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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat  
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BIZOTTSÁGA  

 
2017. április 25-i  n y í l t   s o r o s   üléséről. 

 
 
 
 
121/2017.(IV.25.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meg-
állapítására 
 

122/2017.(IV.25.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

Napirend megállapítására 
 

123/2017.(IV.25.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

Szociális keret felhasználásának elfogadá-
sára 
 

124/2017.(IV.25.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

Javaslat a Gyermekek Mosolyáért Közala-
pítvány alapító okiratának módosítására 
 

125/2017.(IV.25.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

Javaslat a Gyermekek Mosolyáért Közala-
pítvány egységes szerkezetű alapító okirat-
ára 
 

126/2017.(IV.25.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

Javaslat a képviselő-testület által odaítélhe-
tő díjak adományozásáról, és a közszférá-
ban tevékenykedők elismeréséről szóló 
20/2009. (VI.28.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
 

127/2017.(IV.25.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

Javaslat a házasságkötések engedélyezésé-
nek szabályairól, valamint az azokért fize-
tendő díjak mértékéről szóló rendelet meg-
alkotására 
 

128/2017.(IV.25.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Javaslat az egyes önkormányzati rendeletek 
hatályon kívül helyezéséről szóló önkor-
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Bizottsági határozat mányzati rendelet megalkotására 
 

129/2017.(IV.25.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

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

130/2017.(IV.25.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

Javaslat a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
által a közfoglalkoztatási programok során 
kitermelt faanyagok önkormányzatok ré-
szére szociális célú hasznosításra történő 
igénylés benyújtására 
 

131/2017.(IV.25.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

Javaslat a Nagyközségi József Attila Műve-
lődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatának módosítására  
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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. április 25-én megtartott  n y í l t , s o r o s  
ülésén a Polgármesteri Hivatal dísztermében. 

 
 
Jelen vannak:  

Seresné Lados Éva elnök 
Dr. Bakos Beáta 
Szöllősi János 
Karkusné Dósa Zsuzsanna 
  

4 fő 
 
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 
   
   
 Lovász Imre   jegyző 
 Lóczi István   aljegyző 
 Lajosné Kiss Klára   intézményvezető 
 Fodorné Zana Andrea mb. intézményvezető  
 
 
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. 

Seresné Lados Éva elnök: szavazásra teszi, ki az, aki elfogadja Dr. Bakos Beátát jegyző-
könyv hitelesítőnek. A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza:  

 
 
 
121/2017.(IV.25.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság a 2017. április 25-i Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági ülé-
sen Dr. Bakos Beátát 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 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 hat nyílt és egy zárt napirendi 
pontból álló napirendet? A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja és a követ-
kező határozatot hozza: 
 
 
 
122 /2017.(IV.25.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Napirend megállapítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottság a 2017. április 25-i soros, ülés 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./ Pénzügyi helyzet ismertetése, a szociális keret felhasználása  

Előadó: Lóczi István aljegyző 
 
2./ Előterjesztés „A Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány” alapító okiratának mó-

dosítására 
Előadó: Lovász Imre jegyző 

 
3./ Előterjesztés a képviselő-testület által odaítélhető díjak adományozásáról, és a 

közszférában tevékenykedők elismeréséről szóló 20/2009. (VI.28.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előadó: Lovász Imre jegyző 

 
4./ Előterjesztés a házasságkötések engedélyezésének szabályairól, valamint az azo-

kért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet megalkotására 
Előadó: Lovász Imre jegyző 

 
5./ Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére 

Előadó: Lovász Imre jegyző 
 
6./ Előterjesztés a szervezeti és működési szabályzatról szóló 6/2015. (II. 23.) önkor-

mányzati rendelet módosítására 
Előadó: Lovász Imre jegyző 

 
7./ Előterjesztés a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által a közfoglalkoztatási programok 

során kitermelt faanyagok önkormányzatok részére szociális célú hasznosításra 
történő igénylés benyújtására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
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8./ Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti 
és Működési Szabályzatának módosítására  
Előadó: Fodorné Zana Andrea mb. intézményvezető, 

 
 
 Z árt ülésZ árt ülésZ árt ülésZ árt ülés    

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

elbírálása 
 Előadó:  Ecsédi Emese előadó 
 

10./ A gyermek gondozásához nyújtott települési támogatás iránti kérelmek elbírálása 
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: kérdi Lóczi István aljegyzőt kívánja-e kiegészíteni a napirendi 
pontot.   

Lóczi István aljegyző: a havi bontást tartalmazó táblázatban látható, hogy a gyógyszertámo-
gatást sokan veszik igénybe, bár sokaknak csak többszöri felvilágosítás után sikerül minden 
szükséges dokumentumot mellékelni a kérelemhez. A másik táblázat megújult, kibővült, és 
összhangba került a település támogatás rendelet, és a pénzügyi osztály által a könyvelésben 
használt COFOG számokhoz tartozó megnevezésekkel, segítve a pontos tájékoztatást. 

  Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi ki az, aki elfogadja a szociális keret felhasználásá-
ról készült beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal, melyet a bizottság 4 igen szava-
zattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 
 
123/2017. (III.21.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Szociális keret felhasználásának elfogadására 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottsága elfogadja a 2017. április havi kifizetéséről készült tájékoz-
tatót a mellékelt táblázatok szerint. 

 
 Erről értesül:   

 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
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2. N A P I R E N D I    PONT  
Előterjesztés „A Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány” alapító okiratának módosítására 
Előadó: Lovász Imre jegyző 
 
 

Seresné Lados Éva elnök: kérdi Lovász Imre jegyzőt kívánja-e kiegészíteni, módosítani az 
előterjesztést? 

Lovász Imre jegyző: összefoglalva, az alapítvány alapító okiratának módosítására a Polgári 
törvénykönyvnek való megfelelés miatt van szükség. A módosítások, és az egységes szerke-
zetű alapító okirat elfogadására külön határozat hozatala szükséges.   

  Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi ki az aki a Képviselő-testületnek elfogadásra ja-
vasolja A Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány alapító okiratának módosítását az előterjesz-
tés szerinti tartalommal, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a 
következő határozatot hozza: 
 
  
124/2017.(IV.25.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány alapító okiratának módosítására 

  
  

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja A Gyerme-
kek Mosolyáért Közalapítvány alapító okiratának módosítását az előterjesztés szerinti 
tartalommal. 
 

 
 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 Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány egységes szerkezetű alapító okiratát az elő-
terjesztés szerinti tartalommal, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és 
a következő határozatot hozza: 
 
125/2017.(IV.25.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány egységes szerkezetű alapító okiratára 
  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja A Gyerme-
kek Mosolyáért Közalapítvány egységes szerkezetű alapító okiratát az előterjesztés 
szerinti tartalommal. 

 
 Erről értesül:   

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



 7 

3. N A P I R E N D I     PONT 
Előterjesztés a képviselő-testület által odaítélhető díjak adományozásáról, és a közszférában 
tevékenykedők elismeréséről szóló 20/2009. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: Lovász Imre jegyző 
  

Seresné Lados Éva elnök: kérdi Lovász Imre jegyzőt kívánja-e kiegészíteni, módosítani az 
előterjesztést? 
Lovász Imre jegyző: a rendelet módosítására az aktualizálás miatt van szükség, az elmúlt 
időszakban felmerült kérdések miatt került átdolgozásra. 

    

  Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi ki az, aki a Képviselő-testületnek elfogadásra ja-
vasolja  a képviselő-testület által odaítélhető díjak adományozásáról, és a közszférában tevé-
kenykedők elismeréséről szóló 20/2009. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítását az elő-
terjesztés szerinti tartalommal, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és 
a következő határozatot hozza: 
 
 
126/2017.(IV.25.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a képviselő-testület által odaítélhető díjak adományozásáról, és a közszférában 
tevékenykedők elismeréséről szóló 20/2009. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítá-
sára 
  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a képviselő-
testület által odaítélhető díjak adományozásáról, és a közszférában tevékenykedők el-
ismeréséről szóló 20/2009. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesz-
tés szerinti tartalommal. 

 
 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 a házasságkötések engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizeten-
dő díjak mértékéről szóló rendelet megalkotására 
Előadó: Lovász Imre jegyző 

  

Seresné Lados Éva elnök: kérdi Lovász Imre jegyzőt kívánja-e kiegészíteni, módosítani az 
előterjesztést? 

Lovász Imre jegyző: a Kormányhivataltól érkezett törvényességi észrevétel, mely alapján 
kötelező megalkotni ezt a rendeletet. A tervezetben szerepelnek különböző díjszabások, me-
lyeket a házasságot kötendőknek szükséges fizetni a hivatali munkaidőn kívüli, a hivatali he-
lyiségen kívüli illetve a hivatali munkaidőn és helyiségen kívüli házasságkötésnél. Érdeklő-
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dött a közeli települések díjszabásáról. A Nemzeti Jogszabálytárba két település töltötte fel a 
rendeletét, Jászalsószentgyörgy, és Jászfelsőszentgyörgy, amelyek bár kisebb települések 
Jászladánynál, a díjaik mégis kb. kétszerese az előterjesztésben lévő díjaknál. A többi telepü-
lésnek bizonyára régebbi a rendelete, mint azt a Nemzeti Jogszabálytárban szerepeltetni kell.  

Szöllősi János: amennyiben lehetséges a díjak emelése, javasolja azt, mivel jóval több időt 
vesz igénybe az esküvő előkészítése, mint maga az esemény. Javasolja, hogy az anyakönyv-
vezető részére fizetendő díj mértéke, hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés esetén bruttó 
5.000,- Ft/óra, a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén bruttó 5.000,- Ft/óra, a hivata-
li munkaidőn kívüli és hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén bruttó 10.000,- Ft/óra 
legyen. 

Lovász Imre jegyző: célszerű lenne a Polgármesteri Hivatal részére történő díjfizetési kötele-
zettség mértékének duplájára emelése is. 

  Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 
Seresné Lados Éva elnök, szavazásra teszi ki az, aki a Képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolja a házasságkötések engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő 
díjak mértékéről szóló rendelet megalkotását azzal a módosítással, hogy a 3. § (2); (3); (4) 
bekezdés és a 4. § (2) bekezdés a), b), c) pontjában található díjak mértéke 200 %-ra emelked-
jenek, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot 
hozza: 
 
127/2017.(IV.25.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a házasságkötések engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő 
díjak mértékéről szóló rendelet megalkotására 
  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a házasság-
kötések engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről 
szóló rendelet megalkotását azzal a módosítással, hogy a 3. § (2); (3); (4) bekezdés és 
a 4. § (2) bekezdés a), b), c) pontjában található díjak mértéke 200 %-ra emelkedjenek, 
amely alapján a  
 

 3. § Díjfizetési kötelezettség 
 

(2) Hivatali munkaidőn kívüli, de hivatali helyiségen belüli házasságkötés lebonyolí-
tásának díja bruttó 10.000,- Ft/óra. 

(3) Hivatali munkaidőn belüli, de hivatali helyiségen kívüli házasságkötés lebonyolí-
tásának díja bruttó 10.000,- Ft/óra. 

(4) Hivatali munkaidőn kívüli és hivatali helyiségen kívüli házasságkötés lebonyolítá-
sának díja bruttó 20.000,- Ft/óra. 

 
4. § Anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke 
 
(2) A hivatali munkaidőn kívüli, vagy a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés le-

bonyolításában közreműködő anyakönyvvezető választása szerint a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidőre vagy  
a) a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés esetén bruttó 5.000,- Ft/óra. 
b) a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén bruttó 5.000,- Ft/óra. 
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c) a hivatali munkaidőn kívüli és hivatali helyiségen kívüli házasságkötés  
esetén bruttó 10.000,- Ft/óra. 

díjazásra jogosult. 
 

 Erről értesül:   
 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
 
5. N A P I R E N D I     PONT 
Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére 
Előadó: Lovász Imre jegyző 
 

Seresné Lados Éva elnök: kérdi Lovász Imre jegyzőt kívánja-e kiegészíteni, módosítani az 
előterjesztést? 

Lovász Imre jegyző: törvényességi felhívást kaptak a Kormányhivataltól, hogy olyan helyi 
rendeleteket is töltsenek fel, ami jogszabály szerint nem kötelező, de mégis szerepeljen a 
Nemzeti Jogszabálytár felületén. A régebbi helyi rendeletek átvizsgálása során találták ezeket 
a rendeleteket, melyeket célszerű hatályon kívül helyezni. A Szervezeti és Működési Szabály-
zat már tartalmazza a hatáskör átruházásáról szóló döntéseket, valamint a Polgármesteri Hiva-
talban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, egészségügyi juttatásokról szóló 
önkormányzati rendeletet is célszerű hatályon kívül helyezni, mivel azon jogszabályok, amely 
alapján megalkotásra került, oly módon kerültek módosításra, hogy ezeket a támogatásokat 
már ilyen formában nem lehet nyújtani, a rendeletben meghatározott személyek részére.  

  Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 
Seresné Lados Éva elnök, szavazásra teszi ki az, aki a Képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolja az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati 
rendelet megalkotását amely az Önkormányzati hatósági ügyek hatáskör-átruházásáról szóló 
16/2005. (IX. 18.) és az azt módosító 14/2010. (V. 2.) és 20/2013. (XII. 20.) önkormányzati 
rendeletek és a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, 
jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális támogatásokról szóló 22/2001. (XI. 2.) 
önkormányzati rendeletre vonatkozóan, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 

 
 
128/2017.(IV.25.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló önkor-
mányzati rendelet megalkotására 
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az egyes 
önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotását az  
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1. Önkormányzati hatósági ügyek hatáskör-átruházásáról szóló 16/2005. (IX. 18.) és 
az azt módosító 14/2010. (V. 2.) és 20/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendeletek, 

2. A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, 
jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális támogatásokról szóló 
22/2001. (XI. 2.) önkormányzati rendeletre vonatkozóan. 
 

 
 Erről értesül:   

 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
 
 
 
6. 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: kérdi Lovász Imre jegyzőt kívánja-e kiegészíteni, módosítani az 
előterjesztést? 

Lovász Imre jegyző: az előző napirendi ponthoz szorosan kapcsolódik, hiszen a hatáskör 
átruházó helyi rendeletben szerepelt az is, hogy „Jászladány nagyközség címerének 
előállítására, használatára és forgalomba hozatalára beérkezett kérelmekről” a polgármester 
dönt. Mivel az SzMSz tartalmazza a hatáskör átruházásokat, ezért szükséges a módosítása, 
hogy az továbbra is bekerüljön a polgármester hatásköre alá.  

  Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 
Seresné Lados Éva elnök, szavazásra teszi ki az, aki a Képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolja a szervezeti és működési szabályzatról szóló 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rende-
let módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal, melyet a bizottság 4 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 
129/2017.(IV.25.) 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./ Képviselő-testület tagjai helyben 
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7. N A P I R E N D I     PONT 
Előterjesztés a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által a közfoglalkoztatási programok során 
kitermelt faanyagok önkormányzatok részére szociális célú hasznosításra történő igénylés 
benyújtására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 

Seresné Lados Éva elnök: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester távollétében Lovász 
Imre jegyzőt kívánja-e kiegészíteni, módosítani az előterjesztést? 

Lovász Imre jegyző: a Magyar Közút Nonprofit Zrt. faanyagokat termelt ki közfoglalkoztatás 
keretében és ezen faanyagokra lehet pályázni az önkormányzatoknak, melyet szociális célú 
tüzelőanyagként lehet majd kiosztani a rászorulóknak. A pályázatnak egyetlen feltétele, hogy 
képviselő-testület hozzon határozatot a pályázaton történő részvételre. A pályázatok beérke-
zési sorrendje alapján osztják szét a tüzelő anyagokat. A megkeresés április 21érkezett, ezért 
van esély a sikeres részvételre. 

  Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 
Seresné Lados Éva elnök, szavazásra teszi ki az, aki a Képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolja a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által a közfoglalkoztatási programok során kitermelt 
faanyagok önkormányzatok részére szociális célú hasznosításra történő igénylés benyújtását, 
melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hoz-
za: 
 
 
130/2017.(IV.25.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által a közfoglalkoztatási programok során ki-
termelt faanyagok önkormányzatok részére szociális célú hasznosításra történő igénylés 
benyújtására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja, hogy a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. által a közfoglalkoztatási programok során kitermelt faanyagok önkor-
mányzatok részére szociális célú hasznosításra történő igénylés benyújtását. 

 
 

 Erről értesül:   
 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben  
  
 
 
8. 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  
Előadó: Fodorné Zana Andrea mb. intézményvezető, 
 

Seresné Lados Éva elnök: kérdi Fodorné Zana Andrea mb. intézményvezetőt kívánja-e ki-
egészíteni, módosítani az előterjesztést? 
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Fodorné Zana Andrea: 2016 őszén ellenőrizte az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 
Könyvtárban a 30/2014. (IV.10.) EMMI rendelet betartását. Az észrevételeket megkapták, 
mely részletesen felsorolja, hogy miket kell módosítani ahhoz, hogy a nyilvános könyvtári 
alapfeladatokat elláthassák és a nyilvános könyvtári jegyzéken maradhasson a Könyvtár. 
Jegyző úr segítségével módosították az SzMSz-t. Az újbóli átvizsgálás során tapasztalta, hogy 
a könyvtáros munkaköri leírásából a helyettesítés kimaradt. Kéri az előterjesztés módosítását 
a könyvtáros munkaköri leírásának kiegészítését az alábbiakkal:   

− távolétében a határozatlan időre, könyvtáros munkakörben kinevezett közalkalmazott tel-
jes körűen helyettesíti 

− távollétében a könyvtáros munkakörben kinevezett közalkalmazottat teljes körűen helyet-
tesíti. 

Lovász Imre jegyző: az előterjesztést átvizsgálva javasolja, hogy módosításra kerüljön az 1. 
számú mellékletben a munkaköri leírásból az igazgatási ügyintéző feladatai közül hatályon 
kívül helyezni javasolja a megbízott intézményvezetői feladatok ellátását. Azzal indokolja, 
hogy igazgatási ügyintéző középfokú végzettségű munkatárs is lehet, jelen helyzetben, 
azonban ha lesz egy megfelelő iskolai végzettségű vezető, akkor szükséges lesz módosítani a 
munkaköri leírást. Javasolja továbbá az 1. számú melléklet megnevezést minden oldalon 
felírni a fejlécben. Javasolja, hogy a 2. számú melléklet fejléce is tartalmazza a melléklet 
számát. A 4. számú mellékletet célszerű kiegészíteni, mivel nem derül ki, hogy mely a 
dokumentumokat válogatva és mely dokumentumokat erősen válogatva kell gyűjtenie a 
könyvtárnak. Módosítani szükséges azt is, hogy az 5. számú mellékletnek a melléklete épüljön 
be a mellékletbe. A 7. számú melléklet tartalmazza a továbbképzési beiskolázási tervet 
melybe a 334/2016. (XI.24.) számú képviselőtestületi határozattal elfogadott tervet kell 
beilleszteni, az előterjesztés nélkül, valamint a fejlécben itt is szükséges a melléklet számát 
feltüntetni. 8. számú mellékletnek szintén van melléklete, melyet célszerű lenne beépíteni a 
mellékletbe. A munkaköri leírásnak megfelelően kell kialakítani a juttatásra jogosító 
munkaköröket is, módosítani szükséges, hogy a két fő Közművelődési szakember II. helyett 
egy igazgatási ügyintéző, és a két könyvtáros helyett egy könyvtáros munkakör szerepeljen. A 
9. számú melléklet megnevezést minden oldal tartalmazza, valamint a belső dokumentumnak 
nevezett melléklet legyen a 10. számú melléklet.  

Lóczi István aljegyző: SzMSz X. Záró rendelkezése egészüljön ki a 9. és 10. mellékletekkel. 

  Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

Seresné Lados Éva elnök, szavazásra teszi ki az, aki a Képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolja a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint az alábbi módosítással, z 1; 
2; 5; 7; 9; számú melléklet minden oldalának jobb felső sarka tartalmazza a „Szervezeti és 
Működési Szabályzat” megnevezést és a melléklet számát. Az 5; 6; 8; számú melléklet ne 
tartalmazzon további mellékleteket, helyette azon rendelkezések épüljenek be a mellékletbe. 
 1. számú melléklet Könyvtáros munkaköri leírása egészüljön ki az alábbiakkal: Helyettesítés: 
távolétében a határozatlan időre, könyvtáros munkakörben kinevezett közalkalmazott teljes 
körűen helyettesíti, távollétében a könyvtáros munkakörben kinevezett közalkalmazottat teljes 
körűen helyettesíti. Igazgatási ügyintéző munkaköri leírásából hatályon kívül legyen helyezve 
a megbízott intézményvezetői feladatok ellátását meghatározó a) pont. A 4. számú melléklet 
egészüljön ki azzal, hogy mely dokumentumokat válogatva és mely dokumentumokat erősen 
válogatva kell gyűjtenie a könyvtárnak. A 7. számú melléklet a továbbképzési beiskolázási 
terv a 334/2016. (XI.24.) számú képviselőtestületi határozattal elfogadott tervet kell 
beilleszteni, az előterjesztés nélkül. A 8. számú mellékletben a munkaköri leírásnak 
megfelelően kell kialakítani a juttatásra jogosító munkaköröket a két fő Közművelődési 
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szakember II. helyett egy igazgatási ügyintéző, és a két könyvtáros helyett egy könyvtáros 
munkakör szerepeljen. A belső dokumentum meghatározás helyett 10. számú melléklet legyen 
a Bérleti díjak és egyéb irodai szolgáltatási díjszabása. A  Szervezeti és Működési Szabályzat 
X. Záró rendelkezése egészüljön ki a 9. számú melléklet: Könyvtárhasználati szabályzattal, 
a10. számú melléklet: Bérleti díjak és egyéb irodai szolgáltatási díjszabás a Nagyközségi 
József Attila Művelődési Ház és Könyvtár intézményben szabályzattal, melyet a bizottság 4 
igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 
131/2017.(IV.25.) 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 megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja a Nagyközségi József At-
tila Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását 
az előterjesztésben foglaltak szerint az alábbi módosítással: 

 
1. Az 1; 2; 5; 7; 9; számú melléklet minden oldalának jobb felső sarka tartalmazza a 

„Szervezeti és Működési Szabályzat” megnevezést és a melléklet számát. 
 

2. Az 5; 6; 8; számú melléklet ne tartalmazzon további mellékleteket, helyette azon 
rendelkezések épüljenek be a mellékletbe. 

 
3.  1. számú melléklet.  

Könyvtáros munkaköri leírása egészüljön ki az alábbiakkal: 

 Helyettesítés: 

− távolétében a határozatlan időre, könyvtáros munkakörben kinevezett 
közalkalmazott teljes körűen helyettesíti 

− távollétében a könyvtáros munkakörben kinevezett közalkalmazottat teljes 
körűen helyettesíti. 
 

Igazgatási ügyintéző munkaköri leírásából hatályon kívül legyen helyezve a 

megbízott intézményvezetői feladatok ellátását meghatározó a) pont. 

4. 4. számú melléklet egészüljön ki azzal, hogy mely dokumentumokat válogatva és 
mely dokumentumokat erősen válogatva kell gyűjtenie a könyvtárnak.  
 

5. 7. számú melléklet a továbbképzési beiskolázási terv a 334/2016. (XI.24.) számú 
képviselőtestületi határozattal elfogadott tervet kell beilleszteni, az előterjesztés 
nélkül. 

 

6. 8. számú mellékletben a munkaköri leírásnak megfelelően kell kialakítani a 
juttatásra jogosító munkaköröket a két fő Közművelődési szakember II. helyett egy 
igazgatási ügyintéző, és a két könyvtáros helyett egy könyvtáros munkakör 
szerepeljen. 

 




