A 80 %-os kedvezmény pedig úgy lett
kiszámolva, hogy nagyjából akkora összeget fizessenek, mintha szennyvízdíjat fizetnének. Az
5. § kiegészítése pedig a temetők területén keletkezett vízfogyasztásra vonatkozna. Ezt 2019.
január 1-től lehet alkalmazni, tehát a 2019. évben keletkezett vízfogyasztás után a 2020.
évben bevallásban lehet érvényesíteni. Visszamenőleg csak akkor lehetne alkalmazni, ha
mindenkinek meg lenne, vagy mindenkinek törölve lenne a kedvezmény.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Annyit szeretne elmondani, hogy a tájékoztatók
kimentek. Ha a bizottság és majd a képviselő-testület a rendeletet módosítja, az csak attól a
naptól fog élni. Mindenkinek ki kell fizetnie, ami a bevallás alapján ki lesz rá szabva. Azok
részére, akiknek nincs fürdőszobájuk és a jövőben ezt a kedvezményt megkaphatják,
próbáltak azzal könnyíteni, hogy a szociális keret terhére a talajterhelési díj és a szennyvíz
díjának különbözetét kelljen csak megfizetni. Vannak azonban olyan nagy összegű
talajterhelési díjra kötelezettek, akik bejelentési kötelezettségüknek ugyan nem tettek eleget,
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de rákötöttek a szennyvízhálózatra. Nem tudják igazolni, tehát nyilván nem is fizetnek
szennyvízdíjat sem. Viszont azt mondják, hogy a bejelentést a vízmű szakembereinek adták
oda. Itt igazságot tenni már nehéz. Biztosan van olyan is, aki szándékosan nem jelentette be,
de vannak olyanok is, akik tényleg odaadták a TRV Zrt. dolgozójának a papírjukat. Most
megkapták visszamenőleg a több százezres nagyságrendű talajterhelési díjat, amit nem tudnak
kifizetni.
Dr. Bakos Beáta: Ha a TRV Zrt. dolgozója átvette a rendszert, annak nyoma kell, hogy
legyen.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: A TRV Zrt. kiküldött egy listát, amelyben 150
olyan ingatlan is szerepelt, amely bejelentő lapjának másolata megtalálható a Polgármesteri
Hivatalban.
Dr. Bakos Beáta: Tehát a TRV Zrt. hanyagsága, hogy elvesztek a bejelentések?
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Azoknak, akiknek bejelentő lapjának másolatát
megtalálták, nem küldtek tájékoztatót. Akinek viszont nem találják, az nem a Polgármesteri
Hivatalba hozta be, ahogyan kellett volna, hanem odaadta a TRV Zrt. dolgozójának.
Dr. Bakos Beáta: Véleménye szerint, aki rákötött a rendszerre, de nem jelentette be, vagy
nem a megfelelő módon, és így nem fizetett szennyvízdíjat sem, ami feltűnhetett volna neki,
az a hanyagsága miatt járt így, tehát ki kell fizetni a talajterhelési díjat. A szennyvízszámlát
nem hiányolták, most viszont sokallják a talajterhelési díjat.
Karkusné Dósa Zsuzsanna: Őszintén szólva ő is csak abból gondolja, hogy fizet
szennyvízdíjat, mert nem kapott tájékoztatást és bevallás formanyomtatványt.
Dr. Bakos Beáta: A közüzemi számlákat azért csak megnézi az ember.
Seresné Lados Éva elnök kérdezi, van-e valakinek kérdése, javaslata?
Hozzászólás, javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi ki az, aki a Képviselő-testületnek javasolja a
talajterhelési díjról szóló 7/2016. (III. 29.) számú önkormányzati rendelet módosítását az
előterjesztés szerint? A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a
következő határozatot hozza:
608/2018. (XI.20.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Javaslat a talajterhelési díjról szóló 7/2016. (III. 29.) számú önkormányzati rendelet
módosítására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja a talajterhelési díjról
szóló 7/2016. (III. 29.) számú önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés
szerinti tartalommal.
Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
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