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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. október 27-én  n y í l t ,  s o r o n  
k í v ü l i  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 jegyző 
 Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
  
  
Seresné Lados Éva bizottság elnöke: sok szeretettel köszönti a megjelent bizottsági tagokat. 
Megállapítja, hogy a bizottság 4 tagja jelen van, ezért a bizottság határozatképes. Baginé 
Gavaldik Lívia jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. Karkusné Dósa Zsuzsannát felkéri 
a jegyzőkönyv hitelesítésére. 

Seresné Lados Éva bizottság elnöke szavazásra teszi, ki az, aki elfogadja jegyzőkönyv hite-
lesítőnek Karkusné Dósa Zsuzsannát. A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, 
és a következő határozatot hozza: 

 
 
501/2016. (X.27.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság a 2016. október 27-i Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági 
ülésen Karkusné Dósa Zsuzsannát jelöli ki jegyzőkönyv hitelesítőnek. 

 
 

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

 

Seresné Lados Éva bizottság elnöke: az írásbeli meghívót mindenki megkapta. Kérdezi, a 
meghívóban szereplő napirendi pontokat kívánják-e módosítani, vagy új napirendi ponttal 
kiegészíteni azt?   

Szöllősi János: javasolja, hogy 3. napirendi pontként, nyílt ülésben tárgyalják meg a szociális 
keret felhasználásának módosítását.   
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Seresné Lados Éva bizottság elnöke szavazásra teszi, ki tudja elfogadni 3. napirendi pont 
felvételét a Javaslat szociális keret felhasználásának módosítására, melynek előadója Szöllősi 
János? 

A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza: 

 
 
502/2016. (X.27.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
3. napirendi pont felvételére  
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság a 3. napirendi ponttal egészíti ki a nyílt ülésének napirend-
jét: 
 

3./   Javaslat a szociális keret felhasználásának módosítására 
Előadó:    Szöllősi János 
 

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

 
Seresné Lados Éva bizottság elnöke szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a 3 nyílt  napirendi 
pontból álló módosított napirendet? A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja 
és a következő határozatot hozza: 
 
 
503/2016. (X.27.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Módosított napirend megállapítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottság a 2016. október 27-i soron kívüli ülés módosított napirendjét a következő-
képpen 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:    

    
1./ Javaslat az egészségügyi alapellátási körzethatárainak megállapításáról 

szóló rendelet megalkotására 
Előadó: Lovász Imre jegyző 

 
2./ Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására  
Előadó: Fodorné Zana Andrea mb. intézményvezető 
 

3./ Javaslat a szociális keret felhasználásának módosítására 
Előadó:    Szöllősi János 
 

 
Erről értesül:  
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 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
 
 
1. N A P I R E N D I     PONT 
Javaslat az egészségügyi alapellátási körzethatárainak megállapításáról szóló rendelet 
megalkotására 
Előadó: Lovász Imre jegyző 
 
Seresné Lados Éva elnök: felkéri Lovász Imre jegyzőt foglalja össze az  

Lovász Imre jegyző: az Országgyűlés a 2015. évi CXXIII. törvényben határozta meg, hogy 
rendeletben kell megállapítani az egészségügyi alapellátás körzethatárait, melyet eddig a kép-
viselő-testület határozatban állapított meg. A rendelet megalkotása során figyelembe kellett 
venni a kormány által kijelölt Praxiskezelő által megadott szempontokat, ami az Országos 
Tisztiorvosi Hivatal  által meghatározott szempontrendszer, illetve ki kellet kérni az OEP ál-
tal, ellátást végző orvosok, és a védőnők, véleményét is majd ezt követően meg kellett kérni 
az alapellátásért felelős Országos Módszertani Intézet a Nemzeti Egészségfejlesztési Inté-
zet(NEFI) véleményét. amely szerint a rendelet tervezetben szereplő körzetek kialakítása 
megfelelő, javasolják a rendelet-tervezet elfogadását.  

Seresné Lados Éva elnök : volt-e módosítás a régi és a jelenlegi tervezet között? 

Lovász Imre jegyző: minimális módosításra volt szükség, csak a több körzetet is érintő utcák 
esetében került pontosításra az utca jegyzék.  

 
Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 

Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi, ki az aki a Képviselő-testületnek elfogadásra ja-
vasolja, az egészségügyi alapellátás körzethatárainak megállapítására alkotott rendelet terve-
zetet, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő határoza-
tot hozza: 
 
504/2016. (X.27.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat Jászladány nagyközség egészségügyi alapellátási körzethatárainak megállapítá-
sáról szólórendelet támogatására 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek Jászladány nagyközség egészségügyi 
alapellátási körzethatárainak megállapításáról szóló rendelet megalkotását az előter-
jesztés 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 Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatának módosítására  
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Előadó: Fodorné Zana Andrea mb. intézményvezető 
 
Seresné Lados Éva elnök: felkéri Fodorné Zana Andrea mb. intézményvezetőt és Lovász 
Imre jegyző kívánja-e kiegészíteni, módosítani az írásban tett előterjesztést? 

Fodorné Zana Andrea: köszöni a lehetőséget, de nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést, 
a feltett kérdésekre szívesen válaszol. 

Lovász Imre jegyző: a 64/1999. (IV.28.) Korm. rendelet határozza meg a nyilvános 
könyvtárak jegyzékbe vételét. Ez alapján történ a jászladányi könyvtár felvétele is. Az alapító 
okiratot és a vezető nevét kellett szerepeltetni. 2014-ben új kormány rendeletet adtak ki, 
amely szerint átkerültek az új jegyzékbe a könyvtárak. E szerint fenntartói nyilatkozatot is 
szükséges megadni.  Ellenőrzés kezdődik a Művelődési Házban, melyben bekérték a 
szükséges iratokat, melyek között ez is szerepelt. A 120/2014. ((IV.8.) Korm. rendelet 
majdnem minden pontjának megfelel könyvtár, egy pont kivételével, az pedig az intézmény 
vezetőjének  képesítése. Ezért a fenntartói nyilatkozat jelen pontja így módosulna: a 
művelődési ház és könyvtárnak jelenleg nincs határozott – 5 évre – kinevezett felsőfokú 
szakirányú végzettséggel rendelkező vezetője, helyette 2017. június 30-ig, vagy az 
intézményvezetői munkakör pályázat útján történő betöltéséig történő megbízott 
intézményvezetője van. Javasolja, hogy hatalmazzák fel Polgármester Asszonyt a Fenntartási 
nyilatkozat aláírására. 
 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 

Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi, ki az aki a Képviselő-testületnek elfogadásra ja-
vasolja, a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítását az előterjesztés szerint, melyet a bizottság 4 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 
 
505/2016. (X.27.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működé-
si Szabályzatának módosítására  
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Nagyközségi József Attila 
Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását 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 a Képviselő-testületnek elfogadásra ja-
vasolja, a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Fenntartási nyilatkozatát az 
előterjesztés szerint, valamint javasolja Bertalanné Drávucz Katalin polgármester megbízását 
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a nyilatkozat aláírására, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a kö-
vetkező határozatot hozza: 
 
 
506/2016. (X.27.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Fenntartási nyilatko-
zatának elfogadására 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Nagyközségi József Attila 
Művelődési Ház és Könyvtár Fenntartási Nyilatkozatának elfogadását az előterjesztés 
szerint.  
Javasolja Bertalanné Drávucz Katalin polgármester megbízását a nyilatkozat aláírásá-
ra. 

 
 

Erről értesül:  
    1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
    2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
 
3. N A P I R E N D I     PONT 
Javaslat szociális keret módosítására 
Előadó:   Szöllősi János 
 
 
Szöllősi János: az elmúlt ülésen tárgyalták a szociális kertet felhasználását. Az 59.607.297 
forintos szociális keret – óvatos becsléssel – véleménye szerint nem lesz felhasználva, ezért 
javasolja, hogy a Bursa Hungarica ösztöndíjakat emeljék meg havi 3000 forintról 5000 forint-
ra a 2016. év hátralévő hónapjaira is és a következő évre is. Havi 44.000 forint többlet kiadást 
jelent. Nem lenne mindegy, sem a hallgatóknak, sem a szülőknek, hogy havonta 6.000 forin-
tot, vagy 10.000 forintot kapnának az önkormányzattól és a Bursától. Ha szükséges, a helyi 
rendelet módosítását is javasolja.  

Lovász Imre jegyző: a Bursa pályázati kiírása nagyon komoly határidőket szabott melyeket 
minden képen be kell tartani. Javasolja, hogy hívják be Drávucz Ágnest, az ösztöndíj ügyinté-
zőjét a támogatási lehetőségek tisztázására. A települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet nem szabályozza ezt a támogatási formát, ezért annak módosítása 
nem szükséges. 

 
Drávucz Ágnes köztisztviselő csatlakozik a bizottság üléséhez. 
 

Drávucz Ágnes: 2016. évi ösztöndíj támogatások 2015. november hónapban határozattal, 
névre szólóan lettek megállapítva a Bursa által megállapított határidőn belül. Ennek módosí-
tására már nincs lehetőség. A 2017. évre szóló pályázatok beadási határideje 2016. november 
8-a. 2016. december 8-ig az EPER-Bursa rendszerben kell érkeztetni, ellenőrzi, és elbírálni a 
beérkezett pályázatokat, és a bírálati döntést a rendszerben rögzíteni. Ekkor kerül meghatáro-
zásra a helyi támogatás mértéke is. 




