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1/2018.(I.16.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizott-
sági határozat 

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meg-
állapításáról 
 

2/2018.(I.16.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizott-
sági határozat 

Napirend elfogadására 

3/2018.(I.16.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizott-
sági határozat 

Szociális keret felosztására 

4/2018.(I.16.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizott-
sági határozat 

Javaslat a polgármester szabadságának 
elfogadására 
 

5/2018.(I.16.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizott-
sági határozat 

Javaslat a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 
nyári zárva tartásának meghatározására 
 

6/2018.(I.16.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizott-
sági határozat 

Javaslat a Jászladányi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 2017. évi munkájáról szóló 
beszámoló elfogadására 
 

7/2018.(I.16.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizott-
sági határozat 

Javaslat a Jászladány Nagyközségi Önkor-
mányzat és a Jászladányi Roma Nemzeti-
ségi Önkormányzat között kötött együtt-
működési megállapodás felülvizsgálatának 
elfogadására 
 

8/2018.(I.16.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizott-
sági határozat 

Javaslat a védőnői álláshelyre kiírt pályázat 
eredménytelenné nyilvánítására 
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9/2018.(I.16.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizott-
sági határozat 

Javaslat védőnői álláshely pályázati kiírás-
ra 
 

10/2018.(I.16.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsági határozat 

Javaslat a háziorvosi álláshelyre kiírt pá-
lyázat eredménytelenné nyilvánítására 
 

11/2018.(I.16.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsági határozat 

Javaslat háziorvosi álláshely pályázati ki-
írásra 
 

12/2018.(I.16.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsági határozat 

Javaslat Bagi Zsolt képviselő személyére a 
Nagyközségi József Attila Művelődési Ház 
és Könyvtár igazgatói álláshelyére kiírt 
pályázat véleményezésére létrehozott ideig-
lenes bizottság tagjának 
 

13/2018.(I.16.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsági határozat 

Javaslat Bertalanné Drávucz Katalin pol-
gármester személyére a Nagyközségi Jó-
zsef Attila Művelődési Ház és Könyvtár 
igazgatói álláshelyére kiírt pályázat véle-
ményezésére létrehozott ideiglenes bizott-
ság tagjának 
 

14/2018.(I.16.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsági határozat 

Javaslat Seresné Lados Éva képviselő sze-
mélyére a Nagyközségi József Attila Mű-
velődési Ház és Könyvtár igazgatói állás-
helyére kiírt pályázat véleményezésére 
létrehozott ideiglenes bizottság tagjának 
 

15/2018.(I.16.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsági határozat 

Javaslat Kary József személyére a Nagy-
községi József Attila Művelődési Ház és 
Könyvtár igazgatói álláshelyére kiírt pályá-
zat véleményezésére létrehozott ideiglenes 
bizottság külső szakértőjének 
 

16/2018.(I.16.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsági határozat 

Javaslat a Nagyközségi József Attila Műve-
lődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshe-
lyére pályázat kiírására 
 

17/2018.(I.16.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsági határozat 

Javaslat Bertalanné Drávucz Katalin pol-
gármester személyére a Nagyközség Üze-
meltetési és Vagyonkezelő Intézmény in-
tézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat 
véleményezésére létrehozott ideiglenes 
bizottság tagjának 
 

18/2018.(I.16.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsági határozat 

Javaslat Bagi Zsolt képviselő személyére a 
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő 
Intézmény intézményvezetői álláshelyére 
kiírt pályázat véleményezésére létrehozott 
ideiglenes bizottság tagjának 
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19/2018.(I.16.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsági határozat 

Javaslat Dr. Bakos Beáta képviselő szemé-
lyére a Nagyközség Üzemeltetési és Va-
gyonkezelő Intézmény intézményvezetői 
álláshelyére kiírt pályázat véleményezésére 
létrehozott ideiglenes bizottság tagjának 

20/2018.(I.16.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsági határozat 

Javaslat Seresné Lados Éva képviselő sze-
mélyére a Nagyközség Üzemeltetési és 
Vagyonkezelő Intézmény intézményveze-
tői álláshelyére kiírt pályázat véleményezé-
sére létrehozott ideiglenes bizottság tagjá-
nak 
 

21/2018.(I.16.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsági határozat 

Javaslat a Nagyközség Üzemeltetési és 
Vagyonkezelő Intézmény igazgatói álláshe-
lyére pályázat kiírására 
 

22/2018.(I.16.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottsági határozat 

Javaslat az Üzletek éjszakai nyitva tartásá-
ról szóló önkormányzati rendelet elfogadá-
sára 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 
 

Készült:  
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testület ÜGYRENDI-JOGI-
SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2018. január 16-án 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 
Baginé Gavaldik Lívia 
Karkusné Dósa Zsuzsanna 
  

5 fő 
 
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 
   
   
 Lovász Imre   jegyző 
 Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 Major Ferencné   alpolgármester  
 Lóczi István   aljegyző 
 Lajosné Kiss Klára   intézményvezető 
  
 
 
Seresné Lados Éva bizottság elnöke: sok szeretettel köszönti a megjelent bizottsági tagokat.  
Megállapítja, hogy a bizottság 5 tagja közül 4 személy jelen van, Dr. Bakos Beáta jelezte, 
hogy késve érkezik. A bizottság addig is határozatképes. Baginé Gavaldik Líviát felkéri a 
jegyzőkönyv hitelesítésére. 

Seresné Lados Éva elnök: szavazásra teszi, ki az, aki elfogadja Baginé Gavaldik Líviát jegy-
zőkönyv hitelesítőnek. A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a követke-
ző határozatot hozza: 

 
 
1/2018. (I.16.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság a 2018. január 16-i Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági 
ülésen Baginé Gavaldik Líviát jelöli ki jegyzőkönyv hitelesítőnek. 

 
 

Erről értesül:  
 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
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Seresné Lados Éva elnök : Az írásbeli meghívót mindenki megkapta. Kérdezi, a meghívóban 
szereplő napirendi pontokat kívánják-e módosítani, vagy új napirendi ponttal kívánják-e ki-
egészíteni azt?   
 

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

 
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a 10 nyílt és 2 zárt napirendi 
pontból álló napirendet? A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja és a követ-
kező határozatot hozza: 
 
 
2/2018. (I.16.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Napirend elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottság a 2018. január 16-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 polgármester szabadságának elfogadására 
Előadó: Lovász Imre jegyző 

3./ Javaslat az óvoda és bölcsőde nyári zárva tartási idejének elfogadására 
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető 

4./ Beszámoló a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi munkájáról 
Előadó: Czibak László elnök 

5./ Előterjesztés a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a Jászladányi Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat között kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára 
Előadó: Lovász Imre jegyző 

6./ Előterjesztés a védőnői álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálására, valamint új 
pályázat kiírására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Lovász Imre jegyző 

7./ Előterjesztés háziorvosi álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálására, valamint új 
pályázat kiírására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Lovász Imre jegyző 

8./ Pályázati kiírás a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói 
álláshelyére, valamint ideiglenes bizottság létrehozása a Nagyközségi József Attila 
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére kiírt pályázat véleményezésére 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Lovász Imre jegyző 

9./ Pályázati kiírás a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény intézmény-
vezetői álláshelyére, valamint ideiglenes bizottság létrehozása a Nagyközség Üzemel-
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tetési és Vagyonkezelő Intézmény intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat véle-
ményezésére 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Lovász Imre jegyző 

10./ Előterjesztés az Üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló önkormányzati rendelet elfo-
gadására 
Előadó: Lovász Imre jegyző 

 
 
Zárt ülés 

 
11./ Természetben és pénzben is nyújtható rendkívüli eseti támogatás iránti kérelmek 

elbírálása 
Előadó: Ecsédi Emese előadó 

12./ A gyermek gondozásához nyújtott települési támogatás iránti kérelem elbírálása 
Előadó: Bezzeg Nándorné előadó 

 
 

 
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: az írásos anyagot mindenki megkapta, kérdezi Lóczi István al-
jegyzőt, kívánja-e összefoglalni, kiegészíteni a napirendi pontot? 
 
Lóczi István aljegyző: Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy az idei évben még nem történt 
kifizetés a szociális keretből. Rövid tájékoztatást szeretne adni az elmúlt évről, továbbá jegy-
ző úr kérésének megfelelően készítettek egy tervezetet a 2018. évi szociális keret felosztására. 
A bizottság tagjainak véleményét, esetleges módosító javaslatát várja az elkészült tervezettel 
kapcsolatban.  
 
Az elmúlt évi szociális keret soronkénti felosztása nagyrészt megvalósult. Nagy igény mutat-
kozott a gyógyszertámogatásra, melynek keretében 8.493.000.- forint került kifizetésre. Sokan 
vették igénybe a lakhatási támogatást, melyre 9.120.000.- forint, továbbá a lakásépítési és 
vásárlási támogatást, melyre 900.000.- forint került kifizetésre. 2017-ben 297 db élelmiszer-
csomag került kiosztásra, valamint 231 db raklap és 9 q tűzifa. Utóbbi esetében az elszállítás 
néha problémát jelentett. Az év végén 1120 db fenyőfa igénylése történt, melyből 1088 db-ot 
vettek át a lakosok. 2017. decemberében utalvány kibocsájtásáról is döntött a bizottság. A 
Pénzügyi Osztály mai tájékoztatása szerint az utalványt elfogadó üzletek 2017. 12. 19-ig 
20.615.000.- forinttal számoltak el, és 472.000.- forint volt az az összeg, amellyel akkor még 
nem számoltak el. Így összesen 21.087.000.- forint volt a felhasznált utalványok összege. 
1.800.000.- forint értékű utalványt pedig nem vettek át a lakosok.  
 
A tavalyi évben a Bursa Hungarica ösztöndíj támogatást ki kellett venni a szociális keretből, a 
mostani jogszabályok értelmében azonban úgy tűnik, hogy visszakerülhet.  
Az elmúlt évben a szemétszállítási díj kedvezmény okozott némi problémát, ugyanis a sze-
métszállítás átszervezése miatt közel másfél évig nem történt utalás, de az idei évben ez már 
nem fog gondot okozni. Ezért a szociális keret felosztásánál betervezésre került.  
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Lakásépítési és vásárlási támogatásra 1.000.000. forintot terveztek, a tavalyi évben 900.000.- 
forint került felhasználásra. Gyermekétkeztetési támogatásra 2.500.000.- forint a tervezett 
összeg, az elmúlt évben 2.900.000.- forint került felhasználásra. Természetben nyújtott eseti 
támogatásra 3.000.000.- forintot javasol, 2017-ben 700.000.- forint került kifizetésre. A 80, 90 
évesek támogatásra 500.000.- forintot javasolnak, a tavalyi évben 600.000.- forint volt a fel-
használás. Első gyermek születés támogatására 50.000.- forint a tervezett összeg, 2017-ben 
20.000.- forint került kifizetésre. Gyermekét egyedül nevelő támogatására szintén 50.000.- 
forintot javasolnak, az elmúlt évben 35.000.- forintot fizettek ki. Rendkívüli pénzbeli eseti 
támogatásra 1.000.000.- forintot javasolnak, megközelítőleg ilyen mértékű volt a kifizetés 
2017-ben. A gyógyszertámogatásra 10.000.000.- forintot terveztek, tavaly 8.493.000.- forint 
került felhasználásra. Jelzi, hogy ha valóban elektronikus vények kerülnek használatra, akkor 
át kell gondolni a támogatás rendszerét. Iskoláztatási támogatásra, továbbá kollégiumi díj tá-
mogatására 1-1 millió forintot terveztek. A szemétszállítási díjkedvezményként korábban ne-
gyedéves szinten 1.000.000.- forint került felhasználásra, ennek megfelelően az idei év egé-
szére 4.000.000. forint a tervezett felhasználás. Temetési támogatásra 1.000.000.- forint a 
javasolt összeg, a 2017-es felhasználás 797.000.- forint volt. A Bursa Hungarica ösztöndíj 
támogatásra 500.000.- forint a tervezett összeg. Lakhatással összefüggő támogatásra 
10.000.000.- forintot javasolnak, a tavalyi évben ugyanis 9.120.000.- forint került kifizetésre. 
Évek óta nem változik nagy mértékben a kérelmezők száma és az igényelt összeg. Nyugdíjas 
köztisztviselők támogatására 400.000.- forintot tervezetek, közel ekkora összeg volt a fel-
használás 2017-ben. Szociális intézmények támogatására 2.000.000.- forintot javasol, ez a 
keret 2017-ben nem került felhasználásra. A fennmaradó összeg pedig a közfoglalkoztatás 
sorra került, egyelőre nem tudni, hogy hány foglalkoztatott lesz. A tavalyi 51.677.000.-
forinttal szemben 2018-ban 49.254.000.- forint a szociális keret teljes összege. 
 
Seresné Lados Éva bizottság elnöke kérdi, van-e valakinek kérdése, észrevétele az írásos 
anyaggal, vagy az elhangzottakkal kapcsolatban? 
 
Szöllősi János: Kérdi, van-e lehetőség a Bursa Hungarica ösztöndíj támogatásra tervezett 
összeg megemelésére? 
 
Lovász Imre jegyző: A kormányzati funkciókat meghatározó rendeletben szerepel, hogy mit, 
milyen cofogon kell elszámolni. Eszerint a Bursa Hungarica támogatást felsőoktatási kor-
mányzati funkción kell elszámolni. Ezzel ellentétesen, az elmúlt év decemberében hozott a 
Nemzetgazdasági Minisztérium egy olyan iránymutatást, mely szerint el lehet számolni a te-
lepülési támogatásból is. Kérdéses, hogy a Magyar Államkincstár mit fog majd engedélyezni. 
 
Baginé Gavaldik Lívia: A tavalyi évben közfoglalkoztatásra mekkora összeg került felhasz-
nálásra?   
 
Lóczi István aljegyző: 2017-ben 52 közfoglalkoztatott esetében, 10.000.000.- forint körüli 
összeg volt. 
 

  Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

 
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja a szociális keret felhasználásá-
ról készült tervezetet, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a követ-
kező határozatot hozza: 
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3/2018. (I.16.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Szociális keret felosztására 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottsága elfogadja a szociális keret 2018. évi felhasználásának ter-
vezetét a mellékelt táblázat szerint. 

 
 

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

Dr. Bakos Beáta csatlakozik a bizottság munkájához. 

A bizottság létszáma 5 főre emelkedik. 

 
 
2. N A P I R E N D I    PONT 
Előterjesztés a polgármester szabadságának elfogadására 
Előadó: Lovász Imre jegyző 

 

Seresné Lados Éva elnök: kérdi Lovász Imre jegyzőt, kívánja-e kiegészíteni, összefoglalni az 
írásos anyagot? 

Lovász Imre jegyző: A polgármester tekintetében a munkáltatói jogokat a Képviselő-testület 
gyakorolja. Ilyen munkáltatói jog a szabadság engedélyezése. A módosított önkormányzati 
törvény nevesíti, hogy minden év február 28-ig kell jóváhagynia a Képviselő-testületnek a 
polgármester szabadságának ütemezését. Polgármester asszony összeállította, hogy mely idő-
szakokban szeretne szabadságot kivenni és ennek alapján készült el a mellékelt szabadságolá-
si terv. 

Seresné Lados Éva bizottság elnöke kérdi, van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhang-
zottakkal vagy az írásos anyaggal kapcsolatban? 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi  ki az aki elfogadja a polgármester szabadságolási 
tervét, melyet a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot 
hozza: 

 

 
4/2018. (I.16.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a polgármester szabadságának elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja Bertalanné 
Drávucz Katalin polgármester 2018. évi szabadságának ütemezését az előterjesztés 
szerint. 
 
Erről értesül:   

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

3. N A P I R E N D I    PONT 
Javaslat az óvoda és bölcsőde nyári zárva tartási idejének elfogadására 
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető 

 

Seresné Lados Éva elnök: az írásos anyagot mindenki megkapta, ezért kérdezi Lajosné Kiss 
Klára intézményvezetőt kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést. 

Lajosné Kiss Klára intézményvezető: Köszönti a bizottság tagjait, a megjelenteket. Az in-
tézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően, az elmúlt évekhez 
hasonló ütemezésben készítették el a zárva tartás tervezetét. Tájékoztatja a bizottságot, hogy a 
pályázati beruházás megvalósítása következtében a tervezett időpontok változhatnak.  

 

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

 

Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi ki az, aki a Képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolja a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde, nyári takarítási szünet idejének meghatározását, 
az intézmény SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően, az alábbi időpontokra: Petőfi úti 
Tündérkert óvodában: 2018. július 2-től július 22-ig (3 hét), a Rákóczi úti Szivárvány 
óvodában: 2018. július 23-tól augusztus 12-ig (3 hét), a Bölcsődében: 2018. július 2-tól július 
15-ig. (2 hét). Az óvoda nyári zárva tartásának ideje alatt a szülői igényeket figyelembe véve 
a nyitva tartó óvodában fogadják az óvodás gyermekeket, biztosítják felügyeletüket. A 
bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot 
hozza: 

 
 
5/2018. (I.16.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartásának meghatározására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Jászladányi 
Óvoda és Bölcsőde, nyári takarítási szünet idejének meghatározását, az intézmény 
SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően, az alábbi időpontokra: 

  
Petőfi úti Tündérkert óvodában:  2018. július 2-tól július 22-ig (3 hét) 
A Rákóczi úti Szivárvány óvodában:  2018. július 23-tól augusztus 12-ig (3 hét) 
Bölcsőde:  2018. július 2-tól július 15-ig. (2 hét) 

 
Az óvoda nyári zárva tartásának ideje alatt a szülői igényeket figyelembe véve a nyitva 
tartó óvodában fogadják az óvodás gyermekeket, biztosítják felügyeletüket. 

  
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 
Beszámoló a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi munkájáról 
Előadó: Czibak László elnök 

 

Seresné Lados Éva elnök: írásban megkapta mindenki a beszámolót. Czibak László a Jászla-
dányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke nincs jelen. Kérdi a bizottság tagjait, van-e 
valakinek javaslata, véleménye az írásos anyaggal kapcsolatban? 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi ki az aki a Képviselő-testületnek elfogadásra java-
solja a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi munkájáról szóló beszámolót 
az előterjesztés szerinti tartalommal, melyet a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag el-
fogad, és a következő határozatot hozza: 

 
6/2018. (I.16.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi munkájáról szóló 
beszámoló elfogadására 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Jászladányi 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi munkájáról szóló beszámolót az előter-
jesztés 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 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a Jászladányi Roma Nemzeti-
ségi Önkormányzat között kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára 
Előadó: Lovász Imre jegyző 
 

Seresné Lados Éva elnök: írásban megkapta mindenki az együttműködési megállapodás ter-
vezetét. Kérdezi Lovász Imre jegyzőt, kívánja-e kiegészíteni, összefoglalni az írásos anyagot? 

Lovász Imre jegyző: Az együttműködési megállapodást minden évben felül kell vizsgálni. 
Mivel az elmúlt időszakban nem történt jogszabályi változás, így a megállapodás változtatása 
sem indokolt. Tehát a tavalyihoz hasonló az együttműködési megállapodás.  

Baginé Gavaldik Lívia: Ez a megállapodás arra irányul, hogy hogyan segíti egymás munká-
ját a két önkormányzat? 

Lovász Imre jegyző: Az Önkormányzati törvény meghatározza, hogy a települési önkor-
mányzatnak milyen feladatokat kell ellátnia, a nemzetiségi törvény pedig a Roma Nemzetisé-
gi Önkormányzat feladatait határozza meg. Mindkettőben szerepel, hogy együttműködési 
megállapodást kell kötni, egymás feladatainak segítése érdekében. 

Seresné Lados Éva bizottság elnöke: kérdi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirendi 
ponttal kapcsolatban? 
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Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi ki az aki a Képviselő-testületnek elfogadásra java-
solja a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat között kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatát az előterjesztés szerinti 
tartalommal. A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek Bertalanné Drávucz Katalin pol-
gármester megbízását az együttműködési megállapodás aláírására, melyet a bizottság 5 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza: 

 
7/2018. (I.16.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a Jászladányi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat között kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatának elfogadá-
sára 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Jászladány 
Nagyközségi Önkormányzat és a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kö-
zött kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatát az előterjesztés szerinti tarta-
lommal. 
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek Bertalanné Drávucz Katalin polgármes-
ter megbízását az együttműködési megállapodás aláírására. 

 
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 védőnői álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálására, valamint új pá-
lyázat kiírására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

 Lovász Imre jegyző 

 

Seresné Lados Éva elnök: kérdezi Bertalanné Drávucz Katalin polgármester asszonyt és Lo-
vász Imre jegyzőt, kívánják-e kiegészíteni az előterjesztést. 

Lovász Imre jegyző: A meghirdetett védőnői álláshelyre a kiírt határidőig nem érkezett be 
pályázat, ezért javasolja annak eredménytelenné nyilvánítását. Továbbá javasolja új pályázat 
kiírását, melynek benyújtási határideje 2018. február 19-e lenne, az elbírálásra a 2017. február 
28-i Képviselő-testületi ülésen kerülne sor, és eredményes pályázat esetén a munkakör 2018. 
március 15-től lenne betölthető.  

Szöllősi János: Kérdezi, a védőnői diploma megszerzésének ideje melyik hónap? 

Karkusné Dósa Zsuzsanna: Tudomása szerint május hónapban szerzik meg a diplomát.  

Seresné Lados Éva bizottság elnöke kérdi, van-e valakinek további kérdése, észrevétele a 
napirendi ponttal kapcsolatban? 

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 
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Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi ki az aki a Képviselő-testületnek elfogadásra java-
solja a védőnői álláshelyre kiírt pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítását, mivel a kiírt 
határidőig nem érkezett be pályázat? A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a 
javaslatot és a következő határozatot hozza: 

 
8/2018. (I.16.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a védőnői álláshelyre kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja a védőnői álláshelyre 
kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánítását, mivel a pályázati kiírásban meghatáro-
zott határidőig nem érkezett be pályázat. 
 
 
Erről értesül:   

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

Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi ki az aki a Képviselő-testületnek elfogadásra java-
solja a védőnői álláshelyre új pályázat kiírását az előterjesztés szerinti feltételekkel, melyet a 
bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza: 

 
9/2018. (I.16.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat védőnői álláshely pályázati kiírásra 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a védőnői 
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 háziorvosi álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálására, valamint új pá-
lyázat kiírására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

 Lovász Imre jegyző 

 

Seresné Lados Éva elnök: Kérdezi Lovász Imre jegyzőt, kívánja-e kiegészíteni, összefoglalni 
az írásos anyagot? 

Lovász Imre jegyző: Nem kívánja kiegészíteni, ugyanaz a helyzet, mint az előző napirendi 
pontban tárgyalt védőnői álláshelyre kiírt pályázat esetében.   

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi ki az aki a Képviselő-testületnek elfogadásra java-
solja a háziorvosi álláshelyre kiírt pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítását, mivel a 
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kiírt határidőig nem érkezett be pályázat? A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfo-
gadja a javaslatot és a következő határozatot hozza: 

 
10/2018. (I.16.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a háziorvosi álláshelyre kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja a háziorvosi álláshelyre 
kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánítását, mivel a pályázati kiírásban meghatáro-
zott határidőig nem érkezett be pályázat. 
 
 
Erről értesül:   

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

 

Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi ki az aki a Képviselő-testületnek elfogadásra java-
solja a háziorvosi álláshelyre új pályázat kiírását az előterjesztés szerinti feltételekkel, melyet 
a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza: 

 
11/2018. (I.16.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat háziorvosi álláshely pályázati kiírásra 
 

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

 
 Erről értesül:   

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

 
8. N A P I R E N D I    PONT 
Pályázati kiírás a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói ál-
láshelyére, valamint ideiglenes bizottság létrehozása a Nagyközségi József Attila Műve-
lődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére kiírt pályázat véleményezésére 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

 Lovász Imre jegyző 

 

Seresné Lados Éva elnök: Kérdezi Lovász Imre jegyzőt, kívánja-e kiegészíteni, összefoglalni 
az írásos anyagot? 

 
Lovász Imre jegyző: Alapja egy korábbi ellenőrzés volt, mely szerint kötelező folyamatosan 
kiírni a pályázatot az intézményvezetői álláshelyre, amíg nem érkezik olyan pályázó, aki az 
előírt feltételeknek megfelel. Eddig nem jelentkezett ilyen pályázó. Jelenleg Kun Adrienn van 
megbízva az intézményvezetői feladatok ellátásával, azonban a szükséges képesítési feltéte-
leknek nem felel meg, így kinevezni nem lehet. Az ellenőrzésnek megfelelően készült el a 
pályázati kiírás, továbbá szükséges az elbíráláshoz ideiglenes bizottság felállítása is, amely 
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legalább három főből áll. Valamint szükséges külső szakértő bevonása is. Javasolja a külső 
szakértő személyére Kary József közművelődési szakértőt, továbbá javasolja, hogy az ideig-
lenes bizottság létszáma 4 fő legyen.  

Szöllősi János: Tudomása szerint Kun Adrienn rendelkezik felsőfokú végzettséggel, csak 
diplomáját nem kapta meg. 

Baginé Gavaldik Lívia: Végzettséggel csak akkor rendelkezhet, ha meg van a diplomája, 
egyébként csak sikeres záróvizsgát tett.  

Lovász Imre jegyző: A pályázati feltételek között nevesítve van, hogy a 150/1992. Kormány 
Rendelet 6/A §. (1) bek. egyértelműen meghatározza, hogy milyen képesítés és mennyi gya-
korlati idő szükséges. 

 Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja a Nagyközségi József Attila 
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére kiírt pályázat véleményezésére létrehozott 
ideiglenes bizottság tagjának Bagi Zsolt képviselőt, melyet a bizottság 5 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza: 

 
12/2018. (I.16.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat Bagi Zsolt képviselő személyére a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és 
Könyvtár igazgatói álláshelyére kiírt pályázat véleményezésére létrehozott ideiglenes 
bizottság tagjának 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja a Nagyközségi József At-
tila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére kiírt pályázat véleményezésére 
létrehozott ideiglenes bizottság tagjának Bagi Zsolt képviselő személyét. 

 
 

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

 

Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja a Nagyközségi József Attila 
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére kiírt pályázat véleményezésére létrehozott 
ideiglenes bizottság tagjának Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert, melyet a bizottság 5 
igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza: 

 
13/2018. (I.16.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat Bertalanné Drávucz Katalin polgármester személyére a Nagyközségi József 
Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére kiírt pályázat véleményezésére 
létrehozott ideiglenes bizottság tagjának 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja a Nagyközségi József At-
tila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére kiírt pályázat véleményezésére 
létrehozott ideiglenes bizottság tagjának Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
személyét. 
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 Erről értesül:   
 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 

Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja a Nagyközségi József Attila 
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére kiírt pályázat véleményezésére létrehozott 
ideiglenes bizottság tagjának Seresné Lados Éva képviselőt, melyet a bizottság 5 igen szava-
zattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza: 

 
14/2018. (I.16.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat Seresné Lados Éva képviselő személyére a Nagyközségi József Attila Művelődé-
si Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére kiírt pályázat véleményezésére létrehozott ide-
iglenes bizottság tagjának 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja a Nagyközségi József At-
tila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére kiírt pályázat véleményezésére 
létrehozott ideiglenes bizottság tagjának Seresné Lados Éva képviselő személyét. 

 
 

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

Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja a Nagyközségi József Attila 
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére kiírt pályázat véleményezésére létrehozott 
ideiglenes bizottság külső szakértőjének Kary József közművelődési szakértőt, melyet a bi-
zottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza: 
 
15/2018. (I.16.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat Kary József személyére a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyv-
tár igazgatói álláshelyére kiírt pályázat véleményezésére létrehozott ideiglenes bizottság 
külső szakértőjének 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja a Nagyközségi József At-
tila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére kiírt pályázat véleményezésére 
létrehozott ideiglenes bizottság külső szakértőjének Kary József közművelődési szak-
értőt. 

 
 

 Erről értesül:   
 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
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Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja a Nagyközségi József Attila 
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére új pályázat kiírását az előterjesztés sze-
rint, melyet a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot 
hozza: 

 
16/2018. (I.16.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére 
pályázat kiírására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja a Nagyközségi József At-
tila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére pályázat kiírását az előterjesz-
tés szerinti tartalommal. 
 
 Erről értesül:   

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

 

 
9. N A P I R E N D I    PONT 
Pályázati kiírás a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény intézményveze-
tői álláshelyére, valamint ideiglenes bizottság létrehozása a Nagyközség Üzemeltetési és 
Vagyonkezelő Intézmény intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat véleményezésére 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

 Lovász Imre jegyző 

 

Seresné Lados Éva elnök: Kérdezi Lovász Imre jegyzőt, kívánja-e kiegészíteni, összefoglalni 
az írásos anyagot? 
 
Lovász Imre jegyző: Hasonló a helyzet, mint a Művelődési Ház esetében. Göröcs László a 
NÜVI megbízott intézményvezetője a szükséges képesítéssel nem rendelkezik. A képesítési 
feltételnél annyit határoz meg a jogszabály, hogy legalább főiskolai diplomával kell rendel-
kezni, de annak típusát nem határozza meg, azt a Képviselő-testületre bízza. Ebben az esetben 
is szükséges egy legalább három főből álló bizottság létrehozása a pályázat elbírálására. Java-
solja négy főből álló bizottság létrehozását, hogy hiányzás esetén is határozatképes legyen az 
ideiglenes bizottság. 
 
Seresné Lados Éva bizottság elnöke kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a napiren-
di ponttal kapcsolatban?  

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

 

Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja a Nagyközség Üzemeltetési és 
Vagyonkezelő Intézmény intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat véleményezésére létre-
hozott ideiglenes bizottság tagjának Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert, melyet a bi-
zottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza: 
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17/2018. (I.16.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat Bertalanné Drávucz Katalin polgármester személyére a Nagyközség Üzemelte-
tési és Vagyonkezelő Intézmény intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat véleménye-
zésére létrehozott ideiglenes bizottság tagjának 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja a Nagyközség Üzemelte-
tési és Vagyonkezelő Intézmény intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat vélemé-
nyezésére létrehozott ideiglenes bizottság tagjának Bertalanné Drávucz Katalin pol-
gármester személyét. 

 
 

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

 

Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja a Nagyközség Üzemeltetési és 
Vagyonkezelő Intézmény intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat véleményezésére létre-
hozott ideiglenes bizottság tagjának Bagi Zsolt képviselőt, melyet a bizottság 5 igen szava-
zattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza: 

 
18/2018. (I.16.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat Bagi Zsolt képviselő személyére a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő 
Intézmény intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat véleményezésére létrehozott ide-
iglenes bizottság tagjának 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja a Nagyközség Üzemelte-
tési és Vagyonkezelő Intézmény intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat vélemé-
nyezésére létrehozott ideiglenes bizottság tagjának Bagi Zsolt képviselő személyét. 

 
 

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

Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja a Nagyközség Üzemeltetési és 
Vagyonkezelő Intézmény intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat véleményezésére létre-
hozott ideiglenes bizottság tagjának Dr. Bakos Beáta képviselőt, melyet a bizottság 5 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza: 

 
19/2018. (I.16.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat Dr. Bakos Beáta képviselő személyére a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonke-
zelő Intézmény intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat véleményezésére létrehozott 
ideiglenes bizottság tagjának 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja a Nagyközség Üzemelte-
tési és Vagyonkezelő Intézmény intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat vélemé-
nyezésére létrehozott ideiglenes bizottság tagjának Dr. Bakos Beáta képviselő szemé-
lyét. 

 
 

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

Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja a Nagyközség Üzemeltetési és 
Vagyonkezelő Intézmény intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat véleményezésére létre-
hozott ideiglenes bizottság tagjának Seresné Lados Éva képviselőt, melyet a bizottság 5 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza: 

 
20/2018. (I.16.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat Seresné Lados Éva képviselő személyére a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyon-
kezelő Intézmény intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat véleményezésére létreho-
zott ideiglenes bizottság tagjának 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja a Nagyközség Üzemelte-
tési és Vagyonkezelő Intézmény intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat vélemé-
nyezésére létrehozott ideiglenes bizottság tagjának Seresné Lados Éva képviselő sze-
mélyét. 

 
 

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

Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja a Nagyközség Üzemeltetési és 
Vagyonkezelő Intézmény intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírását az előterjesztés sze-
rint, melyet a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot 
hozza: 

 
21/2018. (I.16.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény igazgatói álláshelyére 
pályázat kiírására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja a Nagyközség Üzemelte-
tési és Vagyonkezelő Intézmény intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírását az 
előterjesztés szerinti tartalommal. 
 
 Erről értesül:   

 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
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 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
10. N A P I R E N D I    PONT 
Előterjesztés az Üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló önkormányzati rendelet elfoga-
dására 
Előadó: Lovász Imre jegyző 

 

Seresné Lados Éva bizottság elnöke felkéri Lovász Imre jegyzőt, ismertesse a napirendi pon-
tot. 

Lovász Imre jegyző: Volt a Képviselő-testületnek egy rendelete az üzletek éjszakai nyitva 
tartásáról. A rendelet hatálya azonban nem terjedt ki a melegkonyhás vendéglátóhelyekre, 
valamint több jogszabályváltozás is bekövetkezett az elmúlt években, így a régi rendeletet 
ezzel az új önkormányzati rendelettel hatályon kívül helyeznék, az új rendeletet pedig kizáró-
lag a vendéglátóhelyekre terjedne ki. Megtiltaná a nyitva tartást este 10 óra és reggel 5 óra 
között, pénteki és szombati napokon pedig éjfél és reggel 5 óra között. A Jászladányi Rendőr-
őrs parancsnoka is jelezte, hogy az egyik szórakozóhellyel, név szerint a Kuckóval, nagyon 
sok probléma van, és kérte, hogy valamilyen módon legyen korlátozva a nyitva tartás. Jog-
szabály lehetőséget ad rá, hogy a Képviselő-testület rendeletben határozzon erről, ennek meg-
felelően lett összeállítva a rendelet-tervezet.   

Szöllősi János: A szórakozóhelyek rendszeresen úgy kerülik meg a korlátozást, hogy kiírják, 
hogy zártkörű rendezvényt tartanak. Van-e lehetőség arra, hogy ezt korlátozzák, vagy ellen-
őrizzék? 

Lovász Imre jegyző: Azt, hogy zártkörű rendezvény zajlik-e egy vendéglátóhelyen, vagy 
sem, az önkormányzatnak nincs lehetősége megállapítani. A rendőrség és más társhatóságok 
tarthatnak ellenőrzést, ebben az esetben meg is fogják ezt tenni, hogy megszűnjön a probléma. 
Valamint a kereskedelmi törvény is ad lehetőségeket, ha átlépi a helyi rendeletben meghatáro-
zott nyitva tartási időt, különböző szankciókat lehet alkalmazni. Ez legvégső esetben az enge-
dély visszavonását is jelentheti.  

Szöllősi János: Tehát ha valaki ilyet tapasztal, a rendőrséget kell hívnia, és ők fognak utána 
járni. 

Lovász Imre jegyző: Így van. 

Karkusné Dósa Zsuzsanna: Örülne, ha megoldódna ez a probléma. Különösen péntekenként 
van sok gond a szórakozóhely látogatóival. Hangoskodnak, drogot árulnak és fogyasztanak 
13-14 éves gyerekek. Kérdezi, hogy a tulajdonos kap-e értesítést a rendeletben foglalt válto-
zásokról? 

Lovász Imre jegyző: Igen. Ha a Képviselő-testület elfogadja a rendeletet, egyrészt ki kell 
hirdetni, másrészt az érintettek részére kiküldésre kerül.   

Baginé Gavaldik Lívia: A zártkörű rendezvénynek nincs bejelentési kötelezettsége? 

Lovász Imre jegyző: Zárt tér esetében háromszáz fő fölött szükséges külön engedélyeztetési 
eljárás, szabadtéri rendezvény esetében pedig ezer fő fölött. 

Seresné Lados Éva bizottság elnöke: Kérdi van-e még valakinek kérdése, észrevétele a napi-
rendi ponttal kapcsolatban? 

 Hozzászólás, javaslat nem hangzik el.  




