JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. január 21-én megtartott soros nyílt ülésén,
a Polgármesteri Hivatal dísztermében
Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt,
Dr. Bakos Beáta, Bertalan László, Major Ferencné, Seresné Lados Éva, Szöllősi
János, Tóth Imre 8 fő képviselő.
Bejelentés mellett távolmaradt: Gyárfás Lajos 1 fő képviselő.
Tanácskozási joggal jelen van:
Lovász Imre jegyző,
Lóczi István aljegyző,
Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője,
Lajosné Kiss Klára a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője,
Müllerné Braun Erika Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ
vezetője,
Tarcsa Istvánné Jászladány Nagyközség Idősek Otthona megbízott vezetője,
Silye András a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
vezetője,
Gonda József Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény
vezetője,
Göröcs László NÜVI közalkalmazottja,
Czibak László a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,
Suki Béla a JRNÖ képviselője,
Kun Adrienn Ladányi Hírek szerkesztőbizottság tagja.

Drávucz Katalin polgármester nagy tisztelettel köszönti a soros ülésen megjelent
képviselőket, megjelenteket. Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 8 fő jelen van,
Gyárfás Lajos képviselő jelezte távolmaradását. A testület határozatképes, az ülést
megnyitja.
Megkérdezi, hogy a meghívóban szereplő 12 napirenddel kapcsolatosan van-e
valakinek kérdése, vagy plusz napirendi pont, illetve módosító javaslata?
(Módosító javaslat nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a mai napirendet,
mely következtében 10 napirendi pontot nyílt ülésben, 2 pontot zárt ülésben tárgyal a
testület?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2016. (I. 21.) sz. határozata
Napirend elfogadása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők
szerint határozza meg mai ülésének napirendjét:
N a p i r e n d :
1./

Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester

2./

Beszámoló a 2015. évi közmunkaprogramok értékeléséről, tájékoztató
a 2016. évi lehetőségekről, közcélúak foglalkoztatásának lehetőségei
az önkormányzati intézményekben
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester,
Zakar Margit ügyintéző,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

3./

Beszámoló a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
2015. évi munkájáról
Előadó:
Silye András intézményvezető,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

4./

Javaslat az óvoda és bölcsőde nyári nyitvatartási idejére
Előadó:
Lajosné Kiss Klára intézményvezető,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

5./

Előterjesztés a szervezeti és működési szabályzatról szóló 6/2015. (II.
23.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó:
Lovász Imre jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

6./

Előterjesztés a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között
együttműködési megállapodás felülvizsgálatára
Előadó:
Lovász Imre jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

7./

Előterjesztés a Ladányi Hírek átszervezéséről, fejlesztési stratégiájáról
szóló 302/2014. (XI. 27.) számú Képviselő-testületi határozat
felülvizsgálatára
Előadó:
Lovász Imre jegyző,
Silye András intézményvezető,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

8./

Előterjesztés a Jászsági Ivóvízminőség-javító projekt záró kifizetési
forrásának biztosítására
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester,
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

és a
kötött
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9./

Előterjesztés a Nagyközség Üzemeltelési és Vagyonkezelő Intézmény
intézményvezetői álláshely pályázati kiírására
Előadó:
Lovász Imre jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

10./

Előterjesztés Jászladány Nagyközségi Önkormányzat „Komplex
telepprogram Jászladányon” című, TÁMOP-5-3.6-11/1-2012-0083
azonosító
számú
projekt
fenntartása
érdekében
kötendő
együttműködési megállapodásról
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

Zárt ülés:
11./

Előterjesztés a természetben és pénzben is nyújtható rendkívüli eseti
támogatás iránti kérelemre az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
határozata ellen benyújtott fellebbezés elbírálására
Előadó:
Lovász Imre jegyző

12./

Előterjesztés ingatlan vásárlás megtárgyalására
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.

1 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
Major Ferencné alpolgármester
Előadó:
Drávucz Katalin: írásos anyagot készített a napirendi pontról alpolgármester
asszony. Megkérdezi, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni.
Major Ferencné: nem kívánja szóban kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen
válaszol.
Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése vagy
észrevétele a kiküldött tájékoztatóval kapcsolatban?
Szöllősi János: november 30-án az alpolgármester asszony egyeztetést folytatott az
önkormányzat ügyvédeivel a folyamatban lévő ügyekről. Ezzel kapcsolatban kérdezi,
hogy a pszichiáter doktornő ügye hogy áll jelenleg, aki bírósághoz fordult az
önkormányzattal szemben. Másik kérdése, hogy 2016. január 14-én, csütörtökön
egyeztetett a Jásztér Kft-vel pályázatok kapcsán. Kérdezi, hogy milyen pályázatokról
egyeztettek.
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Drávucz Katalin: az első kérdésre válaszolva elmondja, hogy az említett doktornő
nem fordult bírósághoz tudomása szerint. Bírósági megkeresés nem érkezett az
önkormányzathoz. A Kormányhivatal, mint eljáró hatóság ellenőrizheti a pályázati
eljárás lefolytatását, illetve vizsgálhatja a kifogás valós tényét. A Kormányhivataltól
sem érkezett megkeresés ezzel kapcsolatban.
Szöllősi János: tehát akkor nincs ügy?
Drávucz Katalin: nincs ügy folyamatban ezzel kapcsolatban. Megkéri Major
Ferencnét, hogy adjon választ képviselő úrnak a második kérdésére.
Major Ferencné: a Jásztér Kft-vel az egyeztetés a Megyei TOP pályázatok kapcsán
történt. 5 területre kellett beküldeni azokat az adatlapokat, amik több hónapos
előkészítés során kikristályosodtak, december 23-án jelentek meg a pályázati
kiírások. A szociális alapellátással kapcsolatos pályázati kiírás már megjelent, a
gyermekintézmények fejlesztése keretén belül az óvodában a bölcsődei férőhelyet
próbálják bővíteni. A települési közlekedés kapcsán a tervezett kerékpárútra adták be
előzetesen az elképzelést, mint fejlesztési lehetőséget. Várják a tájházra a pályázati
kiírást, illetve a Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztésére. Ezen pályázatok
megírásával, illetve a műszaki tartalommal kapcsolatban folyt az egyeztetés.
Folyamatban van ezzel egyidejűleg két másik egyeztetés is, hiszen nem csak ezzel a
Kft-vel szeretnénk a Megyei TOP pályázatokban részt venni. Az energetikai pályázat
teljesen készen van egy pesti cégnél, amit egy korábbi együttműködés keretein belül
készítettek el. Ennek a pályázatnak csak az átdolgozása válik szükségessé. A
gyermekintézményi fejlesztések kapcsán a Megyei Területfejlesztési Ügynökséggel
folyik az egyeztetés.
Szöllősi János: köszöni a tájékoztatást.
Drávucz Katalin: megkérdezi, hogy van-e még valakinek a tájékoztatóval
kapcsolatban kérdése?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin: megköszöni a képviselő-testületnek, hogy távolléte ideje alatt is
támogatják alpolgármester asszony munkáját. A képviselő-testületi üléseken
folyamatosan részt kíván venni, az önkormányzati ügyek alakulását folyamatosan
figyelemmel kíséri. Bár az ügyintézés szerves munkáit a képviselők,
intézményvezetők, hivatali dolgozók végzik, de továbbra sem szeretne kimaradni a
döntésekből, nyugodtan keressék bármilyen problémával kérdéssel, kéréssel. Tervei
szerint pár hónapon belül ismét teljes munkaidőben áll munkába.
(További hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a két ülés
közötti munkáról az alpolgármester asszony tájékoztatóját?
A Képviselő-testület a tájékoztatót 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2/2016. (I. 21.) sz. határozata
Az alpolgármester két ülés közötti munkájáról szóló tájékoztató elfogadása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a két
ülés között végzett munkáról az alpolgármester által készített tájékoztatót a
szóbeli kiegészítésekkel együtt.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Jászladány Nagyközség Alpolgármestere helyben
értesülnek.

2 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Beszámoló a 2015. évi közmunkaprogramok értékeléséről, tájékoztató a 2016.
évi lehetőségekről, közcélúak foglalkoztatásának lehetőségei az önkormányzati
intézményekben
Major Ferencné alpolgármester,
Előadó:
Zakar Margit ügyintéző,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Drávucz Katalin: részletes írásos anyag készült a napirendi pont előterjesztéseként,
melyet minden képviselő megkapott. Megkérdezi Major Ferencné alpolgármestert,
hogy kívánja-e az írásos anyagot szóban kiegészíteni.
Major Ferencné: nem kívánja szóban kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre válaszol.
Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, hogy milyen
javaslat született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság
javasolja a 2015. évi közmunkaprogramról a beszámoló elfogadását, illetve a 2016os évhez kiegészítésként annyit javasolnak, hogy 2016. évben, a 2017. évi
közmunkaprogram készítéséhez a NÜVI készítsen felmérést azon utcákról,
amelyekben nincs csapadékvíz elvezető árok, vagy csak szikkasztó árok található. A
szikkasztó árkokat valamilyen módon valahová el kellene vezetni, mert az így
pocsolyaként működik. A 2016. évi költségvetés készítésekor vegyék figyelembe,
hogy ezeket az árkokat terveztetni kell, vízjogi létesítési engedély kell hozzá, erre
anyagi forrást biztosítani szükséges. Ha van rá lehetőség, akkor pályázatokból
legyenek megvalósítva a kért fejlesztések. A NÜVI vezetője elmondta, hogy a 30x30as fedőlapokból kirakott árok csak időleges a talajmozgások miatt, hosszabb távú
megoldást a 2 méteres betonelemekből álló árok jelentene.
Drávucz Katalin: az ügyrendi bizottság is tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi, hogy
milyen javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság
elfogadásra javasolja az előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy a Szociális és
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Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ előtti járdaszakasz is kerüljön bele a
járdakészítés tervezetébe.
Szöllősi János: elmondja, hogy ez a módosítási javaslat az ő kérelmére került bele
a határozatba, mivel naponta ott kb. 80-100 gyerek elmegy, és ez a járdaszakasz
nagyon balesetveszélyes, mivel 5-10 cm mélyen van felmaródva a járda a só miatt.
Nem az 1000 méter járdamegépítésen felül kérte ezt, hanem úgy, hogy ez a 40
méteres szakasz is legyen benne az ezer méterben. A NÜVI intézményvezetője azt a
tájékoztatást adta, hogy a polgármester asszony engedélye szükséges ahhoz, hogy
ez a 40 méter útszakasz belekerülhessen a 2016-os kivitelezésbe. Nem betonjárdára
gondolt, hanem a viacolor járdára, amiből 1000 méter van tervezve.
Drávucz Katalin: ha a tavalyi programmal eljutnak az idén a kereszteződésig a
térkövesek, akkor van rá esély, hogy ez is elkészül.
Mezei Norbert: kérdése, hogy a költségvetésbe mennyi összeget tervezzenek be a
vízelvezető árkok engedélyezésének költségeire?
Bagi Zsolt: a bizottsági ülésen konkrét összeg nem volt meghatározva, de a NÜVI
vezetőjének biztosan van támpontja arra vonatkozóan, hogy mennyibe kerül egy-egy
ilyen terv.
Drávucz Katalin: megkéri a NÜVI vezetőjét, Gonda Józsefet, hogy a költségvetés
előkészítésekor tervezzék be a tervekhez szükséges költségeket.
Gonda József: a bizottsági ülésen kérték, hogy mérje fel a településen azokat a
területeket, ahol szükséges a vízelvezetés problémájának megoldása. Javasolja,
hogy ne egyszerre tervezzék be az összes problémás helyre vonatkozó
engedélyezés költségeit, hanem szakaszokra bontsák a kivitelezést. Egy-egy ilyen
szakasz tervezése 300-500 ezer forint körüli összeget jelent, de ezzel kapcsolatban
mindenképpen egyeztetni fog a KSK Mérnöki irodával, akik a többi tervet is
készítették. A bizottsági ülésen is elmondta, hogy nem csak a közmunka program
keretében kellene tervezni a vízelvezető árkok felújítását, javasolta, hogy más
pályázati lehetőségeket is keressen az önkormányzat.
Drávucz Katalin: a Megyei TOP pályázatoknál betervezték a csapadékvíz elvezetés
IV. ütemét.
Gonda József: a csapadékvíz elvezetés III. ütem pályázat 10 km hosszú szakasz
megépítése 300 millió forint összeg volt, melyből a tervezési költség 6-8 millió forintot
jelentett.
Drávucz Katalin: kéri, hogy intézményvezető úr a felmérést követően kérjen
árajánlatot a tervezésre, és annak költsége kerüljön bele a 2016. évi költségvetésbe.
(További hozzászólás, kérdés nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a 2015 évi
közmunkaprogramok értékeléséről szóló beszámolót, valamint a 2016 évi
lehetőségekről a tájékoztatót?
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A Képviselő-testület a beszámolót és tájékozatót 8 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadja, és a következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
3/2016. (I. 21.) sz. határozata
A 2015. évi közmunkaprogramok értékeléséről szóló beszámoló, valamint a
2016. évi lehetőségekről készült tájékoztató elfogadása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság és az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
javaslatát figyelembe véve elfogadja a 2015. évi közmunkaprogramok
értékeléséről szóló beszámolót.
Képviselő-testület a 2016. évi lehetőségekről készült tájékoztatást elfogadja az
alábbi kiegészítésekkel:
- Az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság javaslatára kéri, hogy amennyiben
lehetőség van rá, akkor 2016. évben a Szociális és Gyermekvédelmi
Szolgáltató Központ előtti 40 méteres járdaszakasz viacolor borítása
kerüljön kivitelezésre.
- A Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára kéri, hogy a
NÜVI intézményvezetője mérje fel a településen azokat az utcákat,
amelyekben nincs csapadékvíz elvezető árok, vagy csak szikkasztó
árok található, valamint kérjen árajánlatot a tervezési költségekre
vonatkozóan.
- Képviselő-testület felkéri
a
Polgármesteri
Hivatal
pénzügyi
osztályvezetőjét, hogy az önkormányzat 2016. évi költségvetésében
tervezzen be a vízelvezető árkok tervezési költségeire 500 ezer forint
felhalmozási kiadást.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben,
3./ NÜVI helyben
értesülnek.

3 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Beszámoló a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi
munkájáról
Silye András intézményvezető,
Előadó:
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Drávucz Katalin: írásos anyagot készített az intézményvezető úr, megkérdezi, hogy
kívánja-e szóban kiegészíteni?
Silye András: nem kívánja szóban kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen
válaszol.
Drávucz Katalin: az ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi, hogy
milyen javaslat született?
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Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság
tárgyalta, és elfogadásra javasolja a beszámolót.
Drávucz Katalin: a beszámolóval kapcsolatosan van-e valakinek kérdése?
Bagi Zsolt: a képviselő-testület a novemberi testületi ülésen kérte Silye Andrást,
hogy a könyvtárra vonatkozóan készítsen egy olyan kimutatást, hogy 2015-ben
havonkénti lebontásban hány látogató volt a könyvtárban. Ezt nem találja a
beszámolóban.
Silye András: ennek most készült el az összesítése, mely havonta változó. A
kölcsönzés a számítógép használat, illetve a lexikon használat vonatkozásában
havonta kb. 180-260 fő.
Bagi Zsolt: akkor naponta kb. 10 fő igaz?
Silye András: igen.
Bagi Zsolt: az üzleti szférában, ha 10 fő megy be naponta egy boltba, akkor azt
bezárják.
Dr. Bakos Beáta: a könyvtárat kötelező fenntartani, ez nem kérdés, ha senki sem
megy be, akkor is kötelező fenntartani.
Bagi Zsolt: azért kérte a testület ezt a felmérést az intézményvezetőtől, mert
felmerült lehetőségként, hogy téli időszakban online rendelés lenne a könyvtárban.
Mivel a Művelődési Ház mindig nyitva van, ezért a könyvtárba látogató a Művelődési
Házba ment volna be, így a könyvtárban csak egy takarékos fűtés és világítás kellett
volna.
Dr. Bakos Beáta: úgy gondolja, hogy a könyvtárat pont azok a személyek látogatják,
akik az internetet nem tudják elérni. Az idősek mennek be, vagy a gyerekek esetleg,
akiknek konkrét könyvet kell olvasni. Úgy véli, nem megoldható az online rendelés,
vagy a két intézmény összevonása. Szépen ki van alakítva a könyvtár, és egyébként
is kötelező fenntartani. Spórolás szempontjából esetleg téli időszakban a Művelődési
Házat lehetne bezárni egy kis időre, mert azt nem kötelező fenntartani.
Bertalan László: szeretné kiegészíteni annyival Bagi Zsolt képviselőt, hogy a
novemberi pénzügyi bizottsági ülésen arról is szó volt, hogy a Művelődési Házba
kellene a könyvtárat átköltöztetni egy kisebb könyvállománnyal. Arra kérték Silye
Andrást, hogy mérje fel, hogy mennyi a könyvtárban a forgalom, hogy tisztán lássák,
hogy a megoldható lenne-e ez a Művelődési Ház épületén belül egy kisebb
helyiségben. A könyvek nagy része a könyvtárban maradhatna, és ha olyan könyvet
szeretnének kölcsönözni, ami helyileg a könyvtár épületében van, akkor valaki
elmenne érte. Ez talán költségmegtakarítással járna.
Silye András: Dankó Adrienn idejében kipróbálták, és az lett a következménye, hogy
se olvasójuk nem volt, és olyan mértékű megtakarítás sem jelentkezett, mint amit
vártak.
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Drávucz Katalin: van-e még valakinek a beszámolóval kapcsolatosan kérdése?
Tóth Imre: mennyi a kikölcsönzött könyvek darabszáma évente?
Lovász Imre: a beszámoló szerint 10424 darab.
Szöllősi János: a bizottsági ülésen megkérdezte intézményvezető urat, hogy
képesnek érzi-e magát arra, hogy a 2017-ben Jászladányon megrendezésre kerülő
Jászok világtalálkozóját levezényelje, megszervezze. Kéri Silye Andrást, hogy
mondja el a testületnek, hogy mi volt a válasza.
Silye András: az volt akkor a válasz, hogy kellő segítséggel meg tudja csinálni.
Mivel bizalmatlanságot érzett, ezért a mai napon eljuttatta polgármester asszonyhoz
a vezetői megbízásáról történő lemondást.
Drávucz Katalin: igen, megkapta a lemondását az intézményvezetői megbízásról,
közalkalmazottként továbbra is az intézmény dolgozója lesz. A következő testületi
ülésre előkészíti jegyző úr a lemondási kérelem beterjesztését, és az ezzel
összefüggő pályázati kiírást. Úgy érzi, hogy Silye András félreértette Szöllősi János
képviselő érdeklődését, mert itt nem bizalmatlanságról van szó.
Szöllősi János: így van, nem bizalmatlanságról van szó, csak Silye Andrástól
szerette volna hallani azt, hogy képes a világtalálkozó megszervezésére, mivel ez
nagyon nagy feladat.
Drávucz Katalin: nem bizalmatlanság az, ha a feladatokkal kapcsolatos kérdést tesz
fel a testület. Egy vezetői beosztásra alkalmasnak kell lenni, egy intézményt tudni kell
irányítani, a feladatokat elvégezni, ami nem mindig sikerült zökkenőmentesen. Nincs
probléma Silye András személyével, a munkájával, de amit eddig végzett az nem az,
amit egy vezetőtől elvár a testület. A kinevezésekor a testület ragaszkodott a
személyéhez, mert jászladányi, és ezért előnyt élvezett a tapasztaltabb pályázókkal
szemben.
Major Ferencné: a bizottsági ülésen is elmondta, hogy látják, hogy dolgozik az
intézmény, és a legjobb tudásuk szerint igyekeznek helytállni. Andrástól egy
koncentrált, összefogott, sokkal erőteljesebb és mindenre kiterjedő figyelmet kért.
(További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el az ügyrendi bizottság
javaslatára az művelődési ház beszámolóját a 2015. évről?
A Képviselő-testület a beszámolót 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
4/2016. (I. 21.) sz. határozata
A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2015. év II. félévében
végzett munkájáról készült beszámoló elfogadására
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság javaslatára elfogadja a Nagyközségi József Attila
Művelődési Ház és Könyvtár 2015. év II. félévében végzett munkájáról készült
beszámolót.
Képviselő-testület megköszöni az intézményben dolgozók munkáját.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár helyben
é r t e s ü l n e k .

4 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Javaslat az óvoda és bölcsőde nyári nyitvatartási idejére
Előadó:
Lajosné Kiss Klára intézményvezető,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Drávucz Katalin: az óvoda és bölcsőde nyári nyitvatartási idejére írásbeli
előterjesztést készített intézményvezető asszony. Megkérdezi, hogy kívánja-e
szóban kiegészíteni.
Lajosné Kiss Klára: nem kívánja szóban kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre
válaszol.
Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi milyen
javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság
javasolja az óvoda és bölcsőde nyári nyitvatartási idejét az előterjesztés szerint.
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az írásbeli
előterjesztéssel az ügyrendi bizottság javaslatára?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2016. (I. 21.) sz. határozata
A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde nyári időszakban történő zárva tartásáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága javaslatára elfogadja, hogy a Jászladányi Óvoda és
Bölcsőde, a nyári takarítási szünet idejét az intézmény SZMSZ-ben
foglaltaknak megfelelően 2016-ban az alábbi időpontban fogja tartani:
Petőfi úti óvoda:

július 4 – július 22-ig (3 hét)
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Rákóczi úti óvoda:
Bölcsőde:

július 25 – augusztus 12-ig (3 hét)
július 4 – július 15-ig (2 hét).

Az óvoda nyári zárva tartása ideje alatt a szülői igényeket figyelembe véve a
nyitva tartó óvodában fogadják az óvodás gyermekeket, biztosítják
felügyeletüket.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Jászladányi Óvoda és Bölcsőde helyben
értesülnek

5 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a szervezeti és működési szabályzatról szóló 6/2015. (II. 23.)
önkormányzati rendelet módosítására
Lovász Imre jegyző,
Előadó:
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Drávucz Katalin: átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek.
Lovász Imre: az állami normatívák fajtái a kormányzati funkciók elnevezései,
kódszámai változtak, ezek kerültek átvezetésre a rendelet mellékletében, melyet
elfogadásra javasol.
Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi milyen
javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság
elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást az előterjesztés szerint.
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az ügyrendi bizottság
javaslatára az előterjesztés szerint a rendelet módosításával?
A Képviselő-testület a rendeletmódosítást 8 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016. (I. 22.) önkormányzati rendelete
a szervezeti és működési szabályzatról szóló 6/2015. (II. 23.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
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6 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a Jászladányi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat között kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálatára
Előadó:
Lovász Imre jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Drávucz Katalin: írásos anyagot kapott mindenki, melyben a változások jelezve
vannak. Lovász Imre jegyzőt kérdezi, hogy szeretné-e szóban kiegészíteni.
Lovász Imre: nem kívánja szóban kiegészíteni.
Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi milyen
javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság
megtárgyalta, és elfogadásra javasolja azzal a módosítással, hogy a 4. Egyéb
rendelkezések pont egészüljön ki az alábbi 3. ponttal: „Jászladányi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat minden év január hónapjában írásban tájékoztatja
Jászladány Nagyközségi Önkormányzatot az előző évben végzett tevékenységéről.”
Drávucz Katalin: jegyző urat kérdezi, hogy van-e akadálya?
Lovász Imre: nincs.
Drávucz Katalin: a nemzetiségi önkormányzat testülete mikor fogja tárgyalni?
Lovász Imre: hétfőn.
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el az együttműködési
megállapodást és annak mellékletét az ügyrendi bizottság kiegészítésével?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag szavazattal
elfogadja, és a következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
6/2016. (I. 21.) sz. határozata
A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a Jászladányi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat között kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta a
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a Jászladányi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat között kötött együttműködési megállapodást és mellékletét.
Képviselő-testület
az
Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottság
javaslatára
figyelemmel az Együttműködési megállapodás 4. Egyéb rendelkezések pontját
az alábbiakkal módosítja és egészíti ki:
- „3. „Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat minden év
január hónapjában írásban tájékoztatja Jászladány Nagyközségi
Önkormányzatot az előző évben végzett tevékenységéről.”
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- Az előterjesztés szerinti 3. pont 4. pontként, valamint a 4. pont
pedig 5. pontként szerepeljen a megállapodásban.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Erről: 1./
2./

Képviselő-testület tagjai helyben,
Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
értesülnek.

7 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a Ladányi Hírek átszervezéséről, fejlesztési stratégiájáról szóló
302/2014. (XI. 27.) számú Képviselő-testületi határozat felülvizsgálatára
Előadó:
Lovász Imre jegyző,
Silye András intézményvezető,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Drávucz Katalin: Lovász Imre jegyzőt kérdezi, hogy szeretné-e az írásos anyagot
szóban kiegészíteni?
Lovász Imre: nem kívánja szóban kiegészíteni.
Drávucz Katalin: Silye András intézményvezetőt kérdezi, hogy szeretné-e az írásos
anyagot szóban kiegészíteni?
Silye András: a határozati javaslatban még úgy szerepel, mint intézményvezető, ezt
kéri módosítani.
Drávucz Katalin: rendben. Megkérdezi, hogy van-e még valakinek más javaslata?
(További javaslat nem hangzik el.)
Drávucz Katalin: köszönti Kun Adriennt, akire szeretné felhívni a képviselők
figyelmét. Az újságnak ő lesz a továbbiakban a főszerkesztője, hozzá kell fordulni a
kérésekkel, problémákkal.
Kun Adrienn: köszöni, hogy megtisztelték bizalmukkal, várja a javaslatokat.
Szöllősi János: olvasta a januári és előző havi Ladányi Híreket is. Úgy érzi a januári
színvonalasabb volt, mint az előző időszaki, fél évvel ezelőtti újságok.
Kun Adrienn: köszöni az elismerő szavakat. Jelenleg az előfizetések megújítása
van folyamatban, és örömmel mondhatja el, hogy sok elismerést kapnak az újságban
megjelenő cikkekre, a lap színvonalára vonatkozóan. Szeretné, ha továbbra is
sikerülne megtartani azt a színvonalat, ami kialakult az eddigiek során.
Major Ferencné: a határozati javaslatban kéri módosítani úgy, hogy a Major Mayát
helyett Major Maja szerepeljen.
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Tóth Imre: a Facebook-os Ladányi Híreket is Adrienn fogja kezelni?
Drávucz Katalin: eddig Zana Gáborné Évi kezelte, ezután is ő fogja, az Adrienn
instrukcióit, javaslatait figyelembe véve.
Bertalan László: szeretné kérni, hogy minden Ladányi Hírekben jelenjenek meg a
közérdekű telefonszámok, mivel ebből már előzőleg volt probléma.
Drávucz Katalin: javasolja, hogy az elszármazottakkal készült cikkekből egy
újságban csak egy riport jelenjen meg. Elsősorban a jelen események, döntések,
tájékoztatók jelenjenek meg.
Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi milyen javaslat
született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottsági
ülésen elhangzott, hogy 70 darabbal csökkent az eladási szám havonként, ezt a
tényt nem nagy kritikával fogadta a bizottság, hiszen ebben a számban benne
vannak azok, akik elköltöznek, és akik elhaláloznak. A bizottság elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
(További hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a pénzügyi
bizottság javaslatára a határozati javaslatot az elhangzott módosításokkal együtt?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
7/2016. (I. 21.) sz. határozata
A Ladányi Hírek átszervezéséről, fejlesztési stratégiájáról szóló 302/2014. (XI.
27.) számú Képviselő-testületi határozat felülvizsgálatáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az
önkormányzat kiadásában megjelenő Ladányi Hírek helyzetét és a 302/2014.
(XI. 27.) sz. határozatában foglaltakat az alábbiak szerint módosítja:
- A szerkesztőbizottság tagjai: Földváriné Greiz Ágnes; Szikszai János;
Nagy Beáta; Vincze János; Bíró Balázs; Tóth Mácsai Árpád; Major
Maja; Zana Gáborné;
- A kiadás szervezése és tördelése továbbra is a Nagyközségi József
Attila Művelődési Ház és Könyvtár keretein belül történik, amelyet Silye
András koordinál.
- Felelős szerkesztőnek a testület Kun Adriennt kéri fel.
Erről: 1./
2./
3./

Képviselő-testület tagjai helyben,
Ladányi Hírek Szerkesztőbizottsága,
Polgármesteri Hivatal helyben
értesülnek.
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8 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a Jászsági Ivóvízminőség-javító projekt záró kifizetési forrásának
biztosítására
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester,
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Drávucz Katalin: Major Ferencné alpolgármestert kérdezi kívánja-e szóban
kiegészíteni az írásos anyagot?
Major Ferencné: nem kívánja szóban kiegészíteni.
Drávucz Katalin: Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető tájékoztatása szerint az
összeg a bérleti díjból lenne biztosítva, annak terhére, nem többlet díjról van szó.
Van még függőben egy bizonyos összeg az önkormányzatok részére, amikor indult
az ivóvízminőség-javító program, akkor került befizetésre előleg, amit most az
önkormányzatok kérnek vissza, mivel a BM önerő alapból a pályázat 100 %-os
finanszírozású. Nem az önkormányzatok lesznek az üzemeltetők, hanem a TRV
ZRT, ezért az önerőt kérik vissza.
Mezei Norbert: a társulás tárgyalt a TRV ZRT-vel róla, de nem sikerült
megegyezniük. Ahhoz, hogy a projekt lezárulhasson, mindenképpen ki kell fizetni, de
a tárgyalások tovább folytatódnak. A költségvetésben nem fog ez az összeg
hiányozni, mert a bérleti díjból kerül kifizetésre, amit egyébként is csak az ivóvíz
hálózat fejlesztésére lehet fordítani.
Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi milyen javaslat
született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság
javasolja az írásos anyag elfogadását.
Szöllősi János: Mezei Norbertet kérdezi, hogy történt-e egyeztetés a többi
önkormányzattal, hogy ők befizetik-e a rájuk eső összeget?
Mezei Norbert: nem történt egyeztetés, de valószínűleg mindenki befizette, mert ha
valaki nem fizette volna be, akkor a többiek között kellett volna azt a terhet is
szétosztani, és ilyen irányú jelzés sem érkezett.
Major Ferencné: mindenkinek kötelező befizetni, a BM önerőt utólagosan lehet
igényelni, ami pár hónapos átfutást jelent.
(További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a pénzügyi
bizottság javaslatára az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
8/2016. (I. 21.) sz. határozata
A Jászsági Ivóvízminőség-javító projekt záró kifizetései forrásának biztosítása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat hozzájárul a Jászsági Ivóvízminőségjavító program záró kifizetéseinek forrásának biztosítására a település
tulajdonhányadának megfelelő 2 541 405 Ft összegben.
A szükséges forrást a TRV Zrt-vel kötött bérleti díj – erre a célra fordítandó
összeg – biztosítja.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Ivóvízminőség-javító társulás
3./ Polgármesteri Hivatal helyben
értesülnek.

9 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a Nagyközség Üzemeltelési és
intézményvezetői álláshely pályázati kiírására
Lovász Imre jegyző,
Előadó:
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

Vagyonkezelő

Intézmény

Drávucz Katalin: átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek.
Lovász Imre: Gonda József intézményvezető úr jelezte szándékát, hogy szeretné
megszüntetni intézményvezetői megbízását, valamint a közalkalmazotti jogviszonyát.
Több körben egyeztetések folytak, míg végül az a megállapodás született, hogy
2016. február 15-i hatállyal szűnne meg a jogviszony közös megegyezéssel, hogy a
költségvetés elkészítésénél még szervesen részt tudjon venni. Három határozati
javaslatot kellene ennél a napirendi pontnál megtárgyalni. Az első határozat a vezetői
megbízatás és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetése közös megegyezéssel, a
második az intézményvezetői álláshely kiírásának elfogadása, a harmadik pedig
ehhez kapcsolódóan egy ideiglenes bizottságot kellene létrehozni 3 fővel, aki
véleményezné majd az álláshelyre beérkezett pályázatokat, illetve meghallgatná a
pályázókat.
Drávucz Katalin: sajnálattal hallotta, mikor bejelentette Gonda József a szándékát,
de elfogadja. Örömmel vette tudomásul, hogy nem az önkormányzattal, vagy a
képviselő-testülettel van problémája, hanem szakmailag szeretne fejlődni. Fájó
szívvel elengedik, nem állnak szakmai fejlődése útjába. Előzetes megbeszélések
alapján, Göröcs László lesz megbízva az intézmény vezetésével a pályázat
eredményes lefolytatásáig, melyet jegyző úr a következő ülésre elő fog készíteni.
Ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi milyen javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság
tárgyalta, és elfogadásra javasolja, hogy a Gonda József vezetői megbízatása és
közalkalmazotti jogviszonya közös megegyezéssel megszűnjön február 15-i hatállyal.
A bizottság elfogadásra javasolja a pályázati kiírást az intézményvezetői álláshelyre
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az előterjesztésben foglaltak szerint. Az ideiglenes bizottság tagjainak javasolja az
ügyrendi bizottság, hogy a két bizottsági elnök legyen megbízva, tehát Bagi Zsolt és
Seresné Lados Éva, valamint harmadik tagnak Szöllősi János képviselő úr vállalta
ezt a megbízást, amennyiben a képviselő-testületnek nincs más javaslata.
Drávucz Katalin: kéri jegyző urat, hogy tájékoztassa a jelenlévőket, hogy az
ideiglenes bizottságnak mi a feladata.
Lovász Imre: a bizottság hallgatja meg a pályázókat, megvizsgálja a pályázatokat,
hogy megfelelnek-e a kiírásnak, ezek alapján értékeli őket, felállít egy sorrendet,
amely a bizottság véleménye lesz, és ezt terjeszti be a képviselő-testület elé.
Bagi Zsolt: jegyző úrtól kérdezi, hogy a polgármester asszony miért nem lehet
benne a bizottságba, hiszen a három kiválasztott tag fog a legkevesebbet dolgozni a
leendő intézményvezetővel.
Lovász Imre: ha szeretne, akkor benne lehet. A bizottság csak javaslatot tesz, amit
a képviselő-testület is meg fog tárgyalni, a végső döntés úgyis a képviselők kezében
lesz.
Bagi Zsolt: jó lenne minél hamarabb a végére érni ennek a dolognak, és olyan
vezetőt választani, akivel a polgármester együtt tud dolgozni.
Mezei Norbert: a bizottság csak elő véleményt alkot, a testület tagjai is megkapják a
pályázati anyagokat, és meghallgathatják a pályázókat.
Drávucz Katalin: az ideiglenes bizottság ülésén tanácskozási joggal minden
képviselő jelen lehet. Kéri jegyző urat, hogy minden képviselőt értesítsenek a
bizottsági ülés időpontjáról.
(További hozzászólás, más javaslat nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az ügyrendi
bizottság javaslatára Gonda József intézményvezetői megbízatása és
közalkalmazotti jogviszonya megszüntetését közös megegyezéssel?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
9/2016. (I. 21.) sz. határozata
Gonda József Jászladány Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő
Intézmény intézményvezetői megbízásának közös megegyezéssel történő
megszüntetéséhez
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi
és hozzájárul, hogy Gonda József (Jászladány, Arany János u. 19. sz.)
Jászladány Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény
intézményvezetőjének vezetői megbízása és közalkalmazotti jogviszonya – a
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25. § (2)
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bekezdés a) pontja és – Gonda József kérelme alapján, közös megegyezéssel
2016. február 15-i hatállyal megszűnjön.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Gonda József Jászladány, Arany János u. 19.
3./ Polgármesteri Hivatal helyben
értesülnek
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az ügyrendi
bizottság javaslatára az intézményvezetői álláshelyre a pályázati kiírást?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
10/2016. (I. 21.) sz. határozata
A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény intézményvezetői
álláshely pályázati kiírásáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagyközség
Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény intézményvezetői álláshelyre az
alábbi pályázatot írja ki:
Az intézményvezetői (magasabb vezető) állásra a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
a vezetői megbízás határozott időre 2016. 03. 01.-2021. 02. 28-ig szól
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény
5055 Jászladány, Hősök tere 6. sz.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
Önkormányzati intézmények karbantartása, közútkarbantartás, csapadékvíz
elvezetés, zöldterület kezelés, gépjárművek üzemeltetése, szemétszállítás,
Piac és Konyha üzemelésének felügyelete. A munkáltató által
kezdeményezett beruházások, felújítások előkészítése, lebonyolítása.
Településüzemeltetési műszaki feladatok ellátása. Lakossági és hatósági
bejelentésekre történő üzemeltetési feladatok megoldásának ellenőrzése.
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Közfoglalkoztatási
koordinálása.

programok

munkacsoport

vezetőinek

ellenőrzése,

Illetmény és juttatások:
az illetmény megállapítására és juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
büntetlen előélet
cselekvőképesség
főiskola, felsőfokú műszaki szakirányú végzettség
legalább 1-3 év szakmai gyakorlat
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
Pályázatnál előnyt jelent: legalább 1-3 év vezetői tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program
szakmai és vezetői gyakorlatot igazoló részletes szakmai önéletrajz
az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
a pályázati eljárással összefüggésben a pályázati anyagban foglalt
személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulásról szóló
nyilatkozat
nyilatkozat arról, hogy a magasabb vezető beosztásával a Kjt. 1992. évi
XXXIII. törvény 41.§-ában és a 43/A.§-ában meghatározott
összeférhetetlenség nem áll fenn
nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró
vagy korlátozó gondnokság alatt
A munkakör betölthetőségének időpontja:
2016. 03. 01.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. 02. 23.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Major Ferencné
alpolgármester nyújt a 06-57/817-947-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5055 Jászladány, Hősök
tere 6. sz.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítási számot és a munkakör megnevezését: intézményvezető.
Személyesen: Major Ferencné alpolgármester Jász-Nagykun-Szolnok megye
5055 Jászladány, Hősök tere 6. sz.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat benyújtási határidejének lejártát követően, a benyújtott
pályázatokat az illetékes bizottság véleményezi. Javaslata alapján a kiírt
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pályázati feltételeknek megfelelő pályázók személyes meghallgatása után, a
Képviselő-testület dönt a személyéről. A pályázat eredménytelenné
nyilvánításának jogát a pályázat kiírója az eljárás során fenntartja.
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
www.kszk.gov.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információt a www.jaszladany.hu
honlapon szerezhet.
A Képviselő-testület megbízza Major Ferencné alpolgármestert, hogy a
pályázatok kiírásáról gondoskodjon.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Jászladányi Polgármesteri Hivatal
é r t e s ü l n e k .
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az ügyrendi
bizottság javaslatára az ideiglenes bizottság létrehozását, és tagjainak Bagi Zsolt,
Seresné Lados Éva és Szöllősi János képviselőket?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
11/2016. (I. 21.) sz. határozata
Ideiglenes bizottság létrehozása a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő
Intézmény intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat véleményezésére
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország
Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (3)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdésére,
ideiglenes bizottságot hoz létre a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő
intézményvezetői álláshelyére beérkező pályázatok véleményezésére. A
bizottság megbízatása e feladat ellátásának idejére szól.
A Képviselő-testület az ideiglenes bizottság tagjainak megválasztja:
1. Seresné Lados Éva (Jászladány, Damjanich u. 7.)
2. Bagi Zsolt (Jászladány, Nagydabi u. 7.)
3. Szöllősi János (Jászladány, Ady Endre u. 1.)
képviselőket.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Bizottság tagjai,
3./ Jászladányi Polgármesteri Hivatal helyben
értesülnek
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Előterjesztés Jászladány Nagyközségi Önkormányzat „Komplex telepprogram
Jászladányon” című, TÁMOP-5-3.6-11/1-2012-0083 azonosító számú projekt
fenntartása érdekében kötendő együttműködési megállapodásról
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Drávucz Katalin: átadja a szót Major Ferencné alpolgármesternek.
Major Ferencné: 2015. november 30-án fizikailag lezárult a telep-program, és
december 31-ig a záró elszámolás benyújtásra került. Jelen pillanatban helyszíni
ellenőrzésre a projekt lezárására várnak. A pályázat benyújtásakor ismertek voltak a
fenntartási kötelezettségek, már akkor egyeztetett a Jászsági Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálattal. Az ő szakembereik a projektben is részt vettek, a
fenntartási időszak alatt térítésmentesen fogják a szolgáltatásokat biztosítani a
Csillag Cserhaj Szolgáltatóházban, egy közfoglalkoztatott bevonásával.
Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi milyen
javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság
tárgyalta, és elfogadásra javasolja az együttműködési megállapodás megkötését, és
javasolja Major Ferencné alpolgármestert megbízni a megállapodás aláírásával.
Drávucz Katalin: a fenntartási kötelezettség miatt szükséges a megállapodás
megkötése, az önkormányzatnak nem kerül költségébe, ezért javasolja a testületnek,
hogy fogadják el az együttműködési megállapodást az előterjesztés szerint.
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az ügyrendi
bizottság javaslatára az együttműködési megállapodás megkötését?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
12/2016. (I. 21.) sz. határozata
A „Komplex telepprogram Jászladányon” című, TÁMOP-5-3.6-11/1-2012-0083
azonosító számú projekt fenntartása érdekében együttműködési megállapodás
megkötése a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Komplex
telepprogram Jászladányon” című, TÁMOP-5-3.6-11/1-2012-0083 azonosító
számú projekt fenntartása érdekében együttműködési megállapodást köt a
Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, az előterjesztés 1.
számú mellékletét képező dokumentum szerint.
Képviselő-testület Major Ferencné alpolgármestert
együttműködési megállapodás aláírására

hatalmazza

fel

az

