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JEGYZŐKÖNYV
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS
BIZOTTSÁGA
2016. szeptember 6-i n y í l t, s o r o s üléséről.
315/2016.(IX.6.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról

316/2016.(IX.6.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

10./ napirendi pont felvételére

317/2016.(IX.6.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Napirend módosítása

318/2016.(IX.6.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Napirend módosítása

319/2016.(IX.6.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Módosított napirend megállapítására

320/2016.(IX.6.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Szociális keret felhasználásával védőoltások beszerzésére

321/2016.(IX.6.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Szociális keret felhasználására

322/2016.(IX.6.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Göröcs László Nagyközség Üzemeltetési
és Vagyonkezelő Intézmény megbízott
intézményvezetői
megbízásának
meghosszabbítására

323/2016.(IX.6.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Fodorné Zana Andrea Nagyközségi József
Attila Művelődési Ház és Könyvtár megbízott intézményvezetői megbízásának meghosszabbítására

324/2016.(IX.6.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Javaslat Jászladányi Óvoda és Bölcsőde
óvodai maximális csoportlétszám emelésére
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testület ÜGYRENDIJOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2016. szeptember 6-án n y í l t , s o r o s
ülésén a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Jelen vannak:
Seresné Lados Éva
Dr Bakos Beáta
Szöllősi János
Karkusné Dósa Zsuzsanna
4 fő
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:

Lovász Imre
Lóczi István
Bertalanné Drávucz Katalin
Major Ferencné

jegyző
aljegyző
polgármester
alpolgármester

Seresné Lados Éva bizottság elnöke: sok szeretettel köszönti a megjelent bizottsági tagokat.
Megállapítja, hogy a bizottság 5 tagja közül 4 személy jelen van, ezért a bizottság határozatképes. Baginé Gavaldik Lívia jelezte távolmaradását. Dr Bakos Beátát felkéri a jegyzőkönyv
hitelesítésére.
Seresné Lados Éva bizottság elnöke szavazásra teszi, ki az, aki elfogadja Dr Bakos Beátát
jegyzőkönyv hitelesítőnek. A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

315/2016. (IX.6.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság a 2016. szeptember 6-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 bizottság elnöke: az írásbeli meghívót mindenki megkapta. Kérdezi, a
meghívóban szereplő napirendi pontokat kívánják-e módosítani, vagy új napirendi ponttal
kiegészíteni azt?
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Seresné Lados Éva bizottság elnöke javasolja, hogy 10. napirendi pontként, zárt ülésben tárgyalják meg a Jászok XXIII. Világtalálkozóján beiktatandó Jászkapitány személyének kiválasztására című napirendi pontot, továbbá a javasolja, hogy az 5. napirendi pont 9. ként, a 6.
napirendi pont pedig 10. ként kerüljön megtárgyalásra, mivel Dr. Bakos Beáta képviselő aszszonynak várhatóan el kell mennie orvosi rendelési idejére.
Seresné Lados Éva bizottság elnöke szavazásra teszi, ki tudja elfogadni 10. napirendi pont
felvételét a Jászok XXIII. Világtalálkozóján beiktatandó Jászkapitány személyének kiválasztására, melynek előadója Bertalanné Drávucz Katalin polgármester?
A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

316/2016. (IX.6.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
10. napirendi pont felvételére

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság a következő napirendi ponttal egészíti ki a zárt ülésének
napirendjét:
10./ Előterjesztés a Jászok XXIII. Világtalálkozóján beiktatandó
Jászkapitány személyének kiválasztására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester

Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
Seresné Lados Éva bizottság elnöke szavazásra teszi, ki tudja elfogadni, hogy a meghívóban
5. pontként feltüntetett Természetben és pénzben is nyújtható rendkívüli eseti támogatás
iránti kérelmek elbírálása 9. napirendi pontként kerüljön megtárgyalásra?
A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

317/2016. (IX.6.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Napirend módosítása

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság módosítja napirendjét, a meghívóban 5. pontként feltüntetett Természetben és pénzben is nyújtható rendkívüli eseti támogatás iránti
kérelmek elbírálása 9. napirendi pontként kerüljön megtárgyalásra.

Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
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Seresné Lados Éva bizottság elnöke szavazásra teszi, ki tudja elfogadni 6. pontként feltüntetett A gyermek gondozásához nyújtott települési támogatás iránti kérelmek elbírálása 10.
napirendi pontként kerüljön megtárgyalásra?
A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

318/2016. (IX.6.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Napirend módosítása

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság módosítja napirendjét, a meghívóban 6. pontként feltüntetett A gyermek gondozásához nyújtott települési támogatás iránti kérelmek
elbírálása 10. napirendi pontként kerüljön megtárgyalásra.

Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
Seresné Lados Éva bizottság elnöke szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a 4 nyílt és 6 zárt
napirendi pontból álló módosított napirendet? A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadja és a következő határozatot hozza:

319/2016. (IX.6.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Módosított napirend megállapítására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottság a 2016. szeptember 6-i soron kívüli ülés módosított 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 Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény ideiglenes intézményvezető megbízásának meghosszabbítására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester

3./

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

4./

Javaslat a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérelme alapján maximális csoportlétszám növelésére
Előadó:
Lajosné Kiss Klára intézményvezető
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Z árt ülés
5./

Javaslat Díszpolgári Díj adományozására 2016. évben
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester

6./

Jászladány Közszolgálatáért Díj odaítélése szociális területen
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester

7./

Személyi javaslatok Jász-Nagykun-Szolnok Megyei kitüntető díjakra
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester

8./

Előterjesztés a Jászok XXIII. Világtalálkozóján beiktatandó Jászkapitány
személyének kiválasztására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester

9./

Természetben és pénzben is nyújtható rendkívüli eseti támogatás iránti kérelmek elbírálása
Ecsédi Emese előadó
Előadó:

10./

A gyermek gondozásához nyújtott települési támogatás iránti kérelmek elbírálása
Zakar Margit előadó
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 bizottsági elnök: felkéri Lóczi István aljegyzőt, kívánja-e kiegészíteni az
írásban kiküldött előterjesztést.
Lóczi István aljegyző: köszöni a lehetőséget, nem kívánja kiegészíteni.
Szöllősi János: mi az oka annak, hogy a lakásfenntartási támogatás e hónapban felhasznált
összege lecsökkent.
Lóczi István aljegyző: a lakásfenntartási támogatás legfeljebb 12 hónapra állapítható meg, és
sokaknak most járt le, és késve kérelmezték.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: a július 26-i bizottsági ülésen határoztak arról, hogy
felmérést kell készíteni az 1. és a 14. évesek szülei között, a fertőző agyhártyagyulladás elleni
védőoltás igényéről, illetve információt kell gyűjteni a rotavírus elleni védőoltások beszerzési
lehetőségéről. A két iskola nyolcadikosai között a felmérést elvégezte a fertőző agyhártyagyulladás elleni védőoltás igénylésről. Móra Ferenc Általános iskolából 20 tanulóból 8 hozta
vissza és 6 kéri a védőoltást. A Kolping iskolából 16 tanuló közül 10 kéri.
Karkusné Dósa Zsuzsanna: a rota védőoltások költségeinek nézett utána. Sok gyártó készít
védőoltást, az áraikat nehéz összehasonlítani, mert más korosztálynak, más dózisban, más
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ismétléssel készíti. A másik nehéz dolog, hogy sok szülő hiába kéri az oltást közben mást
gondol, sok-sok alkalommal kell hívni, mikorra elmegy a kötelező oltások esetében is. Érdemesebb volna a kampány oltás helyett az egyedileg kívánt védőoltást gyógyszertámogatásként
támogatni.
Lovász Imre jegyző: erre lehetőséget ad a helyi rendelet is, amennyiben az orvos receptre
felírja, és a gyógyszertárból számlát tudnak adni. Amennyiben fél évig nincs gyógyszer támogatása, akár 15.000 forint is lehet a támogatás.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök, szavazásra teszi ki az, aki elfogadja, hogy a 2016. évi
szociális keret terhére 16 dózis fertőző agyhártya gyulladás elleni védőoltást vásároljon a
GlaxoSmithKline Kft-tól az általános iskolák 8. osztályosai közötti felmérés szerint igénylők
részére bruttó 9.660 forintos egységáron. Amennyiben a fenti mennyiséget és egységárat nem
tudja garantálni, úgy az oltóanyagot a Mária Gyógyszertárból (5055 Jászladány, Kossuth L. u.
87.) szükséges beszerezni. Felkéri Dr. Tanács Erzsébet gyermek háziorvost és a védőnői szolgálatot a védőoltások beadására, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad,
és a következő határozatot hozza:

320/2016. (VII.26.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Szociális keret felhasználásával védőoltások beszerzésére

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága elfogadja a 2016. évi szociális keret terhére 16 dózis fertőző agyhártya
gyulladás elleni védőoltást vásárol a GlaxoSmithKline Kft-tól az általános iskolák 8.
osztályosai közötti felmérés szerint igénylők részére bruttó 9.660 forintos egységáron.
Amennyiben a fenti mennyiséget és egységárat nem tudja garantálni, úgy az oltóanyagot a Mária Gyógyszertárból (5055 Jászladány, Kossuth L. u. 87.) szükséges beszerezni.
Felkéri Dr. Tanács Erzsébet gyermek háziorvost és a védőnői szolgálatot a védőoltások beadására.
Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
Seresné Lados Éva bizottsági elnök, szavazásra teszi ki az, aki elfogadja a szociális keret
felhasználásáról készült beszámolót, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza:

321/2016. (VII.26.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Szociális keret felhasználására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága elfogadja a szociális keret 2016. augusztus havi kifizetéséről készült tájékoztatót a mellékelt táblázat szerint.
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Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben

2. 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 bizottsági elnök: felkéri Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert a napirendi pont ismertetésére.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Göröcs Lászlónak lejár az intézményvezetői
megbízatása, ezért szükséges dönteni annak folytatásáról. Az írásban kiküldött határozati javaslatban 2017. március 31-ig szól a megbízása, azonban célszerű volna 2017. június 30-ra
módosítani, mivel a Jászok Világtalálkozója szinte a NÜVI-re és a Művelődési Házra épül,
nem tenne jót a rendezvénynek, hogy a legnagyobb munka közepette intézményvezető változzon.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök, szavazásra teszi ki az, aki javasolja, Göröcs László
meg bízását a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény vezetésével 2017. június
30-ig, vagy az intézményvezetői munkakör pályázat útján történő betöltéséig, az alapilletményének és pótlékainak változatlanul hagyása mellett. A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza:

322/2016. (IX.6.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Göröcs László Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény megbízott
intézményvezetői megbízásának meghosszabbítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága a Közalkalmazottak jogállásáról szóló többszörösen módosított 1992. évi
XXXIII. törvény előírásaira figyelemmel javasolja,
Göröcs László
(sz: Jászladány, 1965.10.07., a.n: Kiss Terézia, 5055 Jászladány, Rózsa u. 11. sz.)
megbízását a 68/2016. (II. 11.) számú Képviselő-testületi határozat érvényben tartása
mellett a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény vezetésével 2017. június 30-ig, vagy az intézményvezetői munkakör pályázat útján történő betöltéséig, az
alapilletményének és pótlékainak változatlanul hagyása mellett.

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

3. 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
Seresné Lados Éva bizottsági elnök: felkéri Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert a napirendi pont ismertetésére.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: azonos a helyzet a NÜVI vezetőnek a helyzetével. Ebben az esetben is célszerű lenne 2017. június 30-ig meghosszabbítani a megbízást.
Lovász Imre jegyző: legutóbb fél év volt a megbízás ideje, melyet a MÁK elfogadott. A jogszabályi előírások nem tartalmazzák, hogy milyen időszakonként köteles a képviselő-testület
kiírni a pályázatot, illetve milyen időszakra lehet megbízni valakit a feladat ellátásával.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva bizottsági elnök, szavazásra teszi ki az, aki javasolja, Fodorné Zana
Andrea megbízását a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár vezetésével
2017. június 30-ig, vagy az intézményvezetői munkakör pályázat útján történő betöltéséig, az
alapilletményének és a vezetői pótlékának változatlanul hagyása mellett. A bizottság 4 igen
szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza:

323/2016. (IX.6.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Fodorné Zana Andrea Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár megbízott
intézményvezetői megbízásának meghosszabbítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága javasolja, hogy 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,
Fodorné Zana Andrea
(szül: Szolnok, 1970. 01. 06., an: Kazinczi Mária Terézia, címe: 5055 Jászladány, Tisza u. 17. sz.) megbízását a 69/2016. (II. 11.) számú Képviselő-testületi határozat érvényben tartása mellett a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
(5055 Jászladány, Kossuth L. u. 110. sz.) vezetésével 2017. június 30-ig, vagy 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
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