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Szociális keret felhasználásának elfogadására

150/2018.(V.22.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Javaslat a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde
intézményvezetői megbízásra

151/2018.(V.22.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

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

152/2018.(V.22.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

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

153/2018.(V.22.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Javaslat a Nagyközség Üzemeltetési és
Vagyonkezelő Intézmény intézményvezetői álláshellyel kapcsolatos pályázat
kiírására

154/2018.(V.22.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Javaslat ideiglenes bizottság létrehozására
a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény intézményvezetői álláshelyre kiírt pályázat véleményezésére

155/2018.(V.22.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Javaslat a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzat 7. mellékletének – továbbképzési terv – módosítására

156/2018.(V.22.) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat

Javaslat a Bölcsőde szakmai programjának
jóváhagyására
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:
Jászladány
Nagyközségi
Önkormányzat
képviselő-testület
ÜGYRENDI-JOGISZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2018. május 22-én megtartott n y í l t , s o r o s ülésén a
Polgármesteri Hivatal dísztermében.
Jelen vannak:
Seresné Lados Éva elnök
Dr. Bakos Beáta
Szöllősi János
Baginé Gavaldik Lívia
4 fő
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Lovász Imre
Lóczi István
Lajosné Kiss Klára
Kun Adrienn
Göröcs László

jegyző
aljegyző
intézményvezető
mb. intézményvezető
mb. intézményvezető

Seresné Lados Éva bizottság elnöke: sok szeretettel köszönti a megjelent bizottsági tagokat és a
megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság 5 tagja közül 3 fő jelen van, tehát a bizottság határozatképes. Dr. Bakos Beáta jelezte, hogy késni fog, Karkusné Dósa Zsuzsanna jelezte távolmaradása
okát. Baginé Gavaldik Líviát felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére.
Seresné Lados Éva elnök: szavazásra teszi, ki az, aki elfogadja Baginé Gavaldik Líviát jegyzőkönyv hitelesítőnek. A bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:
147/2018.(V.22.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság a 2018. május 22-i Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági ülésen Baginé Gavaldik Líviát
jelöli ki jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
Seresné Lados Éva elnök: Az írásbeli meghívót mindenki megkapta. Kérdezi, a meghívóban szereplő napirendi pontokat kívánják-e módosítani, vagy új napirendi ponttal kívánják-e kiegészíteni
azt?
Hozzászólás, javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a 6 nyílt és 5 zárt napirendi pontból
álló napirendet, melyet a bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza:
148/2018. (V.22.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Napirend elfogadására
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság a 2018. május 22-i soros ülés napirendjét a következőképpen fogadja el:

N a p i r e n d:
1./ Pénzügyi helyzet ismertetése, a szociális keret felhasználása
Előadó:
Lóczi István aljegyző
2./ Előterjesztés a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői álláshellyel kapcsolatos
pályázat kiírására, vagy intézményvezetői megbízásra
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
3./ 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
4./ Pályázati kiírás a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény intézményvezetői
álláshelyére, valamint ideiglenes bizottság létrehozása a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat véleményezésére
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Lovász Imre jegyző
5./ Előterjesztés a Nagyközségi Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzat 7. mellékletének – továbbképzési terv – módosítására
Előadó:
Kun Adrienn mb. intézményvezető
6./ Előterjesztés a Bölcsőde szakmai programjának jóváhagyására
Előadó:
Lajosné Kiss Klára intézményvezető

Zárt ülés
7./ Természetben és pénzben is nyújtható rendkívüli eseti támogatás iránti kérelmek elbírálása
Előadó:
Bezzeg Nándorné ügyintéző
8./ A gyermekek gondozásához nyújtott települési támogatás iránti kérelmek
elbírálása
Előadó:
Bezzeg Nándorné ügyintéző
9./ Lakásépítéssel, vásárlással kapcsolatos támogatás iránti kérelmek elbírálása
Előadó:
Kun Mariann ügyintéző
10./ Szociális földprogram keretében támogatott családok kiválasztása
Előadó:
Kun Mariann ügyintéző
11./ Jászladány Közszolgálatáért Díj odaítélése
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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: az írásos anyagot mindenki megkapta, felkéri Lóczi István aljegyzőt,
ismertesse a napirendi pontot.
Lóczi István aljegyző: Köszönti a bizottság tagjait. Ahogyan a táblázatból is jól látható, továbbra is
nagyon sokan, összesen 164 fő igényelt gyógyszertámogatást az elmúlt hónapban. Megállapítható,
hogy többen felhasználták az első fél éves keretet. Ahogyan a korábbi ülésen is elhangzott, sok
esetben a Polgármesteri Hivatal dolgozója váltja ki a gyógyszert, hogy biztosan ki legyen váltva.
Továbbra is népszerű a lakhatási támogatás, amelyet 240 fő vett igénybe. Több esetben azt tapasztalják, hogy van aki nem használja fel a havi 3000.- forintot, tekintettel arra, hogy a havi számla
összege nem éri el a támogatásként átutalt 3.000.- forintot. Anyagi támogatásként szeretnék megkapni az összeget, azonban ez csak természetbeni juttatásként adható. Minden alkalommal felhívják
a lakosok figyelmét, hogy a havi felhasználásnak legalább 3.000.- forint értékűnek kell lennie,
egyéb esetben meg kell szüntetni a támogatást.
Seresné Lados Éva bizottság elnöke kérdi, van-e valakinek kérdése, észrevétele az írásos anyaggal,
vagy az elhangzottakkal kapcsolatban?
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja a pénzügyi helyzet ismertetéséről,
szociális keret felhasználásáról készült beszámolót, melyet a bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza:
149/2018. (V.22.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Szociális keret felhasználásának elfogadására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága elfogadja a 2018. április havi kifizetéséről készült tájékoztatót a mellékelt
táblázatok szerint.
Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
2. N A P I R E N D I PONT
Előterjesztés a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői álláshellyel kapcsolatos pályázat kiírására, vagy intézményvezetői megbízásra
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Seresné Lados Éva elnök: Az írásos anyagot mindenki megkapta, Bertalanné Drávucz Katalin polgármester távolléte miatt kérdezi Lovász Imre jegyzőt, kívánja-e kiegészíteni, összefoglalni az írásos anyagot.
Lovász Imre jegyző: Az intézményvezető asszony megbízása 2013. augusztus 1-től 2018. július
31-ig tartó időszakra érvényes. A köznevelési törvény végrehajtási rendelete alapján a Képviselő5

testületnek pályázatot kell kiírnia, amely során rengeteg egyetértést és különböző hozzájárulásokat
kell beszereznie. Azonban a pályázat mellőzhető, ha egy ciklust követő kinevezésről van szó, valamint a nevelő-testület hozzájárul az intézményvezető további megbízásához. Ennek megfelelően az
előterjesztés tartalmazza a határozati javaslatot és a nevelő-testület hozzájárulását, arra az esetre, ha
a Képviselő-testület a megbízás mellet dönt. Továbbá tartalmazza a határozati javaslatot arra az
esetre is, ha a Képviselő-testület a pályázat kiírásáról határoz. Ebben a pályázati kiírás feltételei
szerepelnek.
Seresné Lados Éva elnök javasolja az intézményvezetői megbízás meghosszabbítását pályázat kiírása nélkül. Kérdezi van-e valakinek más javaslata, észrevétele?
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi ki az aki a Képviselő-testületnek javasolja a Jászladányi
Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői megbízás meghosszabbítását nyilvános pályázat kiírása nélkül, melyet a bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza:
150/2018. (V.22.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Javaslat a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői megbízásra
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja a nevelőtestület nyilatkozata alapján,
Lajosné Kiss Klára intézményvezetői megbízását további öt évre, nyilvános pályázat kiírása
nélkül.
Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
3. N A P I R E N D I PONT
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
Seresné Lados Éva elnök: Az írásos anyagot mindenki megkapta, kérdezi Lovász Imre jegyzőt,
kívánja-e kiegészíteni, összefoglalni a napirendi pontot.
Lovász Imre jegyző: Intézményvezető asszony megbízatása 2018. június 30-ig tart. A pályázatot
három havonta szükséges kiírni. A pályázat benyújtási határideje 2018.06.25., az elbírálás határideje 2018.06.28. lenne, az állás pedig 2018.07.01-től lenne betölthető. Szükséges továbbá egy legalább háromtagú ideiglenes bizottság létrehozása. Az erre irányuló javaslatot az írásos anyag tartalmazza a korábbi döntéseknek megfelelően.
Seresné Lados Éva elnök: Kérdezi, van-e valakinek kérdése észrevétele az írásos anyaggal, vagy
az elhangzottakkal kapcsolatban?
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi ki az aki a Képviselő-testületnek javasolja a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére pályázat kiírását az előterjesztés szerint, melyet a bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot
hozza:
151/2018. (V.22.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
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Javaslat a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshellyel
kapcsolatos pályázat kiírására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a pályázati kiírást a
Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére az előterjesztés szerinti tartalommal.
Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi ki az aki a Képviselő-testületnek javasolja ideiglenes
bizottság létrehozását a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére kiírt pályázat véleményezésére az előterjesztésben foglaltak szerint. A bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot és a következő határozatot hozza:
152/2018. (V.22.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Javaslat ideiglenes bizottság létrehozására a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és
Könyvtár igazgatói álláshelyére kiírt pályázat véleményezésére
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az Ideiglenes bizottság
létrehozását a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére
kiírt pályázat véleményezésére, amely tagjának:
- Bagi Zsolt Arnoldot (5055 Jászladány, Nagydabi u. 7. sz.)
- Bertalanné Drávucz Katalint (5055 Jászladány, Kossuth L. u. 37. sz.)
- Seresné Lados Évát (5055 Jászladány, Damjanich u. 7. sz.)
- Rónyai László módszertani referenst - NMI Művelődési Intézetet Nonprofit Közhasznú
Kft. Jász-Nagykun-Szolnok megyei irodája
javasolja.
Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
4. N A P I R E N D I PONT
Pályázati kiírás a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény intézményvezetői 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: Nagyon hasonló a helyzet az előző napirendi ponthoz. 2018. június 30-ig van
megbízva intézményvezető úr. A pályázat szintén hasonló határidőkkel kerülne kiírásra. Annyi
könnyebbség van, hogy ez esetben jogszabály nem határozza meg, hogy milyen időközönként szükséges a pályázatot kiírni, de a Kormányhivatal figyelemmel kíséri, hogy legalább fél évente kiírásra
kerüljön.
Seresné Lados Éva elnök: Kérdezi, van-e valakinek kérdése észrevétele az írásos anyaggal, vagy
az elhangzottakkal kapcsolatban?
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Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi ki az aki a Képviselő-testületnek javasolja a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírását az
előterjesztés szerint, melyet a bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő
határozatot hozza:
153/2018. (V.22.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Javaslat a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény intézményvezetői álláshellyel
kapcsolatos pályázat kiírására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a pályázati kiírást a
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény intézményvezetői álláshelyére az
előterjesztés szerinti tartalommal.
Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi ki az aki a Képviselő-testületnek javasolja ideiglenes
bizottság létrehozását a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény intézményvezetői
álláshelyére kiírt pályázat véleményezésére az előterjesztésben foglaltak szerint. A bizottság 3 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot és a következő határozatot hozza:
154/2018. (V.22.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Javaslat ideiglenes bizottság létrehozására a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény intézményvezetői álláshelyre kiírt pályázat véleményezésére
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az Ideiglenes bizottság
létrehozását a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat véleményezésére, amely tagjának:
- Bagi Zsolt Arnold (5055 Jászladány, Nagydabi u. 7. sz.)
- Bertalanné Drávucz Katalin (5055 Jászladány, Kossuth L. u. 37. sz.)
- Dr. Bakos Beáta (5055 Jászladány, Besenyszögi u. 2. sz.)
- Seresné Lados Éva (5055 Jászladány, Damjanich u. 7. sz.)
képviselőket javasolja.
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 Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzat
7. mellékletének – továbbképzési terv – módosítására
Előadó: Kun Adrienn mb. intézményvezető
Seresné Lados Éva elnök: Az írásos anyagot mindenki megkapta, kérdezi Kun Adrienn mb. intézményvezetőt, kívánja-e kiegészíteni, összefoglalni a napirendi pontot.
Kun Adrienn: Köszöni a lehetőséget, nem kívánja kiegészíteni.
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Seresné Lados Éva elnök: Kérdezi, van-e valakinek kérdése észrevétele az írásos anyaggal kapcsolatban?
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi, ki az aki a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a
Nagyközségi Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzat 7. mellékletének –
továbbképzési terv – módosítását az előterjesztés szerint. A bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot és a következő határozatot hozza:
155/2018. (V.22.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Javaslat a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési
Szabályzat 7. mellékletének – továbbképzési terv – módosítására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzat 7. mellékletének – továbbképzési
terv – módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal.
Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
Dr. Bakos Beáta csatlakozik a bizottság munkájához.
A bizottság létszáma 4 főre emelkedik.
6. N A P I R E N D I PONT
Előterjesztés a Bölcsőde szakmai programjának jóváhagyására
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető
Seresné Lados Éva elnök felkéri Lajosné Kiss Klára intézményvezetőt ismertesse a napirendi pontot.
Lajosné Kiss Klára: Augusztus 1-től tervezik a második bölcsődei csoport beindítását, amelyhez a
működési engedély módosítását kellett kezdeményezni. Ennek következtében a szakmai programon
is át kell vezetni a megváltozott adatokat. Valamint a tavalyi évben tartott ellenőrzés során, bár
megdicsérték a szakmai programot, azonban hiányolták a sajátosságok szerepeltetését. Most ezek is
helyet kaptak a programban.
Szöllősi János: Az ötödik oldalon szerepel, hogy az engedélyezett férőhelyek száma 28 lesz. Jelenleg mennyi a férőhely?
Lajosné Kiss Klára: Ez már a két csoportra vonatkozó adat. Egy csoportban 14 gyermek gondozható, abban az esetben, ha mindegyik betöltötte a 2. életévét. Ha van például egy két éven aluli
gyermek, akkor már csak 12, ha van egy sajátos nevelési igényű gyermek, akkor már csak 10 gyermek gondozható. Tehát a 14 fő a maximum, és a törvényi előírások figyelembe vételével csökkenteni kell.
Szöllősi János: Kérdezi, kellett-e elutasítani felvételt kérőket, és ha igen, hány főt?
Lajosné Kiss Klára: Elutasítani senkit nem szoktak, várólista van. Hiszen előfordulhat, hogy valaki elköltözik, vagy úgy gondolja, hogy mégsem veszi igénybe a bölcsődei ellátást.
Szöllősi János: Köszöni a válaszokat. Megállapítja, hogy a 7. oldalon szerepelő adat elkeserítő,
mely szerint a településen élő gyermekek közel hatvan százaléka hátrányos, harmincöt százaléka
halmozottan hátrányos helyzetű.
Seresné Lados Éva elnök: Kérdezi, van-e valakinek kérdése észrevétele?
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