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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. július 11-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 
Baginé Gavaldik Lívia 
  

5 fő 
 
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 
   
   
 Lovász Imre   jegyző 
 Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 Major Ferencné   alpolgármester 
 Lóczi István   aljegyző 
 Müllerné Braun Erika intézményvezető  
 Göröcs László   mb. intézményvezető  
 Kun Frigyesné   óvónő 
 Tálas Jánosné   óvónő 
  
  
 
Seresné Lados Éva bizottság elnöke: sok szeretettel köszönti a megjelent bizottsági tagokat.   
Megállapítja, hogy a bizottság mind az 5 tagja jelen van, ezért a bizottság határozatképes.  

Seresné Lados Éva bizottság elnöke: szavazásra teszi, ki az, aki elfogadja Baginé Gavaldik 
Líviát jegyzőkönyv hitelesítőnek. A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza:  
 
 
282/2017.(VII.11.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság a 2017. július 11-i Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági ülé-
sen Baginé Gavaldik Líviát jelöli ki jegyzőkönyv hitelesítőnek. 

 
 

Erről értesül:  
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 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 kiegészíteni, módosítani, vagy új napi-
rendi ponttal kívánják-e kiegészíteni azt?   
 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 

Seresné Lados Éva bizottság elnöke, szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a hét nyílt, és egy 
zárt napirendi pontból álló napirendet? A bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogad-
ja és a következő határozatot hozza: 
 
 
 
283/2017.(VII.11.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Napirend megállapítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottság a 2017. július 11-i soron kívüli, 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./ Beszámoló az Ozoróczky Mária Szociális Központ 2016. évi szakmai munkájáról 
Előadó:  Müllerné Braun Erika intézményvezető 
 

3./ Beszámoló a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2016/2017-os nevelési évben végzett 
munkájáról 
Előadó:  Lajosné Kiss Klára intézményvezető 
 

4./ Javaslat a 2017/2018-es nevelési évben indítandó óvodai csoportok számának 
meghatározására 
Előadó:  Lajosné Kiss Klára intézményvezető 
 

5./ Javaslat a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérelme alapján maximális csoportlét-
szám növelésére 
Előadó:  Lajosné Kiss Klára intézményvezető 
 

6./ Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói 
álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálására 
Előadó:  Lovász Imre jegyző 

7./ Előterjesztés intézkedési terv elfogadására 
Előadó:  Lovász Imre jegyző, 
   Lóczi István aljegyző 
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 Z árt ülésZ árt ülésZ árt ülésZ árt ülés    

       
      

8./ Természetben és pénzben is nyújtható rendkívüli eseti támogatás iránti kérelmek 
elbírálása 
Előadó:   Ecsédi Emese 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 táblázatokban megtalálhatóak a részletes 
adatok. Az elmúlt hónapban 6 fő kapott lakáshoz jutási támogatást összesen 900.000 forint 
értékben. Legtöbben 59-en továbbra is gyógyszertámogatást kérnek. Tévesen, még mindig 
sokan gondolják, hogy családok jogosultak a támogatásra, nem pedig egyének. Lakhatási tá-
mogatást folyamatosan újítják, tárgyidőszakban 276 fő vette igénybe. A támogatást a köz-
üzemi szolgáltatókhoz utalják továbbra is.   

Mai napig a tervezett szociális keret 29,33%-os vagyis 15.418.093 forintos felhasználású. 

A nyári étkeztetés folyamatos. Minden igényt igyekeznek figyelembe venni. Jelenleg 3 hetes 
étrend áll a rendelkezésükre, tehát 17 féle tépőzáras konzervet, azaz az igényeknek megfelelő 
melegíthető konzerv főételt (Privát, Glóbus, Házias ízek) tudnak adni. A konzerv árától füg-
gően minden étkezéshez üdítőt vagy ásványvizet is osztanak. Minden nap több mint 250 
gyermek étkezését oldják meg diákmunkások segítségével. A nyári igazgatási szünetben is 
zavartalanul fog folyni a nyári diák étkeztetés.   

  Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 
Seresné Lados Éva bizottság elnöke szavazásra teszi ki az, aki elfogadja a szociális keret 
felhasználásáról készült beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal, melyet a bizottság 5 
igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 
 
284/2017.(VII.11.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Szociális keret felhasználásának elfogadására 
 
 



 6 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottsága elfogadja a 2017. július havi kifizetéséről készült tájékoz-
tatót a mellékelt táblázatok 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  
Beszámoló az Ozoróczky Mária Szociális Központ 2016. évi szakmai munkájáról 
Előadó:  Müllerné Braun Erika intézményvezető 

 
 

Seresné Lados Éva bizottság elnöke: kérdi Müllerné Braun Erika intézményvezetőt kívánja-e 
kiegészíteni az írásos előterjesztést. 

Müllerné Braun Erika : köszöni a lehetőséget. Az Ozoróczky Mária Szociális Központ 2016. 
július 1-vel alakult meg. A beszámolóból kimaradt, hogy a NÜVI által termelt, folyamatosan 
friss, konyhakész zöldséget kapták nettó 417.000 forint értékben.  

Szöllősi János: az idősek otthonánál felvetődik, hogy 1-2-3-4 ágyas szobákban kerülnek elhe-
lyezésre a gondozottak. Hány olyan személy van, aki 4 ágyas szobában van elhelyezve? Van-
e olyan lehetőség, hogy gipszkartonos megoldással 2 ágyas szobák kerüljenek kialakításra?  

Müllerné Braun Erika : a nagyotthonban 4-5 ágyasak a szobák. Leválasztás esetén sajnos 
nem lesz meg az egy főre jutó terület, melyet jogszabály határoz meg. 

  Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi ki az, aki elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek  az Ozoróczky Mária Szociális Központ 2016. évi szakmai munkájáról szóló be-
számolót  az előterjesztés szerinti tartalommal, melyet a bizottság 5 igen szavazattal egyhan-
gúlag elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 
 
285/2017. (VII.11) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat az Ozoróczky Mária Szociális Központ 2016. évi szakmai munkájáról szóló be-
számolóra 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megvitatta, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Ozoróczky 
Mária Szociális Központ 2016. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót az előter-
jesztés szerinti tartalommal. 

 
 

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 
Beszámoló a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2016/2017-os nevelési évben végzett munkájá-
ról 
Előadó:  Lajosné Kiss Klára intézményvezető 
 

Seresné Lados Éva elnök: kérdi a jelenlévő óvónőket kívánják-e kiegészíteni a napirendi 
pontot.  

Kun Frigyesné: Köszönik a lehetőséget, de nem kívánják kiegészíteni a beszámolót. 

Szöllősi János: a személyi feltételek alakulásával kapcsolatban kérdezi, hogy hány betöltetlen 
álláshely van az intézményben? 

Kun Frigyesné: jelenleg is kettő betöltetlen álláshelyük van, melynek pályáztatása folyama-
tos. Örömmel hallottak róla, hogy ebben az évben van olyan frissen diplomázott személy, aki 
megpályázza az egyik álláshelyet. Gyermeklétszám magas, mely megkívánja, hogy minden 
csoportban két óvodapedagógus dolgozzon. Kéri a jelenlévőket, hogy amennyiben ismernek 
álláskereső óvodapedagógus szakembereket, tolmácsolják feléjük ezt a lehetőséget.  

Dr. Bakos Beáta: van e igény a bölcsődei férőhelyek bővítésére?  

Kun Frigyesné:  a válaszra nem érzi magát kompetens személynek. Annak azonban nagyon 
örül, hogy egy óvodabővítéses pályázatot sikerült megnyerni, melyben szerepel egy plusz 
bölcsődei csoport is.  

Dr. Bakos Beáta: ez csoport szoba építését jelenti? 

Major Ferencné alpolgármester: a tervezés folyamata lezárult, tornaszobával és fejlesztő 
helyiséggel fog bővülni az óvoda az udvar felé. 

Dr. Bakos Beáta: a régi bölcsőde épületet nem lehet beapplikálni a tervek közé?  

Baginé Gavaldik Lívia: nem igazán megfelelő az egybenyíló csoportszoba kialakításának a 
lehetősége ott.  

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: 10.000 fő alatti a településünk, ezért a bölcsődei 
ellátás nem kötelező, hanem vállalt feladat. Erre pályázati kiírás nem fog megjelenni a közel-
jövőben. Az óvoda épületén hőszigetelés, nyílászáró csere, belső átalakítás is lesz.  

Dr. Bakos Beáta: úgy néz ki, hogy hosszú-hosszú ideig növekedni fog a gyermeklétszám az 
állami gondozott gyermekek kihelyezéséből adódóan is. A média folyamatosan hirdeti a böl-
csődebővítést. 

Lovász Imre jegyző: új intézményeket is létre lehet hozni, mini bölcsődét, családi bölcsődét, 
munkahelyi bölcsődét, melyek engedélyezése egyszerűbb, feltételei könnyebbek.  

Karkusné Dósa Zsuzsanna: attól fél, hogy nemsokára az óvodai férőhelyek száma lesz a 
kevés. Ha az óvodai csoportok maximális létszámmal működnek, és év közben kihelyezésre 
kerül még 15-20 gyermek, őket is fogadni kell.  

Kun Frigyesné: a régi bölcsőde épületet a csoportszobák felújításánál fogják tudni igénybe 
venni. 

  Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi ki az, aki a Képviselő-testületnek elfogadásra ja-
vasolja a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2016/2017-es tanévben végzett tevékenységéről 



 8 

készült beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal, melyet a bizottság 5 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 
286/2017. (VII.11) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2016/2017-es nevelési évben végzett tevékeny-
ségéről készült beszámoló elfogadására 

 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megvitatta, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Jászladányi 
Óvoda és Bölcsőde 2016/2017-es tanévben végzett tevékenységéről készült beszámo-
lót az előterjesztés 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 
Javaslat a 2017/2018-es nevelési évben indítandó óvodai csoportok számának meghatározá-
sára 
Előadó:  Lajosné Kiss Klára intézményvezető 

 
 

Seresné Lados Éva elnök: kérdi a jelenlévő óvónőket kívánják-e kiegészíteni a napirendi 
pontot. 

Kun Frigyesné: köszöni a lehetőséget, nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.  

Szöllősi János: javasolja a kérés elfogadását. Az óvónők maximumon dolgoznak, nem tudja 
meddig lehet még ezt fokozni. A népjóléti miniszter könnyen mondja, hogy a gyermekeknek 
családban kell felnőni, ha a feltételeket nem biztosítja hozzá.  

Karkusné Dósa Zsuzsanna: nagy gondot jelent, hogy milyen készségekkel jönnek otthonról.  

  Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 
Seresné Lados Éva elnök, szavazásra teszi ki az, aki elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek,  a 10 óvodai csoport indításának engedélyezését a 2017/2018 nevelési évben a 
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményben a 264 gyermek ellátására, melyet a bizottság 5 
igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 
287/2017. (VII.11.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a 2017/2018-es nevelési évben indítandó óvodai csoportok számának meghatá-
rozására 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsága megvitatta, és 10 óvodai csoport indításának engedélyezését javasolja a Képvi-
selő-testületek a 2017/2018 nevelési évben a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intéz-
ményben a 264 gyermek ellátására. 
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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 
Javaslat a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérelme alapján maximális csoportlétszám növe-
lésére 
Előadó:  Lajosné Kiss Klára intézményvezető 
 

Seresné Lados Éva elnök: kérdi a jelenlévő óvónőket kívánják-e kiegészíteni a napirendi 
pontot. 

Kun Frigyesné: köszöni a lehetőséget, nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.  

 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 
Seresné Lados Éva elnök, szavazásra teszi ki az, aki elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek,  a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérelmét a maximális csoportlétszám 20%-kal 
történő növelés engedélyezésére a 2017/2018 nevelési évre a „Tündérkert” óvoda Napraforgó, 
Maci, Méhecske, Katica Napsugár, és a Pillangó valamint a „Szivárvány” óvoda Süni, Marga-
réta és Liliom csoport vonatkozásában, melyet a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 
 
288/2017. (VII.11.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde maximális csoportlétszám növelésére 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsága megvitatta, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületek a Jászladányi Óvoda 
és Bölcsőde kérelmét a maximális csoportlétszám 20%-kal történő növelés engedélye-
zésére a 2017/2018 nevelési évre a „Tündérkert” óvoda Napraforgó, Maci, Méhecske, 
Katica Napsugár, és a Pillangó valamint a „Szivárvány” óvoda Süni, Margaréta és 
Liliom  csoport vonatkozásában. 

 
 

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 Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyre 
kiírt pályázati eljárás elbírálására 
Előadó:  Lovász Imre jegyző 
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Seresné Lados Éva elnök: felkéri Lovász Imre jegyzőt a napirendi pont ismertetésére. 
Lovász Imre jegyző: a 2017. május 25-i Képviselő-testületi határozat alapján kiírásra került a 
Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshelyre a pá-
lyázat, illetve felállításra került egy ideiglenes bizottság a pályázatok elbírálására. Kéri a pá-
lyázati eljárás eredménytelenné nyilvánítását, mivel 2017. június 30-i határidőig nem érkezett 
be egyetlen pályázat sem.  

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 
Seresné Lados Éva elnök, szavazásra teszi ki az, aki elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek, a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői ál-
láshelyre a 164/2017. (V. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat által kiírt pályázat, pályázati 
eljárásának eredménytelenné nyilvánítását, mivel a fenti határozatban meghatározott 2017. 
június 30-i határidőig nem érkezett be egyetlen pályázat sem, melyet a bizottság 5 igen sza-
vazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 
 
289/2017. (VII.11) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői ál-
láshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálására 

  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja a Nagyközségi József Attila 
Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshelyre a 164/2017. (V. 25.) sz. Kép-
viselő-testületi határozat által kiírt pályázat, pályázati eljárásának eredménytelenné nyil-
vánítását, mivel a fenti határozatban meghatározott 2017. június 30-i határidőig nem ér-
kezett be egyetlen pályázat sem.  
  

Erről értesül:   
 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
 
7. N A P I R E N D I    PONT 
Előterjesztés intézkedési terv elfogadására 
Előadó:  Lovász Imre jegyző, 

  Lóczi István aljegyző 
 

Seresné Lados Éva elnök: kérdi Lovász Imre jegyzőt kívánja-e kiegészíteni a napirendi pon-
tot. 

Lovász Imre jegyző: év elején megállapításra került a belsőellenőrzési terv, melynek egyik 
programja volt a közmunka program ellenőrzése, mely több hiányosságot is feltárt, ezért in-
tézkedési terv elkészítésére volt szükség. Ezt követően pedig egy közfoglalkoztatási szabály-
zatot is kell alkotni, illetve elfogadni. Legnagyobb problémát az jelenti, hogy a feladatot a 
NÜVI látja el, azonban az alapító okirat nem tartalmazza ezt a feladatot, és képviselő-testületi 
döntés sem született erről. Minden ezzel kapcsolatos feladatot végre fognak hajtani, és a prob-
lémákat orvosolni fogják. Ennek első lépése az intézkedési terv elfogadása.  
 




