
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2017. augusztus 24-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén 

a Polgármesteri Hivatal dísztermében 

 
Jelen vannak: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt, 
Bertalan László, Gyárfás Lajos, Major Ferencné, Seresné Lados Éva, Szöllősi János 7 fő 
képviselő.  
 
Előzetes bejelentés mellet távolmaradt: Dr. Bakos Beáta, Tóth Imre 2 fő képviselő. 
 
Tanácskozási joggal jelen van:  

Lóczi István aljegyző, 
Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője, 
Lajosné Kiss Klára a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője, 
Müllerné Braun Erika az Ozoróczky Mária Szociális Központ intézményvezetője, 
Major Antal Mihály a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagja. 
 
 

 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester tisztelettel köszönti a soron kívüli testületi 
ülésen megjelenteket. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Lovász Imre jegyző tartós 
betegállományban van egy baleset miatt, ezért a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint 
Lóczi István aljegyző helyettesíti.  Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 7 fő jelen van, Dr. 
Bakos Beáta és Tóth Imre képviselők jelezték távolmaradásukat, a testület határozatképes, az 
ülést megnyitja. Megkérdezi, hogy a meghívóban szereplő 8 napirendi ponttal kapcsolatosan 
van-e valakinek kérdése, vagy plusz napirendi pont, illetve módosító javaslata? 
 
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: plusz napirendi pontként 
javasolja nyílt ülésben tárgyalni a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: javasolja a 4. napirendi pont módosítását úgy, hogy az 
intézményvezető megbízásának meghosszabbítását ne tárgyalja most a testület, valamint zárt 
ülésben 10. pontként javasolja tárgyalni a személyi kérdések című napirendi pontot.  

 (További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
6. napirendi pontként a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét tárgyalja a 
testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
233/2017. (VIII. 24.) sz. határozata 
 
Napirend kiegészítése 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi 
ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben kíván tárgyalni: 
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6./ Előterjesztés a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmének 
megtárgyalására 

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

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a 4. napirendi pont 
módosításával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
234/2017. (VIII. 24.) sz. határozata 
 
Napirend módosítása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következőre módosítja 
4. napirendi pontját: 

4./ Előterjesztés a 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 

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

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet zárt ülésben a 10. 
Személyi kérdések napirendi pont tárgyalásával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
235/2017. (VIII. 24.) sz. határozata 
 
Napirend kiegészítése 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi 
ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet zárt ülésben kíván tárgyalni: 

10./ Személyi kérdések 
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
  é r t e s ü l n e k .  
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a mai napirendet, 
mely következtében 6 napirendi pontot nyílt ülésben, 4 napirendi pontot zárt ülésben, tárgyal 
a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
236/2017. (VIII. 24.) sz. határozata 
 
Napirend elfogadása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők szerint 
határozza meg mai ülésének napirendjét: 

 
N a p i r e n d :  
 
1./ Előterjesztés a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 

közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó megbízására 
 Előadó: Lóczi István aljegyző, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

2./ Előterjesztés a Közfoglalkoztatásra biztosított eszközök és anyagok, valamint a 
közfoglalkoztatottak által termelt termények nyilvántartásáról és 
elszámolásáról szóló szabályzat elfogadására 

 Előadó: Lóczi István aljegyző, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

3./ Előterjesztés Jászladány Nagyközség Településképi Arculati Kézikönyvének és 
a Településképi rendeletének elkészítéséhez vállalkozási szerződés 
megkötésére 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Lóczi István aljegyző, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

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 

 Előadó: Lóczi István aljegyző, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

5./ Előterjesztés az Ozoróczky Mária Szociális Központ Szakmai Programjának 
módosítására 

 Előadó: Müllerné Braun Erika intézményvezető, 
  Lóczi István aljegyző, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

6./ Előterjesztés a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmének 
megtárgyalására 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Lóczi István aljegyző, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
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Zárt ülés: 
 
 

7./ Előterjesztés külföldi állampolgár ingatlanszerzéséhez (Jászladány, Sas u. 2. 
szám, 426 hrsz.) szükséges nyilatkozat megtételére 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,  
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

8./ Előterjesztés a Mega-Flex Kft. kérelmére az Ezermester Szaküzlet (5055 
Jászladány, Hősök tere 2.) ablakfóliázás költségeivel kapcsolatban 

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

9./ Javaslat Díszpolgári Díj adományozására 2017. évben 
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,  
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

10./ Személyi kérdések 
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester  
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

 
 
 
1 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 
közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó megbízására 
Előadó: Lóczi István aljegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a napirendi ponthoz tartozó írásos előterjesztést mindenki 
megkapta. Átadja a szót Lóczi István aljegyzőnek. 
 
Lóczi István: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
meghatározza, hogy a képviselő-testület kire ruházhat át hatásköröket. Ebben nincs nevesítve 
az, hogy az önkormányzat a helyi üzemeltető szervre is átruházhatja, konkrétan így hatáskörét 
a NÜVI-re nem lehet átruházni, a testület a szervezeti és működési szabályzatot ezért 
módosította. Viszont közfeladat ellátásával kapcsolatos feladatok elvégzésére, így közmunka 
programban résztvevő közfoglalkoztatottak irányításának felügyeletére a képviselő-testület 
megbízhatja a NÜVI-t. Ez alapján javasolja a képviselő-testületnek, hogy a NÜVI-t bízza meg 
a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok ellátására.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi, hogy 
milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta, 
és elfogadásra javasolja a NÜVI megbízását a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok 
ellátására. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye, vagy más javaslata az elhangzottakkal, illetve az írásos anyaggal kapcsolatban? 
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(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el az ügyrendi 
bizottság javaslatára a határozati javaslatot? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
237/2017. (VIII. 24.) sz. határozata 
 
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény megbízása a közfoglalkoztatással 
kapcsolatos feladatok ellátására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi- Jogi- 
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel a Nagyközség Üzemeltetési és 
Vagyonkezelő Intézményt (NÜVI) megbízza a közfoglalkoztatással kapcsolatos 
feladatok ellátására, a közmunka-programokban részt vevő közfoglalkoztatottak 
irányítására, felügyeletére, adminisztratív feladatok ellátására, továbbá felkéri, hogy a 
Polgármesterrel, valamint a Jászladány Polgármesteri Hivatallal szoros 
együttműködésben a közmunka-programok tervezésében, lebonyolításában és 
elszámolásában közreműködjön. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  Göröcs László NÜVI mb. vezetője 
 Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 Lovász Imre jegyző 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2. / Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézményt helyben, 
 3./ Polgármesteri Hivatal helyben 

  é r t e s ü l n e k .  
 
 
2 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a Közfoglalkoztatásra biztosított eszközök és anyagok, valamint a 
közfoglalkoztatottak által termelt termények nyilvántartásáról és elszámolásáról szóló 
szabályzat elfogadására 
Előadó: Lóczi István aljegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a napirendi ponthoz tartozó írásos előterjesztést mindenki 
megkapta. Átadja a szót Lóczi István aljegyzőnek. 
 
Lóczi István: az előző képviselő-testületi ülésen elfogadta a testület a közmunka program 
2017. évre vonatkozó intézkedési tervét, melynek a 2. pontjában leírásra került, hogy a 
polgármester utasítsa a jegyzőt, hogy a belső ellenőrzés által feltárt hiányosság 
megszüntetésére készüljön közfoglalkoztatási szabályzat. A szabályzatban legyenek rögzítve 
a közfoglalkoztatásra biztosított eszközök és anyagok, valamint a közfoglalkoztatottak által 
termelt termények nyilvántartásának és elszámolásának előírásai. Ez a szabályzat elkészült, 
jegyző úrral közösen leírták azokat a dolgokat, amelyek jelenleg is működőképesek, illetve 
vannak benne olyan dolgok is, amelyeket a későbbiek során szeretnének, ha így működne. A 
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szabályzat elkészítése közben is történtek már személyi változások, melyek pontosításra 
kerültek. A szabályzat 5 fejezetből áll, melynek két fő fejezetét javasolja különösen a testület 
figyelmébe, a IV. fejezetet, ahol leírásra kerültek a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
feladatai, valamint az V. fejezet, ahol a végrehajtással összefüggő dolgokat külön részletesen 
kidolgozva foglalták össze. Szeretnék, ha a későbbiekben ez alapján működne a 
közfoglalkoztatás. Javasolja a szabályzat elfogadását.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta, 
és a közfoglalkoztatási szabályzat elfogadását javasolja az előterjesztés szerint.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye, vagy más javaslata az elhangzottakkal, illetve az írásos anyaggal kapcsolatban? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el az ügyrendi 
bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
238/2017. (VIII. 24.) sz. határozata 
 
A Közfoglalkoztatásra biztosított eszközök és anyagok, valamint a közfoglalkoztatottak 
által termelt termények nyilvántartásáról és elszámolásáról szóló szabályzat 
elfogadásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi- Jogi- 
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a Közfoglalkoztatásra biztosított 
eszközök és anyagok, valamint a közfoglalkoztatottak által termelt termények 
nyilvántartásáról és elszámolásáról szóló szabályzatot az előterjesztés szerinti 
tartalommal. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2. / Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézményt helyben, 
 3./ Polgármesteri Hivatal helyben 

  é r t e s ü l n e k .  
 
 
3 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés Jászladány Nagyközség Településképi Arculati Kézikönyvének és a 
Településképi rendeletének elkészítéséhez vállalkozási szerződés megkötésére 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Lóczi István aljegyző, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: írásos anyagot mindenki kapott, Lóczi István aljegyzőt 
kérdezi, hogy kívánja-e az írásos anyagot szóban összefoglalni? 
 
Lóczi István: nem kívánja szóban kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. 
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Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, hogy milyen 
javaslat született? 
 
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság 
megtárgyalta, és elfogadásra javasolja, mivel az önkormányzatnak nem kerül plusz 
költségébe, ugyanis az állam 1 millió forintot biztosít erre a célra.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye, vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a pénzügyi 
bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
239/2017. (VIII. 24.) sz. határozata 
 
Jászladány Nagyközség Településképi Arculati Kézikönyvének és a Településképi 
rendeletének elkészítéséhez vállalkozási szerződés megkötéséről 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel Jászladány Nagyközség 
Településképi Arculati Kézikönyvének és a Településképi rendeletének elkészítéséhez 
szükséges főépítészi feladatok ellátására szerződést köt Dankó Zoltán okl. 
építészmérnök (Szolnok, Balassa B. u. 13/a) egyéni vállalkozóval az előterjesztésben 
szereplő vállalkozói szerződés szerint. 
Képviselő-testület a 600.000,- forint vállalkozói díjat az önkormányzat 2017. évi 
költségvetésében biztosítja. 
Képviselő-testület felhatalmazza Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert a 
vállalkozói szerződés aláírására.  

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2. / Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézményt helyben, 
 3./ Polgármesteri Hivatal helyben 

  é r t e s ü l n e k .  
 
 
4 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

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 
Előadó: Lóczi István aljegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az írásbeli előterjesztést mindenki megkapta. Előzőleg már 
többször kiírásra került a pályázat, de eddig sikertelen volt. Az ellenőri jelentés továbbra is 
kötelezi az önkormányzatot a pályázat folyamatos kiírására. Átadja a szót Lóczi István 
aljegyzőnek. 
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Lóczi István: az írásos anyagban is szerepel, hogy az előző intézményvezető lemondását 
követően azért, hogy a működés zökkenőmentes legyen, ideiglenes intézményvezető került 
megbízásra, akinek a megbízása rövidesen lejár, ezért pályázatot kell kiírni. A 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján a magasabb vezetői 
beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázót, a kinevezési jogkör gyakorlója által létrehozott 
legalább háromtagú, a betöltendő beosztás feladatait érintően szakértelemmel rendelkező 
ideiglenes bizottság hallgatja meg. A korábbi gyakorlatnak megfelelően javaslatot tesz a 
bizottság tagjainak összetételére, a bizottság elnökének Bertalanné Drávucz Katalin 
polgármestert, a bizottság tagjainak Seresné Lados Éva képviselőt, Bagi Zsolt Arnold 
képviselőt, valamint Kary József külsős szakértőt javasolja. Kéri a képviselő-testületet az 
előterjesztés megvitatására, és elfogadására.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta, 
javasolja a pályázat kiírását az előterjesztés szerint a Művelődési Ház igazgatói álláshelyére, 
valamint javasolja az ideiglenes bizottság létrehozását Bertalanné Drávucz Katalin 
polgármester, Bagi Zsolt Arnold képviselő, Seresné Lados Éva képviselő és Kary József 
közművelődési szakértő személyével. A bizottságnak volt egy további javaslata is az eredeti 
napirendi ponthoz kapcsolódóan, mely már nem aktuális. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: mivel a napirendi pont címe módosításra kerül, így azt a 
határozatot már nem szükséges ismertetni. Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek 
kérdése, véleménye, vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pályázat 
kiírásával az ügyrendi bizottság javaslatára? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
240/2017. (VIII. 24.) sz. határozata 
 
Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshely pályázati 
kiírásáról 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgató beosztás ellátásának 
pályázati kiírásával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
Az igazgató (magasabb vezető) beosztásra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi 
területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 
rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: 150/1992. (XI. 
20.) Korm. rendelet) pályázatot hirdet. 

 
 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
 határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
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 A foglalkoztatás jellege: 
 teljes munkaidő 
 
 A vezetői megbízás időtartama: 
 a vezetői megbízás határozott időre 2017.10.16 – 2022.10.15-ig szól 
 
 A munkavégzés helye: 
 Jász-Nagykun-Szolnok megye 
 Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár  
 5055 Jászladány, Kossuth Lajos u. 110.sz. 
 
 A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Közművelődési feladatok ellátása. Munkaköri feladatai ellátása mellett az intézmény 
vezetése, szakszerű és törvényes működtetése, munkáltatói jogkör gyakorlása. 
Az intézmény képviselete, a takarékos gazdálkodás biztosítása. A nagyközségben 
megrendezésre kerülő rendezvények, nemzeti és helyi ünnepségek szervezése, a helyi 
civil szervezetek segítése. Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése. 

 
 Illetmény és juttatások:  

az illetmény megállapítására és juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

 
 Pályázati feltételek: 
 - magyar állampolgárság 
 - büntetlen előélet  
 - cselekvőképesség 
 - vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása 
 - 3 hónap próbaidő  
 - főiskola, vagy egyetemi szintű végzettség 

- a 150/1992.(XI.20.) kormányrendelet 6/A § (1) bekezdésében meghatározott 
képesítési és gyakorlati feltételek megléte (ld. részletesen az egyéb információknál) 

- legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat 
- magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 

közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhető 

- Nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja. 
 
 Elvárt kompetenciák: 

- Precizitás, elhivatottság, együttműködési készség, jó kommunikációs képesség, 
önálló munkavégzés 

 
 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program 
- szakmai gyakorlatot igazoló okmányok másolata  
- szakmai önéletrajz 
- az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata 
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 
- a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul  
- nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását a képviselő-testület nyílt vagy zárt ülésen 

tárgyalja 
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 A beosztás betölthetőségének időpontja: 
 A beosztás legkorábban 2017. október 16. napjától tölthető be. 
 
 A pályázat benyújtásának határideje: 
 2017. szeptember 28. 
 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bertalanné Drávucz Katalin 
polgármester nyújt a 06-57-817-947-es telefonszámon. 

 
 A pályázatok benyújtásának módja:  

- Postai úton, a pályázatnak a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat címére történő 
megküldésével (5055 Jászladány, Hősök tere 6.sz.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3107/2017, valamint a beosztás 
megnevezését: igazgató 

- Személyesen: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester Jász-Nagykun-Szolnok 
megye 5055 Jászladány, Hősök tere 6. sz. 

 
 A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
 

A pályázat benyújtási határidejének lejártát követően, a pályázókat a kinevezési, 
megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott szakértelemmel rendelkező ideiglenes 
bizottság meghallgatja, majd javaslata alapján a Képviselő-testület dönt az igazgató 
személyéről.  
A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója az eljárás során 
fenntartja. 

 
 A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 12. 
 
 A pályázati kiírás további közzétételének helye:  
 Ladányi Hírek újság, 
 www.jaszladany.hu 
 
 A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
 

A 150/1992. (XI. 20.) Korm.rendelet 6/A § (1) bekezdése, a 6/F § (1) bekezdése és a 
22 § (1) bekezdése alapján előírt szakképzettség; a 6/G § (2) bekezdésében előírt 
államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzésének 
okirattal történő igazolása, vagy szándéknyilatkozat a megbízás kezdetétől számított 
két éven belüli elvégzéséről, a 6/A § (1) bekezdés aa) és ab) alpontokban előírt 
képesítésnek megfelelő feladatkörben szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
az ideiglenes bizottság tagja legyen Kary József szakértő? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
241/2017. (VIII. 24.) sz. határozata 
 
Ideiglenes bizottságba Kary József taggá választása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel a Nagyközségi József Attila Művelődési 
Ház és Könyvtár intézményvezetői beosztás ellátására kiírt pályázatra érkező 
pályázatok véleményezésére létrehozott ideiglenes bizottság tagjának megválasztja 
Kary József 3346 Bélapátfalva, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 32. sz. alatti lakost, a 
Nemzeti Művelődési Intézet delegáltját. 
A bizottsági tagság megbízatása e feladat ellátásának idejére szól. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Kary József 3346 Bélapátfalva, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 32. sz. 
  é r t e s ü l n e k .  

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
az ideiglenes bizottság tagja legyen Seresné Lados Éva képviselő? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
242/2017. (VIII. 24.) sz. határozata 
 
Ideiglenes bizottságba Seresné Lados Éva képviselő taggá választása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel a Nagyközségi József Attila Művelődési 
Ház és Könyvtár intézményvezetői beosztás ellátására kiírt pályázatra érkező 
pályázatok véleményezésére létrehozott ideiglenes bizottság tagjának megválasztja 
Seresné Lados Éva 5055 Jászladány, Damjanich u. 7. sz. sz. alatti lakost, képviselőt, 
az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnökét. 
A bizottsági tagság megbízatása e feladat ellátásának idejére szól. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Seresné Lados Éva 5055 Jászladány, Damjanich u. 7. sz. 
  é r t e s ü l n e k .  

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
az ideiglenes bizottság tagja legyen Bagi Zsolt Arnold képviselő? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
243/2017. (VIII. 24.) sz. határozata 
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Ideiglenes bizottságba Bagi Zsolt Arnold képviselő taggá választása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel a Nagyközségi József Attila Művelődési 
Ház és Könyvtár intézményvezetői beosztás ellátására kiírt pályázatra érkező 
pályázatok véleményezésére létrehozott ideiglenes bizottság tagjának megválasztja 
Bagi Zsolt Arnold 5055 Jászladány, Nagydabi u. 7. sz. alatti lakost, képviselőt, a 
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnökét. 
A bizottsági tagság megbízatása e feladat ellátásának idejére szól. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Bagi Zsolt Arnold 5055 Jászladány, Nagydabi u. 7. sz. 
  é r t e s ü l n e k .  

 

 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
az ideiglenes bizottság tagja legyen Bertalanné Drávucz Katalin polgármester? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
244/2017. (VIII. 24.) sz. határozata 
 
Ideiglenes bizottságba Bertalanné Drávucz Katalin polgármester taggá választása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel a Nagyközségi József Attila Művelődési 
Ház és Könyvtár intézményvezetői beosztás ellátására kiírt pályázatra érkező 
pályázatok véleményezésére létrehozott ideiglenes bizottság tagjának megválasztja 
Bertalanné Drávucz Katalin 5055 Jászladány, Kossuth L. u. 37. sz. alatti lakost, 
polgármestert. 
A bizottsági tagság megbízatása e feladat ellátásának idejére szól. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Bertalanné Drávucz Katalin 5055 Jászladány, Kossuth L. u. 37. sz. 
  é r t e s ü l n e k .  

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a 4 fős ideiglenes 
bizottság létrehozását a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 
intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat véleményezésére? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
245/2017. (VIII. 24.) sz. határozata 
 
Ideiglenes bizottság létrehozása a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és 
Könyvtár intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat véleményezésére 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (3) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdésére, valamint 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.) 
Korm. rendelet 7. § (6) bekezdésére ideiglenes bizottságot hoz létre a Nagyközségi 
József Attila Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői beosztás ellátására kiírt 
pályázatra érkező pályázatok véleményezésére. A bizottság megbízatása e feladat 
ellátásának idejére szól. 
 
A Képviselő-testület az ideiglenes bizottság tagjainak választja: 
 
1. Bertalanné Drávucz Katalin 5055 Jászladány, Kossuth L. u. 37. sz. 
2. Bagi Zsolt Arnold 5055 Jászladány, Nagydabi u. 7. sz. 
3. Seresné Lados Éva 5055 Jászladány, Damjanich u. 7. sz. 
4. A Nemzeti Művelődési Intézet delegáltját, Kary József 3346 Bélapátfalva, 

Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 32. sz. 
alatti lakosokat. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Ideiglenes Bizottság tagjai lakóhelyükön 
  é r t e s ü l n e k .  

 
 
5 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés az Ozoróczky Mária Szociális Központ Szakmai Programjának 
módosítására 
Előadó: Müllerné Braun Erika intézményvezető, 
 Lóczi István aljegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az intézmény szakmai programjának módosítására vonatkozó 
írásos anyagot mindenki megkapta. Megkérdezi Müllerné Braun Erika intézményvezetőt, 
hogy kívánja-e az írásos anyagot szóban kiegészíteni? 
 
Müllerné Braun Erika: az intézmény ellenőrzése során az ellenőrző hatóság talált olyan 
hibákat, amelyek most kerültek átvezetésre és kijavításra az intézmény megállapodásaival 
kapcsolatosan.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta, 
és javasolja az Ozoróczky Mária Szociális Központ Szakmai Programjának módosítását 
elfogadásra.  
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Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye, vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az ügyrendi 
bizottság javaslatával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
246/2017. (VIII. 24.) sz. határozata 
 
Az Ozoróczky Mária Szociális Központ Szakmai Programjának módosításáról  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel, a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontja alapján 
elfogadja az Ozoróczky Mária Szociális Központ Szakmai Programjának módosítását 
az előterjesztés szerint. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Ozoróczky Mária Szociális Központ 

 é r t e s ü l n e k .  
 
 
 
6 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmének 
megtárgyalására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Lóczi István aljegyző, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat írásos 
kérelmét mindenki megkapta. Pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság 
megtárgyalta. Problémaként merült fel, hogy a támogatási szerződés szerint a rendezvényt 
augusztus 5-6-án kellett volna megtartani, valamint az is szerepel ebben az okiratban, hogy 
szeptember 5-ig el kell számolni azzal az összeggel, amit a Minisztérium biztosít. A kérelem 
nincs összhangban a támogatói okirattal. Ezen kívül olyan eszközöket kérnek, melyek nem az 
önkormányzat tulajdonában állnak. Az ülésen a Roma Önkormányzat elnöke nem tud jelen 
lenni, így nincs lehetőség a kérdések tisztázására, ezek miatt nem javasolja a bizottság a 
kérelem támogatását. Amennyiben pontosítja a kérelmet, és személyesen eljön az ülésre a 
kérdések tisztázása miatt, akkor a bizottság és a testület újra napirendjére tűzi a kérelem 
megtárgyalását, ez a bizottság javaslata. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye, vagy más javaslata? 




