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JEGYZŐKÖNYV
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS
BIZOTTSÁGA
2017.augusztus 22-i nyílt, soros üléséről.

296/2017.(VIII.22.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítására

297/2017.(VIII.22.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

Napirend megállapítására

298/2017.(VIII.22.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

Szociális keret felhasználásának elfogadására

299/2017.(VIII.22.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

Javaslat a Nagyközség Üzemeltetési és
Vagyonkezelő Intézmény megbízására a
közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok
ellátására

300/2017.(VIII.22.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

Javaslat a Közfoglalkoztatásra biztosított
eszközök és anyagok, valamint a közfoglalkoztatottak által termelt termények nyilvántartásának és elszámolásának szabályzata elfogadására

301/2017.(VIII.22.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

Javaslat a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelylyel kapcsolatos pályázat kiírására

302/2017.(VIII.22.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

Javaslat ideiglenes bizottság létrehozására
a Nagyközségi József Attila Művelődési
Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére
kiírt pályázat véleményezésére

303/2017.(VIII.22.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

Javaslat a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár ideiglenes intézményvezető megbízásának meghosszabbítására

304/2017.(VII.11.) Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsági határozat

Javaslat az Ozoróczky Mária Szociális
Központ szakmai programja módosításának
elfogadására

2

JEGYZŐKÖNYV
Készült:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testület ÜGYRENDI-JOGISZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2017. augusztus 22-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:

Bertalanné Drávucz Katalin
Lóczi István
Müllerné Braun Erika
Lajosné Kiss Klára

polgármester
aljegyző
intézményvezető
intézményvezető

Seresné Lados Éva bizottság elnöke: sok szeretettel köszönti a megjelent bizottsági tagokat.
Elmondja, hogy Lovász Imre jegyző tartós betegállománya miatt, a jegyzői feladatokat Lóczi
István aljegyző látja el. 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 Karkusné Dósa
Zsuzsannát jegyzőkönyv hitelesítőnek. A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:

296/2017.(VIII.22.)számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság a 2017.augusztus 22-i Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági
ülésen Karkusné Dósa Zsuzsannát jelöli ki jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
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Seresné Lados Éva bizottság elnöke: 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 bizottság elnöke, szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az 5 nyílt, és 4 zártnapirendi pontból álló napirendet? A bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja és
a következő határozatot hozza:

297/2017.(VIII.22.)számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Napirend megállapítására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottság a 2017. augusztus 22-i soros ülés napirendjét a következőképpen fogadja
el:

N a p i r e n d:
1./ Pénzügyi helyzet ismertetése, a szociális keret felhasználása
Előadó:
Lóczi István aljegyző
2./ Előterjesztés a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó megbízására
Előadó:
Lóczi István aljegyző
3./ Előterjesztés a Közfoglalkoztatásra biztosított eszközök és anyagok, valamint a közfoglalkoztatottak által termelt termények nyilvántartásáról és elszámolásáról szóló szabályzat elfogadására
Lóczi István aljegyző
Előadó:
4./ Pályázati kiírás a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére, ideiglenes bizottság létrehozása a Nagyközségi József Attila Művelődési
Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére kiírt pályázat véleményezésére, valamint a
Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár megbízott intézményvezetőjének a megbízás meghosszabbítása
Előadó:
Lóczi István aljegyző
5./ Előterjesztés az Ozoróczky Mária Szociális Központ Szakmai Programjának módosítására
Előadó:
Müllerné Braun Erika intézményvezető,
Lóczi István aljegyző
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Z árt ülés
6./ Természetben és pénzben is nyújtható rendkívüli eseti támogatás iránti kérelmek elbírálása
Előadó:
Ecsédi Emese előadó
7./ A gyermek gondozásához nyújtott települési támogatás iránti kérelmek elbírálása
Előadó:
Bezzeg Nándorné előadó
8./ Előterjesztés külföldi állampolgár ingatlanszerzéséhez (Jászladány, Sas u. 2. szám, 426
hrsz.) szükséges nyilatkozat megtételére
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
9./ Javaslat Díszpolgári Díj adományozására 2017. évben
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester

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. Továbbra is népszerű a gyógyszertámogatás, tárgyidőszakban 190 fő vette igénybe. A
lakhatási támogatást folyamatosan újítják, 273 fő adott be kérelmet. A közfoglalkoztatottak
esetében 30 fő részére 247 670 forint került kifizetésre. Összesen 2 530 480 forint volt a kifizetés a szociális keret terhére, amely az előző hónapokéval megközelítőleg azonos.
Mai napig a tervezett szociális keret 34,23%-os, vagyis 17.689.218 forintos felhasználású.
A nyári étkeztetés folyamatos, egészen augusztus 31-ig. Elmondható, hogy megszokták a déli
meleg főétkezést helyettesítő melegíthető kész főételt tartalmazó konzerveket, az üdítőt vagy
ásványvizet sok esetben már a helyszínen elfogyasztották. A nyári gyermekétkeztetést továbbra is diákmunkások segítségével oldják meg.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
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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:

298/2017.(VIII.22.)számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Szociális keret felhasználásának elfogadására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága elfogadja a 2017. augusztus havi kifizetéséről készült tájékoztatót 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
Javaslat a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó megbízására
Előadó:
Lóczi István aljegyző

Seresné Lados Éva bizottság elnöke: kérdi Lóczi István aljegyzőt, kívánja-e kiegészíteni az
írásos előterjesztést.
Lóczi István: Köszöni a lehetőséget. Az előző testületi ülésen 2017. július 13-án a képviselőtestület elfogadta a közmunka program 2017. évre vonatkozó intézkedési tervét és a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény alapító okiratának módosítását is. Az Önkormányzati Törvény alapján, a közfeladat ellátás hatáskörét nem kell átruházni a NÜVI-re, viszont a közfeladat ellátással kapcsolatos teendők elvégzésével meg lehet bízni az intézményt.
Ez alapján, a törvényre való hivatkozással, javasolja a bizottságnak, hogy a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok ellátására tegyen olyan javaslatot a képviselő-testületnek, hogy a
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézményt bízza meg.
Seresné Lados Éva elnök kérdi, van-e valakinek kérdése, észrevétele az elmondottakkal,
vagy az írásos anyaggal kapcsolatban.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi, ki az, aki elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény közfoglalkoztatással
kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó megbízását, az előterjesztés szerinti tartalommal,
melyet a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza:
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299/2017. (VIII.22) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Javaslat a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény megbízására a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok ellátására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága megvitatta, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, a Nagyközség
Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény (NÜVI) megbízását, a közfoglalkoztatással
kapcsolatos feladatok ellátására, a közmunka-programokban részt vevő közfoglalkoztatottak irányítására, felügyeletére, adminisztratív feladatok ellátására, továbbá kérje
fel, hogy a Polgármesterrel, valamint a Jászladány Polgármesteri Hivatallal szoros
együttműködésben a közmunka-programok tervezésében, lebonyolításában és elszámolásában működjön közre.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
a) Göröcs László NÜVI mb. vezetője
b) Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
c) Lovász Imre jegyző

Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
3. N A P I R E N D I PONT
Javaslat a Közfoglalkoztatásra biztosított eszközök és anyagok, valamint a közfoglalkoztatottak által termelt termények nyilvántartásáról és elszámolásáról szóló szabályzat elfogadására
Előadó:
Lóczi István aljegyző

Seresné Lados Éva elnök: kérdi Lóczi István aljegyzőt, kívánja-e kiegészíteni az írásos
anyagot.
Lóczi István aljegyző: Lovász Imre jegyzővel készítettek egy szabályzatot a közcélú foglalkoztatással kapcsolatban, amelyet 5 fejezetre osztottak. A 4. és 5. fejezet az, amely a témával
kapcsolatban lényegesebb, főképpen az 5. fejezet, amelyben, a végrehajtással összefüggő feladatokat határozták meg. Kéri a bizottság tagjait, hogy az elkészült szabályzatot véleményezzék, és jelen formájában, vagy módosításokkal együtt javasolják a képviselő-testület felé elfogadásra.
Seresné Lados Éva elnök gratulál a szabályzathoz és kérdi, van-e valakinek kérdése, észrevétele az elmondottakkal, vagy az írásos anyaggal kapcsolatban.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi, ki az, aki a Képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja a Közfoglalkoztatásra biztosított eszközök és anyagok, valamint a közfoglalkoztatottak által termelt termények nyilvántartásáról és elszámolásáról szóló szabályzatot az előterjesztés szerinti tartalommal, melyet a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a
következő határozatot hozza:
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300/2017. (VIII.22) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Javaslat a Közfoglalkoztatásra biztosított eszközök és anyagok, valamint a közfoglalkoztatottak által termelt termények nyilvántartásának és elszámolásának szabályzata elfogadására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága megvitatta, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Közfoglalkoztatásra biztosított eszközök és anyagok, valamint a közfoglalkoztatottak által termelt termények nyilvántartásának és elszámolásának szabályzatát 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
Pályázati kiírás a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére, ideiglenes bizottság létrehozása a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és
Könyvtár igazgatói álláshelyére kiírt pályázat véleményezésére, valamint a Nagyközségi
József Attila Művelődési Ház és Könyvtár megbízott intézményvezetőjének a megbízás meghosszabbítása
Előadó:
Lóczi István aljegyző
Seresné Lados Éva elnök: kérdi Lóczi István aljegyzőt, kívánja-e összefoglalni, kiegészíteni
a napirendi pontot.
Lóczi István aljegyző: Köszöni a lehetőséget. Mint mindenki előtt ismert, az előző intézményvezető lemondását követően, a zökkenőmentes működés érdekében, ideiglenes megbízott intézményvezetői feladatokkal Fodorné Zana Andreát bízta meg a képviselő-testület. Fodorné Zana Andrea jelenlegi megbízása 2017. szeptember 30-áig tart. A Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény kimondja, hogy magasabb vezetői beosztásra
kiírt pályázat esetén, a pályázót, a kinevezési jogkört gyakorló által létrehozott, legalább 3
tagú bizottság kell, hogy véleményezze, egy külső szakmai szakértővel kiegészülve. A bizottság elnökének javasolja Bertalanné Drávucz Katalint, a bizottság tagjainak pedig az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnökét Seresné Lados Évát, valamint a Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság elnökét Bagi Zsolt Arnoldot. Külső szakértőnek javasolja Kary József közművelődési szakértőt.
Seresné Lados Éva elnök kérdi, van-e valakinek kérdése, észrevétele az elmondottakkal,
vagy az írásos anyaggal kapcsolatban.
Szőllősi János: kérdi, miért nem lehet Fodorné Zana Andrea intézményvezetői megbízását,
nagyobb időtartamra, például év végéig meghosszabbítani.
Bertalanné Drávucz Katalin elmondja, hogy az intézményvezetői álláshelyre kiírt pályázat
közben ki van írva, és ha az eredményes lesz, akkor az új intézményvezető fogja átvenni, az
intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátását. Amennyiben nem lesz jelentkező, úgy
ismét meg lehet hosszabbítani az intézményvezetői megbízást.
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Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi ki az, aki elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére
pályázat kiírását, melyet a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő
határozatot hozza:
301/2017. (VIII.22) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Javaslat a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshellyel
kapcsolatos pályázat kiírására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a pályázati
kiírást a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére
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 elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek az ideiglenes bizottság elnökének Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert, tagjainak Seresné Lados Évát, Bagi Zsolt Arnoldot, valamint külső szakértőnek Kary József
közművelődési szakértőt, melyet a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a
következő határozatot hozza:
302/2017. (VIII.22) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Javaslat ideiglenes bizottság létrehozására a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház
és Könyvtár igazgatói álláshelyére kiírt pályázat véleményezésére

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az Ideiglenes
bizottság létrehozását a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére kiírt pályázat véleményezésére, amely tagjának:
− Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert (5055 Jászladány Kossuth L. u. 37.
sz.)
− Bagi Zsolt Arnold képviselőt (5055 Jászladány Nagydabi u. 7. sz.).
− Seresné Lados Éva képviselőt (5055 Jászladány Damjanich u. 7. sz.).
− Kary József közművelődési szakértőt (3346 Bélapátfalva Bajcsy-Zsilinszky u.
32.).
javasolja
Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
Seresné Lados Éva elnök, szavazásra teszi ki az, aki elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek Fodorné Zana Andrea intézményvezetői megbízásának meghosszabbítását 2017.
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október 15-ig, melyet a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő
határozatot hozza:

303/2017. (VIII.22) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Javaslat a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár ideiglenes intézményvezető megbízásának meghosszabbítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága javasolja, hogy a Közalkalmazottak jogállásáról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXIII. törvény és 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.) Kormányrendelet előírásaira figyelemmel,

Fodorné Zana Andrea
(szül: Szolnok, 1970. 01. 06., an: Kazinczi Mária Terézia, címe: 5055 Jászladány, Tisza u. 17. sz.) megbízását a 69/2016. (II. 11.) számú Képviselő-testületi határozat érvényben tartása mellett a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár(5055 Jászladány, Kossuth L. u. 110. sz.) vezetésével 2017. október 15-ig, az alapilletményének és a vezetői pótlékának változatlanul hagyása mellett.

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 az Ozoróczky Mária Szociális Központ Szakmai Programjának módosítására
Előadó:
Müllerné Braun Erika intézményvezető,
Lóczi István aljegyző

Seresné Lados Éva elnök: kérdi Müllerné Braun Erika intézményvezetőt, kívánja-e kiegészíteni a napirendi pontot.
Müllerné Braun Erika: Köszöni a lehetőséget. Nem kívánja kiegészíteni, de a kérdésekre
szívesen válaszol.
Seresné Lados Éva bizottság elnöke: kérdi, van-e valakinek kérdése, észrevétele az írásos
anyaggal kapcsolatban.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
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