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 XV. 
 
 
 
 

Iktatószám:  262-10/2017. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

PÉNZÜGYI-ELLEN ŐRZŐ-
KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA     

 
2017. június 29-én megtartott,    

ny í l t ,  so ro n   k í v ü l i  üléséről 
 
124/2017. (VI.29.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítá-
sára 
 

125/2017. (VI.29.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

2. napirendi pont felvétele napirendre 
 

126/2017. (VI.29.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

Módosított napirend megállapítására 

127/2017. (VI.29.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményben 
1 fő óvodapedagógusi álláshely biztosításáról 
 

128/2017. (VI.29.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Göröcs László Nagyközség Üzemeltetési és 
Vagyonkezelő Intézmény megbízott 
intézményvezető megbízásának 
meghosszabbítására, és illetményének 
módosítására 
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 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült:  2017. június 29-én Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- 

testület PÉNZÜGYI-ELLEN ŐRZŐ-KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA   
n y í l t,   s o r o n   k í v ü l i   ülésén a Polgármesteri Hivatal dísztermében. 

 
 
Jelen vannak:   

  
Bagi Zsolt Arnold 
Bertalan László 
Gyárfás Lajos 
Tóth Imre 
Drávuczné Karkus Zsuzsanna 
   

    5 fő bizottsági tag 
 
Tanácskozási joggal jelenlévők: 
  
   
 Lovász Imre jegyző 
 Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
  
 
  
  
   
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: tisztelettel köszönti a bizottság tagjait és a megjelente-
ket. Megállapítja, hogy a bizottság 7 tagjából 5 fő jelen van, az ülés határozatképes. Donkó 
Veronika, és Major Antal jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. Javasolja, hogy a bi-
zottság üléséről készült jegyzőkönyvet Tóth Imre hitelesítse.   
 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: szavazásra teszi ki az, aki elfogadja Tóth Imrét jegyző-
könyv hitelesítőnek? A bizottság  5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő 
határozatot hozza: 
 
 
124/2017. (VI.29.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság a 2017. június 29-i Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság jegyzőkönyvének hitelesítésére Tóth Imrét jelöli ki.  

 
Erről értesül:  
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 1./  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság   

 
 
Bagi Zsolt Arnold: A meghívót, és a napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket mindenki 
megkapta írásban. Kívánják-e a napirendet kiegészíteni, módosítani?  
Javasolja, hogy a nyílt ülés a 2. napirendi pontja a „Göröcs László Nagyközség Üzemeltetési 
és Vagyonkezelő Intézmény megbízott intézményvezető megbízásának meghosszabbítására, 
és illetményének módosítására” megtárgyalása legyen melynek előadója Bertalanné Drávucz 
Katalin polgármester. 
  

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 
 
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke szavazásra teszi ki ért egyet a javaslattal, hogy a nyílt 
ülés 2. napirendi pontjaként felvételre kerüljön „Göröcs László Nagyközség Üzemeltetési és 
Vagyonkezelő Intézmény megbízott intézményvezető megbízásának meghosszabbítására, és 
illetményének módosítására” megtárgyalása legyen melynek előadója Bertalanné Drávucz 
Katalin polgármester? 
  
A javaslatot a bizottság  5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot 
hozza: 

  
125/2017. (VI.29.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
2. napirendi pont felvétele napirendre 
 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsága a következő napirendi ponttal egészíti ki a 
nyílt ülésének napirendjét: 
 
2./ „ Göröcs László Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 

megbízott intézményvezető megbízásának meghosszabbítására, és illet-
ményének módosítására 
Előadó:  Bertalanné Drávucz Katalin polgármester  

 
Erről értesülnek:  

  
  1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
 
 
Bagi Zsolt Arnold szavazásra teszi, ki fogadja el a kettő, nyílt napirendi pontból álló napi-
rendet, melyet a bizottság   5 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határoza-
tot hozza: 
 
 
126/2017. (VI.29.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Módosított napirend megállapítására 
 

 



4 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság a 2017. június 29-i soron kívüli ülés módosított napirendjét 
a következőképpen fogadja el: 
    

N  a p  i r e n  d  :    

 
1./ Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérelme 1 fő óvodapedagógusi álláshelyre  

Előadó:  Lajosné Kiss Klára intézményvezető 
 
 

2./ Göröcs László Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény megbízott 
intézményvezető megbízásának meghosszabbítására, és illetményének 
módosítására 
Előadó:  Bertalanné Drávucz Katalin polgármester  

 
 Erről értesül:   

 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
 
 

 
1. NAPIRENDI   PONT 
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérelme 1 fő óvodapedagógusi álláshelyre  
Előadó:  Lajosné Kiss Klára intézményvezető 
 

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: kérdezi Lajosné Kiss Klára intézményvezetőt kívánja-e 
az előterjesztést kiegészíteni? 

Lajosné Kiss Klára: azért látta célszerűnek a költségvetés készítés előtt megtárgyalni, mivel 
kevés az óvónő, a gyermeklétszám pedig növekedik. A tavalyi gyermeklétszámhoz 21,1 óvó-
női létszámot finanszírozott a költségvetés. A beiratkozott 264 gyermekből ha morzsolódik is 
le néhány, akkor is finanszírozva lesz az óvónői létszám. Olyan szerencsés helyzetben van-
nak, hogy két jászladányi végzős óvodapedagógus is van jelenleg. Bízik benne, hogy itt fog-
nak dolgozni. Egy fő álláshely jelenleg is betöltetlen. Azért kéri csak a 2017-2018-as tanévre 
az óvónői létszámot, mivel nem tudhatja, hogy a következő évben hány gyermek iratkozik 
majd be.  

Bagi Zsolt Arnold elnök: amennyiben 2017. szeptemberétől veszi fel a jelentkezőt, ebben az 
esetben a szabadságot hogyan számolja? 

Lajosné Kiss Klára: részarányosan jár részére a szabadság. 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek elfogadásra java-
solja a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményben 1 fő óvodapedagógusi álláshely biztosí-
tását határozott időtartamra, 2017. szeptember 1-től 2018. június 30-ig. Képviselő-testület 
kérje fel Lajosné Kiss Klára intézményvezetőt az óvodapedagógusi álláshely meghirdetésére, 
és a beérkező pályázatok elbírálására. A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja 
és a következő határozatot hozza:  
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127/2017. (VI.29.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményben 1 fő óvodapedagógusi álláshely biztosí-
tásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javasolja a Képviselő-testület részére a Jászladányi Óvoda és 
Bölcsőde intézményben a nevelési–oktatási intézmények működéséről és a köznevelé-
si intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján 1 
fő óvodapedagógusi álláshelyet biztosítását határozott időtartamra, 2017. szeptember 
1-től 2018. június 30-ig.  
Képviselő-testület kérje fel Lajosné Kiss Klára intézményvezetőt az óvodapedagógusi 
álláshely meghirdetésére, és a beérkező pályázatok elbírálására.  

 
Erről értesül:   

 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 

 
 
2. NAPIRENDI   PONT 
Göröcs László Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény megbízott intézmény-
vezető megbízásának meghosszabbítására, és illetményének módosítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester   
 

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: felkéri Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert az 
előterjesztés ismertetésére. 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Göröcs Lászlónak 2017. június 30-val lejár a 
NÜVI intézményvezetői megbízatása, és 2017. december 31-ig javasolja meghosszabbítani 
azt. Pályázat pedig kiírásra fog kerülni. Munkájára számítanak, azonban az illetménye nem éri 
el a 300.000 forintot sem. Bár iskolai végzettsége nincs meg, de a feladatot el tudja látni. A 
többi intézményvezető illetményével összehasonlítva viszont kevesebb a bére. Jelenleg a brut-
tó illetménye 282.000 forint, plusz a 90.000 forint költségtérítése, melyet felhasznál, mivel a 
telephelyek, intézmények között folyamatosan úton van. Javasolja, hogy az illetményt 
300.000 forintra emeljék fel. Mindez azért merült fel, mert az OMSZK élelmezésvezetőjét 
szerették volna felkérni a napközi konyha ideiglenes vezetésére, minimális megbízási díj elle-
nében. Ekkor szembesültek azzal, hogy jelenlegi fizetése megközelíti a NÜVI mb. intéz-
ményvezetőjének bérét. Munkájukban viszont nagy a különbség, hiszen a konyhán 6 fő al-
kalmazottal, 200 adag étel kerül megfőzésre, a NÜVI-nél pedig 31 személy és a közmunkások 
(közel 150 fő) vezetése történik. A bérfeszültség elkerülése végett javasolja az illetmény mó-
dosítását bruttó 18 ezer forinttal. 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolja Göröcs Lászlót továbbra is bízza meg a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő 
Intézmény vezetésével 2017. 12. 31-ig, vagy az intézményvezetői munkakör pályázat útján 
történő betöltéséig. Javasolja a Képviselő-testületnek Göröcs László illetményét a megbízás 
időtartamára bruttó 390.000,- Ft/hó összegben állapítsa meg, amely – a garantált 
bérminimumra történő kiegészítést követően – 161.000,- Ft besorolás szerinti illetményéből 
50.000,- Ft munkáltatói döntésen alapuló illetményből, 89.000,- Ft vezetői pótlékból, továbbá 




