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134/2016.(IV.19.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meg-
állapításáról 
 

135/2016.(IV.19.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

7. napirendi pont felvétele   
 

136/2016.(IV.19.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

Módosított napirend megállapításáról 
 

137/2016.(IV.19.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató 
Központ kettő darab bejárati ajtajának cse-
réjére 
 

138/2016.(IV.19.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

Szociális keret felhasználására 
 

139/2016.(IV.19.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

Javaslat az önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
szóló 2015. évre vonatkozó beszámolóra 
 

140/2016.(IV.19.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

Javaslat Müllerné Braun Erika Klára meg-
bízása az Ozoróczky Mária Szociális Köz-
pont megbízott intézményvezetői feladatai-
nak ellátására 
 

141/2016.(IV.19.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

Javaslat a Szociális és Gyermekvédelmi 
Szolgáltató Központ megszüntető okiratá-
nak elfogadására 
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142/2016.(IV.19.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

Javaslat a Jászladány Nagyközség Idősek 
Otthona Módosító Okiratának elfogadására 
 

143/2016.(IV.19.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

Javaslat az Ozoróczky Mária Szociális 
Központ egységes szerkezetű Alapító Ok-
iratának elfogadásáról 
 

144/2016.(IV.19.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

Javaslat az Ozoróczky Mária Szociális 
Központ Szakmai Program, Szervezeti és 
Működési Szabályzat, valamint azok mel-
lékleteinek elfogadására   
 

145/2016.(IV.19.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkor-
mányzat Ladány-ÉRT Szociális Szövetke-
zetbe történő belépésére 
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J E G Y Z ŐK Ö N Y V  
 
 

Készült:  
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testület ÜGYRENDI-JOGI-
SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2016. április 19-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 
Karkusné Dósa Zsuzsanna 
 
  

3 fő 
 
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 
   
   
 Lovász Imre jegyző 
 Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 Major Ferencné alpolgármester  
 Lóczi István aljegyző 
 Müllerné Braun Erika  intézményvezető 
 Tarcsa Istvánné intézményvezető 
 
 
Seresné Lados Éva bizottság elnöke: sok szeretettel köszönti a megjelent bizottsági tagokat. 
Megállapítja, hogy a bizottság 5 tagja közül 3 személy jelen van, ezért a bizottság határozat-
képes. Baginé Gavaldik Lívia és Dr. Bakos Beáta nem jelezte távolmaradását. Karkusné Dósa 
Zsuzsannát felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére. 

Seresné Lados Éva elnök: szavazásra teszi, ki az, aki elfogadja Karkusné Dósa Zsuzsannát 
jegyzőkönyv hitelesítőnek. A bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a kö-
vetkező határozatot hozza: 

 
 
134/2016. (IV.19.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság a 2016. április 19-i Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság i ülé-
sen Karkusné Dósa Zsuzsannát jelöli ki jegyzőkönyv hitelesítőnek. 

 
 

Erről értesül:  
 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
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Seresné Lados Éva elnök: Az írásbeli meghívót mindenki megkapta. Kérdezi, a meghívóban 
szereplő napirendi pontokat kívánják-e  módosítani, vagy új napirendi ponttal kiegészíteni 
azt?   
 
Seresné Lados Éva elnök: javasolja, hogy a zárt ülés 7. napirendi pontja a gyermekek gon-
dozásához nyújtott települési támogatás iránti kérelmek elbírálása legyen. 
  

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 
Seresné Lados Éva elnök, szavazásra teszi, ki tudja elfogadni, hogy a zárt ülés 7. napirendi 
pontja a gyermekek gondozásához nyújtott települési támogatás iránti kérelmek elbírálása 
legyen, melynek előadója Zakar Margit előadó. 
A bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza: 
 
 
135/2016. (IV.19.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
7. napirendi pont felvétele   
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság a következő napirendi ponttal egészíti ki a zárt ülésének 
napirendjét: 
 

7. A gyermekek gondozásához nyújtott települési támogatás iránti kérel-
mek elbírálása  
Előadó:  Zakar Margit előadó 

 
 

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

 
 
Seresné Lados Éva elnök: szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az 5 nyílt és 2 zárt napirendi 
pontból álló módosított napirendet? A bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja 
és a következő határozatot hozza: 
 
 
 
136/2016. (IV.19.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Módosított napirend megállapításáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottság a 2016. április 19-i soros ülés módosított napirendjét a következőképpen 
fogadja el:     

    

    N  a p i r e n  d:N  a p i r e n  d:N  a p i r e n  d:N  a p i r e n  d:    
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1./ Pénzügyi helyzet ismertetése, a szociális keret felhasználása  
Előadó: Lóczi István aljegyző 

 
2./ Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellá-

tásáról 2015. évre vonatkozóan 
Előadó:  Kántor Sándor JCSGYSZ szakmai vezető, 
   Lóczi István aljegyző 

 
3./ Előterjesztés az Ozoróczky Mária Szociális Központ Alapító okiratának elfogadá-

sáról  
Előadó:  Lovász Imre jegyző 

 
4./ Előterjesztés az Ozoróczky Mária Szociális Központ Szakmai Programjának és 

mellékleteinek elfogadására 
Előadó:  Lovász Imre jegyző 
 

5./ Előterjesztés az Önkormányzat Ladány-ÉRT Szociális Szövetkezetbe történő be-
lépésére 
Előadó:  Major Ferencné alpolgármester 

 
 
 Z árt ülésZ árt ülésZ árt ülésZ árt ülés    

  
6./ Természetben és pénzben is nyújtható rendkívüli eseti támogatás iránti kérelmek 

elbírálása 
Előadó:   Ecsédi Emese előadó 

 
7./ A gyermekek gondozásához nyújtott települési támogatás iránti kérelmek elbírá-

lása  
Előadó:    Zakar Margit előadó 

 
 

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

 
 

 
 
1. N A P I R E N D I     PONT 
Pénzügyi helyzet ismertetése, a szociális keret felhasználása 
Előadó: Lóczi István aljegyző 
 
 
Seresné Lados Éva elnök: felkéri Lóczi István aljegyzőt ismertesse a napirendi pontot. 

Lóczi István: köszönti a jelenlévőket, az előterjesztés két adatára kívánja felhívni a figyel-
met. A gyógyszertámogatás iránti kérelmek száma 80, mely mutatja sikeres ez a támogatási 
forma. A másik támogatási forma pedig a lakhatási támogatás, melyet 330 háztartás igényelt. 
Fontos, hogy eddig a szociális keret 9,68 %-a került felhasználásra. A Szociális és Gyermek-
védelmi Szolgáltató Központ vezetője Müllerné Braun Erika kereste meg, azzal a kéréssel, 
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hogy az intézmény két bejárati ajtaja cserére szorul, mint azt a kérelmében le is írta. Előzetes 
tájékoztatást kért az Arany Ablak Kft-től (Művelődési Ház ajtaját gondos, precíz munkával 
cserélték ki). A kérés véleménye szerint megalapozott, támogatja. 

A települési támogatási rendeletben szerepel, hogy természetbeni juttatásban részesülnek az 
arra rászorulók. A pénzügyi osztály jelezte, hogy szükséges volna olyan bizottsági határozat-
ra, amelyben szerepel hogy a támogatás tüzelő anyagot, élelmiszer csomagot takar. Azonban 
szükséges lenne, hogy nagyobb ünnepek alkalmával szaloncukrot, gyümölcsöt is lehessen 
adni – az intézményvezető kérésére –, és ne kelljen reprezentációs költségként elszámolni.  

Szöllősi János: javasolja, hogy a jegyző és az aljegyző ezt dolgozza ki, és a települési támo-
gatásról szóló rendelet módosításában szerepeljen.  

Lóczi István aljegyző: A települési támogatás rendelet módosításra szorul, ezért szeretné fel-
kérni a bizottság tagjait, hogy jövő hét péntekig, április 29-ig adják le módosító javaslataikat. 
A következő ülésre a javaslatokat szeretné beépíteni a rendeletbe, hogy a módosítás megtör-
ténhessen.  

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Köz-
pont két darab bejárati ajtajának cseréjét Arany Ablak Kft ajánlata alapján, összesen bruttó 
340 ezer forint értékben a szociális keret terhére, melyet a bizottság 3 igen szavazattal egy-
hangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza: 

 

 
137/2016.( IV.19.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ kettő darab bejárati ajtajának cseré-
jére 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta, és elfogadja a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató 
Központ két darab bejárati ajtajának cseréjét Arany Ablak Kft ajánlata alapján, össze-
sen bruttó 340 ezer forint értékben a szociális keret terhére. 
 
Felelős: Müllerné Braun Erika intézményvezető 
 
 
 Erről értesül:   

 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 

 
 
Seresné Lados Éva elnök, szavazásra teszi a szociális keret felhasználásáról készült beszá-
molót, melyet a bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határoza-
tot hozza: 
 
 
138/2016. (IV.19.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Szociális keret felhasználására 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottsága elfogadja a szociális keret 2016. április havi kifizetéséről 
készült tájékoztatót a mellékelt táblázat szerint. 

 
 

 Erről értesül:  
 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
 
 
 
2. N A P I R E N D I    PONT 
Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
2015. évre vonatkozóan 
Előadó:  Kántor Sándor JCSGYSZ szakmai vezető, 
   Lóczi István aljegyző 
 

 

Seresné Lados Éva elnök: kérdezi Lóczi István aljegyző urat kívánja-e kiegészíteni az előter-
jesztést. 

Lóczi István aljegyző: köszöni a lehetőséget, nem kívánja kiegészíteni. 

Szöllősi János: köszöni a beszámolót, mely egységes, komplett, gratulál az elkészítéséhez. 
Elfogadásra javasolja. 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi, ki az aki az önkormányzat gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló, 2015. évre vonatkozó beszámolót el tudja fogadni, 
melyet a bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hoz-
za: 

 

 
139/2016. (IV.19) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat az önkormányzat 2015. évre vonatkozó gyermekjóléti és gyermekvédelmi fel-
adatainak ellátásáról szóló beszámolóra 
 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megvitatta, és a Képviselő-testületének elfogadásra javasolja az önkor-
mányzat 2015. évre vonatkozó gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásá-
ról szóló beszámolót az előterjesztés szerint. 

 
 

Erről értesül:  
    1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
    2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
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3. N A P I R E N D I    PONT 
Előterjesztés az Ozoróczky Mária Szociális Központ Alapító okiratának elfogadásáról  
Előadó:  Lovász Imre jegyző 
 
 

Seresné Lados Éva elnök: felkéri Lovász Imre jegyző urat ismertesse a napirendi pontot.   

Lovász Imre jegyző: a képviselő-testület szándéknyilatkozatban döntött, hogy a két szociális 
intézmény kerüljön összevonásra, és vegye fel az Ozoróczky Mária Szociális Központ nevét, 
2016. július 1-től. Ez ügyben felvette a kapcsolatot a szociális és gyámhivatallal, valamint a 
Magyar Államkincstárral. Első lépésként a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Közpon-
tot szükséges megszüntetni, majd a Jászladány Nagyközség Idősek Otthona alapító okiratát 
kellene módosítani, végül pedig egységes szerkezetben szükséges elfogadni az Ozoróczky 
Mária Szociális Központ alapító okiratát. Mindezek előtt szükséges azonban egy intézmény-
vezető, javaslata szerint Müllerné Braun Erika Klára megbízásának az elfogadása.  

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi ki az aki támogatja Müllerné Braun Erika Klára 
Ozoróczky Mária Szociális Központ intézményvezetői feladattal való ellátását, melyet a bi-
zottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza: 

 

 
140/2016. (IV.19) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat Müllerné Braun Erika Klára megbízása az Ozoróczky Mária Szociális Központ 
megbízott intézményvezetői feladatainak ellátására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megvitatta, és a Képviselő-testületének elfogadásra javasolja a Magyaror-
szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § /7/ bekezdé-
sében biztosított jogkörében eljárva, a közalkalmazottak jogállásáról szóló többszörö-
sen módosított 1992. évi XXXIII. törvény, az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet és a 
257/2000. (XII. 26.) kormányrendelet előírásaira figyelemmel,   

 
Müllerné Braun Erika Klára 

 
(Nagyvárad, 1970.10.21., an: Kubola Mária Terézia,  I fizetési osztály, 9 fizetési 
fokozat) 5130 Jászapáti, Petőfi S. út 66.sz. alatti lakost 3 hónap időtartamra 2016. 
július 1-től 2016. szeptember 30-ig, de legfeljebb az eredményes intézményvezetői 
pályázati eljárás lefolytatásáig bízza meg, az Ozoróczky Mária Szociális Központ 
(5055 Jászladány, Kossuth L. u. 106. sz.) intézményvezetői feladatainak ellátásával. 

 
Havi illetményét: - garantált alapilletmény 216.905,- Ft 
 - munkáltatói döntés alapján 29.600,- Ft 
 - magasabb vezetői pótlék (250%) 50.000,- Ft 
  Ö s s z e s e n  (bruttó): 296.505,- Ft 
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összegben állapítsa meg. 
 
Erről értesül:  

    1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
    2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
    
 

Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi ki az aki elfogadásra javasolja a Szociális és 
Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ megszüntető okiratának 2016. június 30-al történő el-
fogadását – Ozoróczky Mária Szociális Központba beolvadására tekintettel – az előterjesztés 
szerint, melyet a bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határoza-
tot hozza: 
 
 
141/2016. (IV.19) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ megszüntető okiratának 
elfogadására 
  
 
  

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megvitatta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Szociális és 
Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ megszüntető okiratának 2016. június 30-al tör-
ténő elfogadását – Ozoróczky Mária Szociális Központba való beolvadására tekintettel 
–   az előterjesztés szerint. 

 
 

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

Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi ki az aki elfogadásra javasolja a Jászladány 
Nagyközség Idősek Otthona Módosító Okiratát, az előterjesztés szerint, melyet a bizottság 3 
igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 
142/2016. (IV.19) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a Jászladány Nagyközség Idősek Otthona Módosító Okiratának elfogadására 
  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Jászladány 
Nagyközség Idősek Otthona Módosító Okiratát, az előterjesztés szerint.    

 
 

Erről értesül:  
    1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
    2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
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Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi ki az aki elfogadásra javasolja az Ozoróczky Má-
ria Szociális Központ Alapító Okiratát egységes szerkezetbe foglalva, melyet a bizottság 3 
igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 
 
 
143/2016. (IV.19) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat az Ozoróczky Mária Szociális Központ egységes szerkezetű Alapító Okiratának 
elfogadásáról 
  
 
  

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az Ozorócz- 
ky Mária Szociális Központ Alapító Okiratát egységes szerkezetbe foglalva. 

 
 

Erről értesül:  
    1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
    2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
 
 
4. N A P I R E N D I    PONT 
Előterjesztés az Ozoróczky Mária Szociális Központ Szakmai Programjának és mellékletei-
nek elfogadására 
Előadó:  Lovász Imre jegyző 

 

Seresné Lados Éva elnök: felkéri Lovász Imre jegyző urat ismertesse a napirendi pontot.  

Lovász Imre jegyző: a Szakmai Programot, ot és mellékleteit Müllerné Braun Erika, és Tar-
csa Istvánné intézményvezető asszonyok készítették el, és több mint egy hónapja javaslat té-
telre megküldtük a bizottság és a képviselő-testület tagjainak. Javaslat nem érkezett, ennek 
megfelelően lett előterjesztve. Elfogadás után a szociális és gyámhivatalnak kell megküldeni a 
működési engedély kiadásához.  

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi a ki az aki az Ozoróczky Mária Szociális Köz-
pont Szakmai Programját Szervezeti és Működési Szabályzatát és mellékleteit elfogadásra 
javasolja az előterjesztés szerint? A bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 

 

 
144/2016. (IV.19) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 



 11 

Javaslat az Ozoróczky Mária Szociális Központ Szakmai Program, Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzat, valamint azok mellékleteinek elfogadására   
  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az Ozorócz- 
ky Mária Szociális Központ Szakmai Programját, Szervezeti és Működési Szabályza-
tát, valamint azok mellékleteit az előterjesztés szerint. 

 
 

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

Dr. Bakos Beáta a bizottság tagja csatlakozik az üléshez,  
a bizottság tagjainak száma 4 főre emelkedik. 

 

 
5. N A P I R E N D I    PONT 
Előterjesztés az Önkormányzat Ladány-ÉRT Szociális Szövetkezetbe történő belépésére 
Előadó:  Major Ferencné alpolgármester 
 
 

Seresné Lados Éva elnök: felkéri Major Ferencné alpolgármester asszonyt ismertesse a napi-
rendi pontot.   

Major Ferencné alpolgármester: a Ladány-ÉRT Szociális Szövetkezet 2013-ban jött létre, 
egy pályázat kapcsán, ami azonban nem nyert. Ennek ellenére az eltelt időszakban a Szövet-
kezet dolgozik. Információja szerint újabb pályázatokat fognak meghirdetni, ahol azonban 
azok a Szövetkezetek fognak előnyben részesülni, amelyeknek önkormányzat tagja is van. 
Kéri a Bizottság támogatását az Önkormányzat Ladány-ÉRT Szociális Szövetkezetbe történő 
belépéséhez.   

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi ki az aki elfogadásra javasolja az önkormányzat 
belépését a Ladány-ÉRT Szociális Szövetkezetbe, javasolja a 10 ezer forint vagyoni hozzájá-
rulás megfizetését és Bertalanné Drávucz Katalin képviselettel történő megbízását, melyet a 
bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza: 

 

 
145/2016. (IV.19) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Ladány-ÉRT Szociális Szövetkezetbe 
történő belépésére 
 
  




