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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat  
Képviselő-testülete 

 

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS  
BIZOTTSÁGA  

 
2017. szeptember 19-i nyílt, soros üléséről. 

 
 
 
354/2017.(IX19.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsági határozat 

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meg-
állapítására 
 

355/2017.(IX19.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsági határozat 

5. napirendi pont felvétele napirendre 
 

356/2017.(IX19.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsági határozat 

6. napirendi pont felvétele napirendre 
 

357/2017.(IX19.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsági határozat 

7. napirendi pont felvétele napirendre 
 

358/2017.(IX19.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsági határozat 

Módosított napirend megállapítására 
 

359/2017.(IX19.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsági határozat 

Szociális keret felhasználásának elfogadá-
sára 
 

360/2017.(IX19.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsági határozat 

Javaslat a Jászladány Nagyközség Önkor-
mányzata tulajdonában lévő önkormányzati 
lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, a 
helyi lakbértámogatásról, az önkormányzat 
tulajdonában lévő helyiségek hasznosításá-
nak szabályairól szóló 17/2007. (XII. 2.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
 

361/2017.(IX19.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsági határozat 

Javaslat a mezőőrség működésének, kikül-
detési költségeinek és költséghatékonysá-
gának ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzé-
si jelentésről  
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362/2017.(IX19.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsági határozat 

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

363/2017.(IX19.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsági határozat 

Javaslat Kun Adrienn megbízására a Nagy-
községi József Attila Művelődési Ház és 
Könyvtár ideiglenes intézményvezetői fel-
adatainak ellátása végett 
 

364/2017.(IX19.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsági határozat 

Javaslat felnőtt háziorvosi álláshely pályá-
zati kiírására 
 

365/2017.(IX19.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsági határozat 

Javaslat felnőtt háziorvosi álláshely pályá-
zati kiírására 
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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. szeptember 19-én megtartott n y í l t ,  s o r o s 
ülésén a Polgármesteri Hivatal dísztermében. 

 
 
Jelen vannak:  

Seresné Lados Éva elnök 
Szöllősi János 
Baginé Gavaldik Lívia 
Karkusné Dósa Zsuzsanna 
 

4 fő 
 
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 
  
 Lóczi István    aljegyző 
 Bertalanné Drávucz Katalin  polgármester 
 Major Ferencné    alpolgármester 
  
  
  
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. Dr. Bakos Beáta és Karkusné Dósa Zsuzsanna jelezték, hogy késni 
fognak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 tagjából 3 fő jelen van, ezért a bizottság addig is ha-
tározatképes. 

Seresné Lados Éva bizottság elnöke: szavazásra teszi, ki az, aki elfogadja Szőllősi Jánost 
jegyzőkönyv hitelesítőnek. A bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a kö-
vetkező határozatot hozza: 
 
 
354/2017.(IX.19.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság a 2017. szeptember 19-i Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági 
ülésen Szőllősi Jánost jelöli ki jegyzőkönyv hitelesítőnek. 

 
 

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

 
 



 4 

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?   
Seresné Lados Éva elnök: javasolja, hogy a nyílt ülés 5. napirendi pontjaként kerüljön meg-
tárgyalásra az „Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 
Intézmény ideiglenes intézményvezető kinevezésére”, melynek előadója Bertalanné 
Drávucz Katalin polgármester. 
 
 
Seresné Lados Éva elnök: szavazásra teszi, ki tudja elfogadni, hogy a nyílt ülés 5. napirendi 
pontját „Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Intéz-
mény ideiglenes intézményvezető kinevezésére”  címmel vegyék fel napirendre, melynek 
előadója Bertalanné Drávucz Katalin polgármester. A bizottság 3 igen szavazattal, egyhan-
gúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza: 
 
 
355/2017.(IX.19.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat  
5. napirendi pont felvétele napirendre 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottság a következő napirendi pontot felveszi a nyílt ülésének napirendjére: 
 
5./ Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Intéz-
mény ideiglenes intézményvezető kinevezésére 
     Előadó:   Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 

            
 

Erről értesül:  
 

1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
 
 
 

Seresné Lados Éva elnök: javasolja, hogy a nyílt ülés 6. napirendi pontjaként kerüljön meg-
tárgyalásra az „Előterjesztés felnőtt háziorvosi álláshely pályázati kiírására”, melynek 
előadója Bertalanné Drávucz Katalin polgármester. 
 

 
 Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 

 
Seresné Lados Éva elnök: szavazásra teszi, ki tudja elfogadni, hogy a nyílt ülés 6. napirendi 
pontját „Előterjesztés felnőtt háziorvosi álláshely pályázati kiírására”  címmel vegyék fel 
napirendre, melynek előadója Bertalanné Drávucz Katalin polgármester. A bizottság 3 igen 
szavazattal, egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza: 
 
 
356/2017.(IX19.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat  
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6. napirendi pont felvétele napirendre 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottság a következő napirendi pontot felveszi a nyílt ülésének napirendjére: 
 
6./ Előterjesztés felnőtt háziorvosi álláshely pályázati kiírására 
 
     Előadó:   Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 

            
 

Erről értesül:  
 

1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
 

 
Seresné Lados Éva elnök: javasolja, hogy a nyílt ülés 7. napirendi pontjaként kerüljön 
megtárgyalásra az „Előterjesztés védőnői álláshely pályázati kiírására”, melynek előadója 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester. 
 

 Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 

 
Seresné Lados Éva elnök: szavazásra teszi, ki tudja elfogadni, hogy a nyílt ülés 7. napirendi 
pontját „Előterjesztés védőnői álláshely pályázati kiírására”  címmel vegyék fel napirendre, 
melynek előadója Bertalanné Drávucz Katalin polgármester. A bizottság 3 igen szavazattal, 
egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza: 
 
 
357/2017.(IX.19.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat  
7. napirendi pont felvétele napirendre 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottság a következő napirendi pontot felveszi a nyílt ülésének napirendjére: 
 
7./ Előterjesztés védőnői álláshely pályázati kiírására 
 
     Előadó:   Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 

            
 

Erről értesül:  
 

1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
 
 
Seresné Lados Éva bizottság elnöke, szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a 7 nyílt, és 4 zárt 
napirendi pontból álló napirendet? A bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja és 
a következő határozatot hozza: 
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358/2017.(IX.19.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat  
Módosított napirend megállapítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottság a 2017. szeptember 19-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 Jászladány Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő önkor-
mányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, a helyi lakbértámogatásról, az ön-
kormányzat tulajdonában lévő helyiségek hasznosításának szabályairól szóló 17/2007. 
(XII. 2.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó:  Lovász Imre jegyző 
Tárgyalja: Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

 

3./ Tájékoztató a mezőőrség működésének, kiküldetési költségeinek és költséghatékonysá-
gának ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentésről  
Előadó:  Lovász Imre jegyző, 
Tárgyalja: Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 

4./ Előterjesztés a szervezeti és működési szabályzatról szóló 6/2015. (II. 23.) önkormány-
zati rendelet módosítására 
Előadó:  Lovász Imre jegyző 
 

5./ Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Intézmény ide-
iglenes intézményvezető kinevezésére 
Előadó:  Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
Tárgyalja: Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 

6./ Előterjesztés felnőtt háziorvosi álláshely pályázati kiírására 
 Előadó:  Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
   
 

7./ Előterjesztés védőnői álláshely pályázati kiírására 
 Előadó:  Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
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Z árt ülésZ árt ülésZ árt ülésZ árt ülés    

 
8./ Természetben és pénzben is nyújtható rendkívüli eseti támogatás iránti kérelmek elbí-

rálása 
Előadó:   Ecsédi Emese előadó 
 

9./ A gyermek gondozásához nyújtott települési támogatás iránti kérelmek elbírálása 
Előadó:  Bezzeg Nándorné előadó 

 

10./ Előterjesztés Jászladány, Petőfi S. u. 45/A. szám (1603 hrsz.) alatti ingatlanra bejegy-
zett elővásárlási jog lemondására 
Előadó:  Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 

 

11./ Személyi javaslatok Jász-Nagykun-Szolnok Megyei kitüntető díjakra 
 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 az írásos anya-
got.   

Lóczi István aljegyző: Tisztelettel köszönti a bizottsági tagokat és a jelenlevőket. Az elmúlt 
hónapban 2 195.546 forint volt a felhasználás. A havi bontást tartalmazó táblázatokban meg-
találhatóak a részletes adatok. Továbbra is a gyógyszertámogatásra és a lakhatási támogatásra 
mutatkozik a legnagyobb igény.  

Mai napig a tervezett szociális keret 38,48%-os, vagyis 19.885.310 forintos felhasználású. 

 

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 3 
igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 
 
 
359/2017.(IX.19.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Szociális keret felhasználásának elfogadására 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottsága elfogadja a 2017. szeptember havi kifizetéséről készült tá-
jékoztatót 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  
Előterjesztés a Jászladány Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő önkormány-
zati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, a helyi lakbértámogatásról, az önkor-
mányzat tulajdonában lévő helyiségek hasznosításának szabályairól szóló 17/2007. (XII. 
2.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előadó:  Lovász Imre jegyző 
Tárgyalja:  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

 
 

Seresné Lados Éva bizottság elnöke: kérdi Lóczi István aljegyzőt, illetve Bertalanné Drávucz 
Katalin polgármestert kívánják-e kiegészíteni az írásos előterjesztést. 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Korábban hozott döntést a Képviselő-testület a 
rendőrök lakbértámogatásával kapcsolatosan. Az erről készült határozat azonban nem lett 
keresztül vezetve a rendeleten. Jegyző úr tájékoztatása szerint rendelettel ellentétes határoza-
tot viszont nem lehet hozni. Ez a módosítás azt a célt szolgálná, hogy összhangba kerüljön a 
rendelet a határozattal.  

Seresné Lados Éva elnök kérdi, van-e valakinek kérdése, észrevétele az elmondottakkal, 
vagy az írásos anyaggal kapcsolatban. 

Baginé Gavaldik Lívia: Nem kellene belefoglalni a rendeletbe, hogy település érdek, mivel 
hiányszakmáról van szó, és ezért indokolt a kedvezmény? 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: A rendelet tartalmaz egy törvényi hivatkozást, és 
abban benne van. 
 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

 
 
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi, ki az, aki elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a Jászladány Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő önkormányzati laká-
sok bérletéről, a lakbérek mértékéről, a helyi lakbértámogatásról, az önkormányzat tulajdoná-
ban lévő helyiségek hasznosításának szabályairól szóló 17/2007. (XII. 2.) önkormányzati ren-
delet módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal, melyet a bizottság 3 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 
 
360/2017. (IX.19.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
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Javaslat a Jászladány Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő önkormányzati 
lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, a helyi lakbértámogatásról, az önkormányzat 
tulajdonában lévő helyiségek hasznosításának szabályairól szóló 17/2007. (XII. 2.) ön-
kormányzati rendelet módosítására 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megvitatta, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Jászladány 
Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a 
lakbérek mértékéről, a helyi lakbértámogatásról, az önkormányzat tulajdonában lévő 
helyiségek hasznosításának szabályairól szóló 17/2007. (XII. 2.) önkormányzati rende-
let módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal. 

 
 

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

Karkusné Dósa Zsuzsanna bizottsági tag csatlakozik a bizottság munkájához.  
A bizottság létszáma 4 főre növekszik. 

 
 
3. N A P I R E N D I    PONT 
Tájékoztató a mezőőrség működésének, kiküldetési költségeinek és költséghatékonysá-
gának ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentésről  

Előadó:  Lovász Imre jegyző, 
Tárgyalja:  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

 

Seresné Lados Éva elnök: kérdi Lóczi István aljegyzőt és Bertalanné Drávucz Katalin pol-
gármestert, kívánják-e kiegészíteni az írásos anyagot.  

Lóczi István aljegyző: Nem kívánja kiegészíteni az írásos anyagot. 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: A belső ellenőrzés célzottan zajlott. A Képvise-
lő-testület tárgyalt korábban arról, hogy az üzemanyag megtérítése, vagy külön mezőőri autó 
vásárlása lenne-e célszerűbb. Ennek kapcsán a mezőőrség működésének, kiküldetési költsége-
inek és költséghatékonyságának ellenőrzéséről készült a jelentés. Elmaradt továbbá a központi 
támogatás egy negyed éves megigénylése. Ez már nem utolérhető, tehát 810.000 forint hiá-
nyozni fog a költségvetésből. A belsőellenőrzési jelentés tartalmazza a feltárt hiányosságokat, 
melyek megszűntetése érdekében intézkedési tervet kell kidolgozni. 

 Baginé Gavaldik Lívia: A mezőőrök költségtérítés vagy kiküldetési rendelvény alapján kap-
ják meg a gépjármű használatból eredő költségeket? 

Lóczi István aljegyző: Kiküldetési rendelvény alapján kapják, azt kell majd megvizsgálni, 
hogy célszerűbb lenne-e esetleg egy mezőőri autó vásárlása. 

Baginé Gavaldik Lívia: Számításaim szerint a megengedett 100 liter üzemanyag elszámolá-
sával napi 150 km megtételére van lehetőség, azonban ez ellenőrizhetetlen ebben a formában. 

Lóczi István aljegyző: Így van, és emellett még többlet üzemanyag elszámolása is történik, 
amire a jelentés is felhívja a figyelmet. 
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Szőllősi János: Véleményem szerint a 810.000 forint lekérésének elmulasztásában, teljesen 
mindegy, hogy milyen okból, egy hivatali dolgozó vétett. Az szintén figyelmetlenség, hogy 
december 16-án a megtett km elszámolását a hónap végéig előre elszámolták. A jelentés leírja 
azt is, hogy a Vadásztársaság nagyobb összeget utalt mezőőri járulékként, mint a ténylegesen 
kimutatott földterület. Ez úgy lehetséges, hogy a vadgazdálkodási törvény értelmében, azokat 
a földterületeket, amelyek vadgazdálkodásra nem alkalmasak, mint például a község területe, 
nagyobb majorok, tanyák, azokat ki kell venni a vadászterületből. Ebből adódhat az a néhány 
száz hektáros különbség, amit az ellenőrzés mutat. 

 

Lóczi István aljegyző: Annyit még hozzátennék, hogy polgármester asszony iránymutatása 
alapján megbeszélést tartottam a három mezőőrrel. Várhatóan hamarosan a Polgármesteri 
Hivatal „D” épületében lesz biztosítva egy iroda számukra, ahol az adminisztrációs feladatai-
kat intézhetik. Ennek nem titkolt célja, hogy napi kapcsolatban lehessünk velük. Bár megosz-
tott a munkaidejük, kértem, hogy készítsenek napi beosztást, hogy nyomon követhető legyen, 
hogy ki, mikor dolgozik. 

Baginé Gavaldik Lívia: Az útiköltség elszámolásánál útnyilvántartás is kellene, annak az a 
bizonylata, jól gondolom? 

Lóczi István aljegyző: Attól függ, milyen módon számolnak el. Jelenleg belföldi kiküldetést 
vezetnek. Én továbbra is azon a véleményen vagyok, hogy autót kellene vásárolni, és azzal 
látnák el a feladataikat.  

Baginé Gavaldik Lívia: Annak menetleve van, elszámolása pontos, jól szabályozható.  

Seresné Lados Éva elnök: kérdi van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirendi ponttal 
kapcsolatban? 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi, ki az, aki a Képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolja a mezőőrség működésének, kiküldetési költségeinek és költséghatékonyságának 
ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentést, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egy-
hangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 
361/2017. (IX.19.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a mezőőrség működésének, kiküldetési költségeinek és költséghatékonyságának 
ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentésről  

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megvitatta, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a mezőőrség 
működésének, kiküldetési költségeinek és költséghatékonyságának ellenőrzéséről szó-
ló belső ellenőrzési jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal. 
 

 
Erről értesül:  

    1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
    2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
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4. 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 Lóczi István aljegyzőt, kívánja-e összefoglalni, kiegészíteni 
az írásos anyagot. 
 
Lóczi István aljegyző: Nem kívánja kiegészíteni, de kérdésekre szívesen válaszol. 

Seresné Lados Éva elnök kérdi, van-e valakinek kérdése, észrevétele az írásos anyaggal kap-
csolatban. 
 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi ki az, aki elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a szervezeti és működési szabályzatról szóló 6/2015. (II. 23.) önkormányzati ren-
delet módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal, melyet a bizottság 4 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 
362/2017. (IX.19.) 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 megvitatta, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 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 
 
 
 
5. N A P I R E N D I    PONT 
Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Intézmény ideig-
lenes intézményvezető kinevezésére 

Előadó:  Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
   
    

 

Seresné Lados Éva elnök: Az írásos anyagot mindenki megkapta, kérdi Bertalanné Drávucz 
Katalin polgármestert, kívánja-e kiegészíteni a napirendi pontot. 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Ideiglenes állapot lehetett az, hogy a Nagyköz-
ségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár megbízott intézményvezető nélkül működött. 
A napokban kaptunk egy levelet a Magyar Államkincstártól, amelyben ennek a hiányosság-
nak a felszámolására 8 napos határidőt szabnak meg. Kun Adrienn közalkalmazottként került 
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a Művelődési Házba. A nyelvvizsgája hiányzik, de talán megfelelő lenne a végzettsége az 
intézményvezetői beosztás betöltésére is. Előzetes egyeztetés alapján, az ideiglenes intéz-
ményvezetői megbízást vállalná.  

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 Képviselő-
testületnek, a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Intézmény ideiglenes 
intézményvezető kinevezését, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és 
a következő határozatot hozza: 
 
 
363/2017. (IX.19.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat Kun Adrienn megbízására a Nagyközségi József Attila M űvelődési Ház és 
Könyvtár  ideiglenes intézményvezetői feladatainak ellátása végett 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megvitatta, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXIII. törvény és a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a mű-
vészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazot-
tak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI. 20.) 
Kormányrendelet előírásaira figyelemmel, hogy a Nagyközségi József Attila Művelő-
dési Ház és Könyvtár intézményvezetői feladatainak ideiglenes ellátására bízza meg 
Kun Adriennt (szül: Jászberény, 1977.10.24., a.n: Kun Mária, lakcím: 5055 Jászla-
dány, Mátyás u.14.sz.) 2017. szeptember 22. napjától  2017. december 31. napjáig, de 
legfeljebb az eredményes intézményvezetői pályázati eljárás lefolytatásáig. 

 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Kun Adrienn illetményét a megbízás időtar-
tamára bruttó 212.800,-Ft/hó összegben állapítsa meg, amely 161.000,-Ft illetmény-
ből, - a besorolás szerinti illetmény, garantált bérminimumra történő kiegészítést köve-
tően – 11.800,- Ft kulturális illetménypótlékból és 40.000,-Ft vezetői pótlékból áll. 

 
 

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 felnőtt háziorvosi álláshely pályázati kiírására 
 Előadó:  Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
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Seresné Lados Éva elnök: kérdi Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert, kívánja-e össze-
foglalni, kiegészíteni a napirendi pontot.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Szem ellőtt kell tartani, hogy az üres álláshelyek 
betöltésére folyamatosan ki legyenek írva a pályázatok, ahogyan a Művelődési Ház, vagy a 
Nagyközségi Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény esetében, úgy a III. sz. körzet felnőtt 
háziorvosi álláshely és a védőnői álláshely esetében is.  
 

Seresné Lados Éva: kérdi, van-e valakinek kérdése, észrevétele az elmondottakkal kapcso-
latban? 

 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

 
Seresné Lados Éva elnök, szavazásra teszi ki az, aki elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a felnőtt háziorvosi álláshely pályázat kiírását, melyet a bizottság 4 igen szavazat-
tal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 
 
364/2017. (IX.19.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat felnőtt háziorvosi álláshely pályázati kiírására 
 

 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a III. sz. 
felnőtt háziorvosi állás pályázati kiírását az előterjesztés szerinti tartalommal. 

 
 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 védőnői álláshely pályázati kiírására 
 Előadó:  Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
   
Seresné Lados Éva elnök: Az írásos anyagot mindenki megkapta, kérdi Bertalanné Drávucz 
Katalin polgármestert, kívánja-e kiegészíteni a napirendi pontot.  

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Nem kívánja kiegészíteni, de a kérdésekre szíve-
sen válaszol. 

Seresné Lados Éva: kérdi, van-e valakinek kérdése, javaslata? 

 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

 
Seresné Lados Éva elnök, szavazásra teszi ki az, aki elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a védőnői álláshely pályázat kiírását, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egy-
hangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza: 

 




