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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 
 

Készült:  
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testület ÜGYRENDI-JOGI-
SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2018. december 11-én megtartott n y í l t ,  s o r o s 
ülésén a Polgármesteri Hivatal dísztermében. 

 
Jelen vannak:  

Seresné Lados Éva elnök 
Szöllősi János 
Dr. Bakos Beáta 
Baginé Gavaldik Lívia 
Karkusné Dósa Zsuzsanna  

5 fő 
 
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 
    
 Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 Lovász Imre   jegyző 
 Lóczi István    aljegyző 
 Lajosné Kiss Klára   intézményvezető 
 Müllerné Braun Erika intézményvezető 
 Kun Adrienn   mb. intézményvezető 
 Göröcs László   mb. intézményvezető 
  
  
Seresné Lados Éva bizottság elnöke: sok szeretettel köszönti a megjelent bizottsági tagokat 
és a résztvevőket. Megállapítja, hogy a bizottság 5 tagja közül mind az 5 fő jelen van, tehát a 
bizottság határozatképes. Dr. Bakos Beátát felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére. 

Seresné Lados Éva elnök: szavazásra teszi, ki az, aki elfogadja Dr. Bakos Beátát 
jegyzőkönyv hitelesítőnek. A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
682/2018. (XII.13.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága a 2018. december 11-i Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági ülésen Dr. 
Bakos Beátát 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 6. napirendi pontjaként kerüljön 
megtárgyalásra a „Előterjesztés a 671/2018.(XI.20.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági 
határozat módosítására”, amelynek előadója Lovász Imre jegyző legyen. 

 Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi, ki tudja elfogadni, hogy a nyílt ülés 6. napirendi 
pontja a „Előterjesztés a 671/2018.(XI.20.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági 
határozat módosítására” legyen, melynek előadója Lovász Imre jegyző? A bizottság 5 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot és a következő határozatot hozza: 
 
683/2018. (XII.13.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
6. napirendi pont felvétele napirendre 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottság a 2018. december 11-i soros ülés napirendjére felveszi a következő 
napirendi pontot. 
 
6./ Előterjesztés a 671/2018.(XI.20.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági 

határozat módosítására 
 
 Előadó:  Lovász Imre jegyző 

 

Erről értesül:  
 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 

 
 
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a 6 nyílt és 1 zárt napirendi 
pontból álló módosított napirendet, melyet a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogad és a következő határozatot hozza: 
 
684/2018. (XII.13.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Módosított napirend elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottság a 2018. december 11-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./ Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) elfogadására 

Előadó: Lóczi István aljegyző 
  

3./ Előterjesztés a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény ideiglenes 
intézményvezető megbízásának meghosszabbítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
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4./ Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár ideiglenes 
intézményvezető megbízásának meghosszabbítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
  

5./ Előterjesztés az Ozoróczky Mária Szociális Központ Szakmai Program, valamint 
a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadására 
Előadó: Müllerné Braun Erika intézményvezető 

 
6./ Előterjesztés a 671/2018.(XI.20.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági 

határozat módosítására 
Előadó:  Lovász Imre jegyző 

  
Z á r t ülés: 

 

7./ Természetben és pénzben is nyújtható rendkívüli eseti 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 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. Elsőként a pénzügyi helyzet 
ismertetésével szeretne foglalkozni. Látható, hogy a kisebb táblázat november 17-től 
december 7-ig szól, amelyben három nagy összeg található. Az egyik a szemétszállítási díj 
támogatás. Ezt az összeget, amint megérkezik, utalják a szociális keretből. Ez az elmúlt 
időszakban 1.088.156.- forint volt. Emellett továbbra is a gyógyszertámogatás azok, amelyek 
igen nagy költséggel járnak. És továbbra is vannak olyan személyek, akiknek a gyógyszereit a 
Polgármesteri Hivatal dolgozója váltja ki. A harmadik nagyobb összeg pedig a 
közfoglalkoztatás önkormányzatra eső része. Összességében ebben az időszakban 4.226.238.- 
forint kifizetése terhelte. Ez volt az az összeg, amely a szociális keretből felhasználásra került. 
A másik táblázat 2018. november 30-án került lezárásra. Az első oszlopban azok az összegek 
szerepelnek, amelyeket ez év januárjában soronként megállapított a bizottság. Ebben az év 
során voltak változások, például a lakásvásárlás támogatás keretét 1 millió forintról 2,1 millió 
forintra emelte a bizottság. De más sorok is vannak, amelyeken túlfizetés vagy éppen 
megtakarítás keletkezett. Az utóbbi időben a köztemetés költsége emelkedett nagyobb 
mértékben, amely nem látható előre. A gyógyszertámogatás esetében pedig még a tervezett 10 
millió forint összeg is kevésnek bizonyult. Ennek ellenére november 30-án még 5.262.667.- 
forint volt a kasszában. Ebből még le kell vonni fenyőfa költségét, továbbá van még dologi 
költség, amelyet az élelmiszercsomagokra kell felszámolni. Tehát jelen pillanatban durván 2 
millió forint áll még rendelkezésre a szociális keretből, tehát összességében elmondható, hogy 
jól gazdálkodott a bizottság. Hozzá kell tennie, hogy az elmúlt évhez képeset sajnos 5 millió 
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forinttal kevesebb volt a támogatás. A jövő évi szociális keretről még nincs információ, de 
várhatóan még ettől is kevesebb lesz.   

Seresné Lados Éva elnök: Van-e valakinek kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 

Baginé Gavaldik Lívia: Ez a két millió forint feladathoz kötött, tehát el kellene költeni még 
ebben az évben, vagy nincs visszafizetési kötelezettség? 

Lóczi István aljegyző: Van visszafizetési kötelezettség. De a két millió forintból még 1,5 
millió forint költséget jelent a fenyőfa beszerzése, így összesen kb. 500.000.- forint marad. 
Ebből célszerű lenne élelmiszereket beszerezni. Még arról tájékoztatná a bizottságot, hogy a 
téli szünet 3 napja alatt is kötelező a szünidei gyermekétkeztetés. Előre még nem tudják, hogy 
mennyien igénylik majd, de előzetesen egyeztetett a beszállítóval napi 200 adag étel 
megrendeléséről.  

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, melyet a bizottság 5 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza: 
 
685/2018. (XII.13.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Szociális keret felhasználásának elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottsága elfogadja a pénzügyi helyzet ismertetéséről, szociális keret 
felhasználásáról 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 

Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) elfogadására 
Előadó: Lóczi István aljegyző 

Seresné Lados Éva elnök: kérdi Lóczi István aljegyzőt, kívánja-e kiegészíteni, összefoglalni 
az írásos anyagot? 

Lóczi István aljegyző: Csak röviden szeretné összefoglalni. 2013-ban  készítettek egy Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot, amely öt évre szól, így idén egy újat kellett készíteni. Az elmúlt 
héten több alkalommal egyeztettek és átfésülték az anyagot, továbbá KSH-s adatokkal 
pontosították. Az elkészült anyagot elküldte a mentornak, aki átnézte és elfogadásra javasolja. 
Kéri a bizottságot, hogy vitassa meg, és javasolja elfogadásra a képviselő-testület felé.  

Seresné Lados Éva bizottság elnöke kérdi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 

Szöllősi János: A Programon látszik, hogy sok ember munkája és nagyon sok ideje van 
benne. Annyira széles körű, hogy szinte a születéstől a halálig segítheti a rászoruló 
személyeket. Amit a program nem tartalmaz, de úgy érzi, hogy beszélni kell róla, az azok a 
14. életévüket betöltött személyek, akik általános iskolai tanulmányaikat befejezték, de sem 
továbbtanulni sem dolgozni nem mennek el. Úgy gondolja, megéri foglalkozni ezzel a 
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kérdéssel is, mivel ezek a személyek így el fognak veszni. Köszöni, hogy elkészítették ezt a 
nagyon sokrétű és nagyon aprólékos programot, kívánja, hogy valósuljon meg az elkövetkező 
öt évben.  

Lóczi István aljegyző: Még annyi kiegészítéssel élne, hogy a HEP-nek vannak kötelező 
elemei, amelyeket tartalmaznia kell, valamint kétévente felül kell vizsgálni, így 2020. 
december 31-t jelölték meg a felülvizsgálat határidejének.  

Baginé Gavaldik Lívia: Szeretne reagálni képviselő úr felvetésére, valamint kiegészítéssel is 
élne. Az előző Programhoz képest két területen van változás, a mélyszegénységben élők és a 
gyerekek helyzetében. A mélyszegénységben élők esetében annyi a változás, hogy a 
célkitűzéseket igazították a tervezett telepprogramhoz, hiszen a pályázat szempontjából 
fontos, hogy azok az elemek szerepeljenek benne, amelyeket meg akarnak valósítani. 
Másrészt csökkent a munkanélküliségi mutató, amely szintén átvezetésre került. A 14 éves 
korosztály tekintetében egyet ért azzal, hogy lehetne még jobban bontani a célcsoportot, erről 
a felvetett problémáról csak áttételesen szól a HEP. A 14 éves korú még tanköteles, tehát 
gyermekjóléti szolgáltatásban védelembe vétel keretében biztosan gondozott. Tehát ilyen 
értelemben nem esik ki a hálón. Erre a célra vannak beépítve a továbbfoglalkoztatási és 
felzárkóztató programok. Abban reménykedhetnek, hogy talán fiatal felnőtt korban, érettben, 
másként látja a helyzetét. A gyerekek tekintetében pedig problémaként szerepel a 
nevelőszülőknél elhelyezett gyermekek magas száma, amely új elemként került be a 
programba. Az intézkedési tervben leginkább a rendszeres kapcsolattartás a nevelőszülői 
hálózatot fenntartókkal és a beilleszkedésük támogatása szerepel.  

Seresné Lados Éva bizottság elnöke kérdi, van-e további kérdés, javaslat? 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi  ki az, aki elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a Helyi Esélyegyenlőségi Programot az előterjesztés szerint, melyet a bizottság 5 
igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza: 

 
686/2018. (XII.13.) 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 javasolja a Helyi Esélyegyenlőségi 
Program elfogadását 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 Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény ideiglenes 
intézményvezető megbízásának meghosszabbítására 
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: Köszöni a lehetőséget. Átadja a szót Lovász 
Imre jegyzőnek. 
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Lovász Imre jegyző: Hamarosan lejár Göröcs László intézményvezetői megbízása, így 
célszerű lenne, egy újabb dátumot nevesíteni, ameddig a bizottság javasolja meghosszabbítani 
a megbízását. A határozati javaslatban nem szerepel dátum. Hivatalosan nincs megállapítva, 
hogy milyen időközönként kellene kiírni a pályázatot a NÜVI esetében. Hamarosan azonban 
ismét ki kell majd írni. Javasolja, hogy a pályázati kiírásban szerepeljen majd, hogy a 
bizottság az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja. A Művelődési Ház esetében annyi 
lesz a különbség, hogy ott kötelező háromhavonta kiírni a pályázatot. Ez egy végrehajtási 
rendeletben van meghatározva. Januárban elő is készítik majd.  

Seresné Lados Éva elnök: Javasolja, hogy fél évre hosszabbítsák meg a megbízást, tehát 
2019. június 30-ig. 

Szöllősi János: Támogatja a javaslatot. 

Seresné Lados Éva elnök kérdezi, van-e még valakinek észrevétele, javaslata? 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi ki az, aki a Képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolja Göröcs László intézményvezetői megbízásának meghosszabbítását 2019. június 30-
ig? A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő 
határozatot hozza: 

 
687/2018. (XII.13.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat  
Javaslat Göröcs László Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény megbízott 
intézményvezető megbízásának meghosszabbítására  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXIII. törvény és a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi 
önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési 
intézményekről szóló 77/1993. (V. 12.) Kormányrendelet előírásaira figyelemmel, 
hogy 
 

Göröcs Lászlót 
 

(szül: Jászladány, 1965.10.07., a.n: Kiss Terézia, lakcím: 5055 Jászladány, Rózsa u.11. 
sz.) a 345/2017. (XI. 23.) számú Képviselő-testületi határozat érvényben tartása 
mellett továbbra is bízza meg a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 
intézményvezetői feladatainak ellátásával 2019. június 30. napjáig, de legfeljebb az 
intézményvezetői munkakör pályázat útján történő betöltéséig, az alapilletményének 
és a vezetői pótlékának változatlanul hagyása mellett. 
 

 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 Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár ideiglenes 
intézményvezető megbízásának meghosszabbítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 



 9 

  

Seresné Lados Éva elnök kérdezi Lovász Imre jegyzőt, kívánja-e kiegészíteni, összefoglalni 
a napirendi pontot? 

Lovász Imre jegyző: Nagyon hasonló a helyzet. Kun Adrienn megbízása is hamarosan, 
december 31-án lejár. Így célszerű lenne meghosszabbítani, továbbá javasolja, hogy jövő év 
elején új pályázati kiírás is legyen.  

Seresné Lados Éva elnök: Ettől függetlenül van lehetőség 2019. június 30-ig 
meghosszabbítani? 

Lovász Imre jegyző: Igen, mivel szerepel majd benne, hogy legfeljebb az intézményvezetői 
munkakör pályázat útján történő betöltéséig.  

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 elfogadásra 
javasolja Kun Adrienn intézményvezetői megbízásának meghosszabbítását 2019. június 30-
ig? A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő 
határozatot hozza: 
 
688/2018. (XII.13.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat  
Javaslat Kun Adrienn Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár megbízott 
intézményvezetői megbízásának meghosszabbítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXIII. törvény és a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a 
művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 
150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet előírásaira figyelemmel, hogy 

Kun Adriennt 

(szül: Jászberény, 1977.10.24., a.n: Kun Mária, lakcím: 5055 Jászladány, Mátyás u.14. 
sz.) a 346/2017. (XI. 23.) számú Képviselő-testületi határozat érvényben tartása 
mellett továbbra is bízza meg a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és 
Könyvtár (5055 Jászladány, Kossuth L. u. 110. sz.) vezetésével 2019. június 30-ig, de 
legfeljebb az intézményvezetői munkakör pályázat útján történő betöltéséig, az 
alapilletményének és a vezetői pótlékának változatlanul hagyása mellett. 

 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 az Ozoróczky Mária Szociális Központ Szakmai Program, valamint a 
Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadására 
Előadó: Müllerné Braun Erika intézményvezető 
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Seresné Lados Éva elnök: kérdi Müllerné Braun Erika intézményvezetőt, kívánja-e 
kiegészíteni, összefoglalni az írásos anyagot? 

Müllerné Braun Erika: Tisztelettel köszönt mindenkit. Szeretné összefoglalni. A Szakmai 
Programot és az SZMSZ-t azért hozta most a bizottság és majd a képviselő-testület elé, mert a 
szociális törvények változásait át kellett vezetni. Továbbá január 1-től szeretnék bevezetni a 
demens nappali ellátást. Plusz embert, illetve tárgyi feltételt nem kíván egyelőre, a jövő évben 
pedig remélhetőleg a TOP-os pályázat keretében megvalósul majd az Alapszolgáltató 
Központ és oda majd helyileg is átkerülhet. Ezen kívül január 1-től igényelhető majd a 
demens nappali ellátásra a plusz normatíva is. 

Lovász Imre jegyző: Jelenleg van hatályban egy Szakmai Program és egy Szervezeti és 
Működési Szabályzat is. Ezért javasolja, hogy a bizottság először helyezze hatályon kívül 
ezeket és így tudná elfogadni az újakat, tekintettel arra, hogy nagyon sok változás került 
átvezetésre.  

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 Ozoróczky Mária Szociális Központ Szakmai Programja, valamint a Szervezeti 
és Működési Szabályzata hatályon kívül helyezését? A bizottság 5 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 
 
689/2018. (XII.13.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat  
Javaslat az Ozoróczky Mária Szociális Központ Szakmai Programja, valamint a 
Szervezeti és Működési Szabályzata hatályon kívül helyezésére 
 

 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja az Ozoróczky Mária 
Szociális Központ Szakmai Programja, valamint a Szervezeti és Működési 
Szabályzata hatályon kívül helyezését. 

 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 Ozoróczky Mária Szociális Központ Szakmai Program, valamint a Szervezeti és 
Működési Szabályzata elfogadását az előterjesztés szerint? A bizottság 5 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 
 
690/2018. (XII.13.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat  
Javaslat az Ozoróczky Mária Szociális Központ Szakmai Programja, valamint a 
Szervezeti és Működési Szabályzata elfogadására 
 

 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja az Ozoróczky Mária 
Szociális Központ Szakmai Programja, valamint a Szervezeti és Működési 
Szabályzata elfogadását az előterjesztés szerinti tartalommal. 

 Erről értesül:   
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 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 671/2018.(XI.20.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
módosítására 
Előadó:  Lovász Imre jegyző 
 

Seresné Lados Éva elnök: Felkéri Lovász Imre jegyzőt, ismertesse a napirendi pontot! 
 
Lovász Imre jegyző: Az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság november 20-i ülésén tárgyalta a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási hallgatók 
pályázatának elbírálását. Ennek során Lázár Boglárka pályázatát nem támogatta, tekintettel 
arra, hogy szociális rászorultságot nem talált. A szociális rászorultság meghatározásáról a 
képviselő-testület döntött szeptember 20-i ülésén. Meghatározta, hogy melyek azok a 
figyelembe vehető rászorultságok, amelyeket a pályázat elbírálása során figyelembe kell 
venni. Lázár Boglárka a határozattal szemben írt egy fellebbezést, amelyet azzal indokolt, 
hogy nagymamájával él egy háztartásban, így az egy főre jutó havi jövedelmük nettó 67.775.- 
forint. A testületi döntés alapján, amelyben az elbírálás szempontjai lettek meghatározva, ott 
szerepel olyan is, hogy a háztartásban valaki öregségi nyugdíjban részesül. Ez alapján 
jogosult lehet a támogatásra. A lakcímkártyája arra a címre szól, ahol a nagymamája is él. A 
hatóságoknak így az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottságnak is az új eljárási törvény alapján 
lehetősége van egy éven belül a saját döntését módosítania. Amennyiben ez nem történik 
meg, a képviselő-testületnek kell döntést hoznia.    

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, hogy a bizottság 
671/2018.(XI.20.) számú határozatát módosítsa? A bizottság 3 igen 2 tartózkodás mellett 
elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 
 
691/2018. (XII.13.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat  
671/2018.(XI.20.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat módosításáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága a 671/2018.(XI.20.) számú határozatát módosítja és Lázár Boglárka 
Jászladány, Újszászi u. 37/B szám alatti lakos A típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati ösztöndíjpályázatát – szociális rászorultság miatt – 2019. január 1-től 
2019. december 31-ig 10 hónapon keresztül havi 5.000,- Ft összegben támogatja.  
Lázár Boglárka Jászladány, Újszászi u. 37/B szám alatti lakos „A” típusú Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázatot nyújtott be Jászladány 
Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete részére.  
Tekintettel arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
ösztöndíjpályázat célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan 
rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása Jászladány 
Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 349/2018. (IX.20.) számú 
határozatával megállapította a pályázat elbírálása során szociális rászorultságként 
figyelembe vehető feltételeket. 




