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29/2017.(I.31.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsági határozat 

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meg-
állapításáról 
 

30/2017.(I.31.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsági határozat 

 Napirend megállapításáról 

31/2017.(I.31.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsági határozat 

Javaslat a szervezeti és működési szabály-
zatról szóló 6/2015. (II. 23.) önkormányzati 
rendelet módosítására 
 

32/2017.(I.31.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsági határozat 

Módosító javaslat a Nagyközségi József 
Attila Művelődési Ház és Könyvtár intéz-
ményvezetői álláshely pályázati kiírására 
  

33/2017.(I.31.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsági határozat 

Javaslat a Nagyközségi József Attila Műve-
lődési Ház és Könyvtár intézményvezetői 
álláshely pályázati kiírására 
 

34/2017.(I.31.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsági határozat 

Javaslat Ideiglenes bizottsági tag elfogadá-
sára 
 

35/2017.(I.31.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsági határozat 

Javaslat Ideiglenes bizottsági tag elfogadá-
sára 
 

36/2017.(I.31.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsági határozat 

Javaslat Ideiglenes bizottsági tag elfogadá-
sára 
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37/2017.(I.31.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsági határozat 

Javaslat Ideiglenes bizottsági tag elfogadá-
sára 
 

38/2017.(I.31.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsági határozat 

Javaslat Ideiglenes bizottság létrehozására 
a Nagyközségi József Attila Művelődési 
Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshe-
lyére kiírt pályázat véleményezésére 
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J E G Y Z ŐK Ö N Y V  
 
 

Készült:  
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testület ÜGYRENDI-JOGI-
SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2017. január 31-én megtartott  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 elnök 
Dr. Bakos Beáta 
Szöllősi János 
Baginé Gavaldik Lívia 
Karkusné Dósa Zsuzsanna 

5 fő 
 
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 
   
 Lovász Imre   jegyző 
 Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 Major Ferencné   alpolgármester  
 Fodorné Zana Andrea mb. intézményvezető 
 
 
Seresné Lados Éva bizottság elnöke: sok szeretettel köszönti a megjelent bizottsági tagokat   
Megállapítja, hogy a bizottság 5 tagja közül 5 személy jelen van, ezért a bizottság határozat-
képes. Szöllősi Jánost felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére. 

Seresné Lados Éva elnök: szavazásra teszi, ki az, aki elfogadja Szöllősi Jánost jegyzőkönyv 
hitelesítőnek. A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő határo-
zatot hozza: 

 
 
29/2017. (I.31.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság a 2017. január 31-i Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság i ülé-
sen Szöllősi Jánost jelöli ki jegyzőkönyv hitelesítőnek. 

 
 

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

  
 



 4 

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

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 
Seresné Lados Éva elnök: szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a 2 nyílt napirendi pontból 
álló napirendet? A bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja és a következő hatá-
rozatot hozza: 
 
 
30/2017. (I.31.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Napirend megállapításáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottság a 2017. január 31-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:    

        
    

1./ Előterjesztés a szervezeti és működési szabályzatról szóló 6/2015. (II. 23.) ön-
kormányzati rendelet módosítására 
Előadó: Lovász Imre jegyző 
 

2./ Pályázati kiírás a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár in-
tézményvezetői álláshelyére, valamint ideiglenes bizottság létrehozása a 
Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői ál-
láshelyére kiírt pályázat véleményezésére 
Előadó: Lovász Imre jegyző 

 
 
Erről értesül:  
 

 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
 
 
 
1. N A P I R E N D I     PONT 
Előterjesztés a szervezeti és működési szabályzatról szóló 6/2015. (II. 23.) önkormányzati 
rendelet módosítására    
Előadó: Lovász Imre jegyző 

  

Seresné Lados Éva elnök: felkéri  Lovász Imre jegyzőt foglalja össze a napirendi pontot.   

Lovász Imre jegyző: az önkormányzat belső ellenőre feltárta, hogy a Szervezeti és Működési 
Szabályzat nem tartalmazza a belsőellenőrzésre vonatkozó alapvető rendelkezéseket, melyek 
beépítésre kerülnek. További módosításokra jogszabályi változások miatt van szükség. Kép-
zettségi pótlékra feljogosító munkakört korábban meg lehetett állapítani, azonban erre a pol-
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gármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők esetében nincs lehetőség, valamint nem 
volt megállapítva a felsőfokú képzettségi pótlék mértéke, melyet az illetményalap maximum 
40 %-ig lehet meghatározni. Ez a felsőfokú mérlegképes könyvelőket érinti.  

  Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi ki az aki a Képviselő-testületnek elfogadásra ja-
vasolja a szervezeti és működési szabályzatról szóló 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet 
módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal, melyet a bizottság 5 igen szavazattal egy-
hangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 
 
31/2017. (I.31.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a szervezeti és működési szabályzatról szóló 6/2015. (II. 23.) önkormányzati 
rendelet módosítására 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a szervezeti 
és működési szabályzatról szóló 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítását 
az előterjesztés szerinti tartalommal. 
 
 

 Erről értesül:  
 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
 
 
2. N A P I R E N D I    PONT 
Pályázati kiírás a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői 
álláshelyére, valamint ideiglenes bizottság létrehozása a Nagyközségi József Attila Művelő-
dési Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat véleményezésére 
Előadó: Lovász Imre jegyző 

  

Seresné Lados Éva elnök: felkéri Lovász Imre jegyzőt foglalja össze a napirendi pontot.   

Lovász Imre jegyző: 2016. év végén a Művelődési Ház és Könyvtárban ellenőrzés volt mely 
megállapította, hogy a megbízott intézményvezető nem rendelkezik megfelelő szakképzett-
séggel, és felhívták az önkormányzat a figyelmét, hogy ezért pályázatot ki kell írni. A pályá-
zatok elbírálására szakértelemmel rendelkező ideiglenes bizottságot is létre kell hozni, mely-
nek minimum három tagúnak, egy tagjának pedig szakértőnek kell lenni. Erre kérték fel Kary 
Józsefet aki az elmúlt években is közreműködött az intézményvezetői álláshelyre kiírt pályá-
zatok véleményezésében. Javasolja, hogy a szakértőn kívül három személy legyen tagja, hogy 
ha 1 bizottsági tag nem tud megjelenni, abban az esetben is határozatképes legyen a bizottság. 
Döntés szükséges a pályázat kiírására, és kiírás esetén létre kell hozni a szakértelemmel ren-
delkező ideiglenes bizottságot.  

Dr. Bakos Beáta: miért csak a Művelődési Ház vezetője esetében kerül kiírásra a pályázat, 
hiszen hasonló a helyzet a NÜVI-nél is. 

Lovász Imre jegyző: ellenőrzés tárta fel, hogy a Művelődési Ház vezetője nem rendelkezik 
megfelelő iskolai végzettséggel, és előírta, javasolta a pályázat kiírását.  
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Szöllősi János: Kary József azonos azzal a személlyel aki korábbi pályázat elbírálásánál is 
bizottsági tag volt? Korainak tartja az április 1-i munkakezdést a világtalálkozó lebonyolítása 
miatt. Javasolja, hogy a pályázatban a munkakezdésként 2017. július 1. szerepeljen, hogy a 
megbízott intézményvezetőt ne hozzák kellemetlen helyzetbe.  

Lovász Imre jegyző:  igen, azonos a korábbi pályázat szakértőjével Kary József. A kinevező 
határozatban szerepel, hogy 2017. június 30-ig szól a megbízása, azonban az a mondat is sze-
repel: „vagy a pályázat eredményes lebonyolításáig és az új intézményvezető munkába állásá-
ig”. Van lehetőség, hogy későbbi időpontban álljon munkába, az ellenőrzés állapította meg a 
pályázat kiírásának szükségességét. Azonban, amennyiben meghirdeti a Képviselő-testület, 
akkor sem biztos, hogy jelentkezik pályázó, valamint a pályázati kiírásban is fenntartható a 
pályázat eredménytelenné nyilvánításának a joga. 

 
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi, ki javasolja a Szöllősi János javaslatát, mely 
szerint a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázati 
kiírásban az intézményvezetői tisztség betöltésének ideje 2017. július 1-je legyen? A bizottság 
2 igen 3 nem  szavazattal, elutasítja a javaslatot és a következő határozatot hozza: 
 
 
32/2017.(I.31.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Módosító javaslat a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár intézmény-
vezetői álláshely pályázati kiírására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta, és elutasítja Szöllősi János javaslatát, mely szerint a Nagy-
községi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői pályázati kiírá-
sában az intézményvezetői tisztség betöltésének ideje 2017. július 1-je legyen. 
 
 
Erről értesül:   

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

 
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi, ki javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra a 
Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshely pályázati 
kiírásával kapcsolatos előterjesztést? A bizottság  3 igen 2 nem szavazattal, elfogadja és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
33/2017.(I.31.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői ál-
láshely pályázati kiírására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a 
Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állás 
pályázati kiírásával kapcsolatos előterjesztést.   

 
 

Erről értesül:   
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 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
Seresné Lados Éva elnök: javaslatokat kér az ideiglenes bizottság tagjaira. Korábbi pályázat-
nál a két bizottság elnöke volt a bizottság tagja. 
Karkusné Dósa Zsuzsanna: javasolja ugyanezen személyeket. 
Lovász Imre jegyző: Major Ferencné alpolgármesterrel egészítené ki a bizottságot.  
Szöllősi János: szintén javasolja az alpolgármester bizottsági tagságát.  
 
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi, ki javasolja az Ideiglenes bizottság tagjának Bagi 
Zsolt Arnold képviselőt? A bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
34/2017.(I.31.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat Ideiglenes bizottsági tag elfogadására 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az Ideiglenes 
bizottság tagjának Bagi Zsolt Arnold képviselőt (5055 Jászladány Nagydabi u. 7. sz.).   
 

 
Erről értesül:   

  1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
    2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi, ki javasolja az Ideiglenes bizottság tagjának Ma-
jor Ferencné alpolgármestert? A bizottság  5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja és a 
következő határozatot hozza: 
 
35/2017.(I.31.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat Ideiglenes bizottsági tag elfogadására 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az Ideiglenes 
bizottság tagjának Major Ferencné alpolgármestert (5055 Jászladány Jókai u. 6. sz.).   
 

 
Erről értesül:   

  1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
    2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi, ki javasolja az Ideiglenes bizottság tagjának Kary 
József közművelődési szakértőt? A bizottság  5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja és a 
következő határozatot hozza: 
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36/2017.(I.31.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat Ideiglenes bizottsági tag elfogadására 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az Ideiglenes 
bizottság tagjának Kary József közművelődési szakértőt (3346 Bélapátfalva Bajcsy-
Zsilinszky u. 32.).   
 

 
Erről értesül:   

  1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
    2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi, ki javasolja az Ideiglenes bizottság tagjának 
Seresné Lados Éva képviselőt? A bizottság  4 igen 1 tartózkodó szavazattal, elfogadja és a 
következő határozatot hozza: 
 
37/2017.(I.31.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat Ideiglenes bizottsági tag elfogadására 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az Ideiglenes 
bizottság tagjának Seresné Lados Éva képviselőt (5055 Jászladány Damjanich u. 7. 
sz.).   
 

 
Erről értesül:   

  1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
    2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
Seresné Lados Éva elnök: szavazásra teszi, ki javasolja a Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva, figyelemmel a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. 
§ (6) bekezdésére, valamint 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.) Korm. rendelet 7. § (6) bekezdésére ideiglenes bizottságot hoz létre a Nagyközségi 
József Attila Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői beosztás ellátására kiírt pályázat-
ra érkező pályázatok véleményezésére. A bizottság megbízatása e feladat ellátásának idejére 
szól. Az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság az ideiglenes bizottság tagjának javasolja: Bagi 
Zsolt Arnold képviselőt, Major Ferencné alpolgármestert, Kary József közművelődési szakér-
tőt, Seresné Lados Éva képviselőt? A bizottság  5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja 
és a következő határozatot hozza: 
 
 




