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JEGYZŐKÖNYV
Készült:
Jászladány
Nagyközségi
Önkormányzat
képviselő-testület
ÜGYRENDI-JOGISZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2018. június 19-én megtartott n y í l t , s o r o s ülésén a
Polgármesteri Hivatal dísztermében.
Jelen vannak:
Seresné Lados Éva elnök
Dr. Bakos Beáta
Szöllősi János
Karkusné Dósa Zsuzsanna
4 fő
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Lovász Imre
Bertalanné Drávucz Katalin
Lóczi István
Lajosné Kiss Klára
Kun Adrienn
Göröcs László

jegyző
polgármester
aljegyző
intézményvezető
mb. intézményvezető
mb. intézményvezető

Seresné Lados Éva bizottság elnöke: sok szeretettel köszönti a 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, Baginé Gavaldik Lívia előre jelezte távolmaradása okát.
Karkusné Dósa Zsuzsannát felkéri a jegyzőkönyv hitelesítésére.
Seresné Lados Éva elnök: szavazásra teszi, ki az, aki elfogadja Karkusné Dósa Zsuzsannát jegyzőkönyv hitelesítőnek. A bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:
279/2018.(VI.19.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság a 2018. június 19-i Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági ülésen Karkusné Dósa Zsuzsannát 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 javasolja, hogy 9. napirendi pontként zárt ülésben kerüljön megtárgyalásra a „Lakásépítéssel, vásárlással kapcsolatos támogatások felülvizsgálata” című napirendi pont,
melynek előadója Kun Mariann ügyintéző.
Hozzászólás, javaslat nem hangzik el.
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Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi, ki tudja elfogadni, hogy a zárt ülés 9. napirendi pontja a
„Lakásépítéssel, vásárlással kapcsolatos támogatások felülvizsgálata” legyen, melynek előadója
Kun Mariann ügyintéző? A bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot és a
következő határozatot hozza:
280/2018.(VI.19.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
9. napirendi pont felvétele napirendre
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság a 2018. június 19-i ülésének napirendjére felveszi a következő napirendi pontot:
9./ Lakásépítéssel, vásárlással kapcsolatos támogatások felülvizsgálata
Előadó: Kun Mariann ügyintéző
Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a 7 nyílt és 2 zárt napirendi pontból
álló napirendet, melyet a bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza:
281/2018.(VI.19.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Módosított napirend elfogadására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság a 2018. június 19-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./ Beszámoló a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2017/2018-as nevelési évben végzett munkájáról
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető
3./ Javaslat a 2018/2019-es nevelési évben indítandó óvodai csoportok számának meghatározására
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető
4./ Előterjesztés a védőnői álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálására, valamint új pályázat kiírására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Lovász Imre jegyző
5./ Előterjesztés háziorvosi álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálására, valamint új pályázat kiírására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Lovász Imre jegyző
6./ Előterjesztés a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény ideiglenes intézményvezető megbízásának meghosszabbítására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
4

7./ Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár ideiglenes intézményvezető megbízásának meghosszabbítására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester

Zárt ülés
8./ Természetben és pénzben is nyújtható rendkívüli eseti támogatás iránti kérelmek elbírálása
Előadó: Bezzeg Nándorné ügyintéző
9./ Lakásépítéssel, vásárlással kapcsolatos támogatások felülvizsgálata
Előadó: Kun Mariann ügyintéző
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. A táblázatban a rendkívüli eseti támogatások
pénzbeli és természetbeli sorokra hívná fel a figyelmet. Látható, hogy pénzbeli támogatásban 5 fő
részesült az elmúlt hónap során, 3 fő pedig élelmiszercsomagot vehetett át. Van aki több csomagot
is kapott, így ennek teljes összege 10.000.- forint. Van egy 25 év alatti foglalkoztatott, aki esetében
az Önkormányzat 30 %-os hozzájárulást fizet, amely 49.473.- forint volt. Összességében az elmúlt
havi felhasználás a szociális keretből 2.485.005.- forint volt. Az idei év összes felhasználását mutató táblázat most nem készült el az ügyintéző váratlan távolléte miatt, de a következő soros ülésen
láthatják majd a bizottság tagjai.
Tájékoztatja a bizottságot, hogy a tegnapi naptól megkezdődött a nyári gyermekétkeztetés, amelyet
186 fő igényelt, de ez a szám a mai napon már emelkedett. Ma már egyéves és két és fél éves gyermekre is igénybe vették. A tegnapi napon sajnos csak az igénylők 50 %-a jelent meg.
Karkusné Dósa Zsuzsanna: Kérdezi, hogy óvodás korúnál kisebb gyermekek is igénybe vehetik-e
a nyári gyermekétkeztetést.
Lovász Imre jegyző: Fél éves kortól lehet igénybe venni.
Seresné Lados Éva bizottság elnöke: Szívesen vállalják, hogy megkeresik azokat a szülőket, akik
igényelték a gyermekétkeztetést, mégsem jelentek meg.
Lóczi István: Nem tudja, hogy mi az oka annak, hogy nem jelentkeznek átvenni, ha már egyszer
igényelték.
Lajosné Kiss Klára: Az óvodába járó gyerekek szüleit szívesen megkeresik, hogy vegyék át, vagy
ha nem tartanak rá igényt, akkor azt is jelezzék.
Seresné Lados Éva bizottság elnöke kérdi, van-e valakinek kérdése, észrevétele az írásos anyaggal,
vagy az elhangzottakkal kapcsolatban?
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
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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:
282/2018.(VI.19.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Szociális keret felhasználásának elfogadására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottsága elfogadja a 2018. május havi kifizetéséről készült tájékoztatót a mellékelt
táblázat szerint.
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.
2. N A P I R E N D I PONT
Beszámoló a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2017/2018-as nevelési évben végzett munkájáról
Előadó:
Lajosné Kiss Klára intézményvezető
Seresné Lados Éva elnök: Az írásos anyagot mindenki megkapta, kérdezi Lajosné Kiss Klára intézményvezetőt, kívánja-e kiegészíteni, összefoglalni az írásos anyagot.
Lajosné Kiss Klára: Köszönti a jelen lévőket. Az elmúlt évekhez hasonlóan arra törekedett a beszámoló készítésekor, hogy minden oldalát megmutassa az óvodai nevelésnek, a bölcsődében végzett gondozási tevékenységnek. Az írásos anyag átfogó képet mutat arról, hogy milyen munkát végeztek az intézményben a 2017/2018-as nevelési évben. Ha kérdés merül fel, arra szívesen válaszol.
Seresné Lados Éva elnök gratulál az elvégzett munkához, erőt és kitartást kíván a jövő nevelési
évhez. Kérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Szöllősi János: Nagy megelégedéssel olvasta a beszámolót. Látható, hogy nagyon sok munkát fektetnek a nevelők a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeke fejlesztésére.
Eddig több mint 100 nevelésbe vett gyerek került a településre, és az intézményvezető jelezte, hogy
az Óvodába már nem tudja felvenni őket férőhely hiányában. Ennek a jelzésnek lett-e eredménye?
Lajosné Kiss Klára: Igen, azóta nem érkezett több gyermek. Öt olyan nevelésbe vett gyerek kezdi
meg a kiscsoportot szeptemberben, aki már korábban került Jászladányra.
Szöllősi János: Kérdezi, hogy a szülők mennyire tartják a kapcsolatot ezekkel a gyerekekkel?
Lajosné Kiss Klára: Van olyan szülő aki igen, de olyan is, aki minden erőfeszítés ellenére teljesen
érdektelen.
Szöllősi János: Egy korábbi ülésen felmerült a bölcsődei ellátás kapcsán, hogy senkit nem utasítanak el, hanem várólistára kerül. Továbbra is így működik?
Lajosné Kiss Klára: Igen, az idei nevelési év folyamán két gyereket is fel tudtak venni.
Seresné Lados Éva elnök kérdezi van-e más kérdés, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi ki az aki a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2017/2018-as nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámolót
az előterjesztés szerint, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő
határozatot hozza:
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283/2018.(VI.19.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Javaslat a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2017/2018-as nevelési évben végzett munkájáról
szóló beszámoló elfogadására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Jászladányi Óvoda és
Bölcsőde 2017/2018-as nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés
szerint.
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
Javaslat a 2018/2019-es nevelési évben indítandó óvodai csoportok számának meghatározására
Előadó:
Lajosné Kiss Klára intézményvezető
Seresné Lados Éva elnök: Az írásos anyagot mindenki megkapta, kérdezi Lajosné Kiss Klára intézményvezetőt, kívánja-e kiegészíteni, összefoglalni a napirendi pontot?
Lajosné Kiss Klára: Köszöni a lehetőséget, nem kíván kiegészítéssel élni.
Seresné Lados Éva elnök: Kérdezi, van-e valakinek kérdése észrevétele az írásos anyaggal kapcsolatban?
Szöllősi János: Annak a 22 gyereknek mi lesz a sorsa, akik óvodára kötelezettek, de nem iratkoztak
be?
Lajosné Kiss Klára: Az érintett szülőknek kiküldték a felszólításokat, melynek hatására megkezdték a gyerekek beíratását.
Szöllősi János: A családi pótlék megvonását nem lehet kezdeményezni?
Lajosné Kiss Klára: Csak abban az esetben, ha szeptember 1-én nem kezdi meg az óvodai nevelésben való kötelező részvételt, és a jegyző általi felmentést sem kéri. Szeptember 1-ig még van
lehetőség a beiratkozásra.
Seresné Lados Éva elnök: Kérdezi van-e más kérdés, észrevétel?
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi ki az aki a Képviselő-testületnek javasolja a 2018/2019es nevelési évben indítandó óvodai csoportok számának meghatározását az előterjesztés szerint,
melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza:
284/2018.(VI.19.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Javaslat a 2018/2019-es nevelési évben indítandó óvodai csoportok számának meghatározására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsága megvitatta, és az előterjesztés szerint 10 óvodai csoport indításának engedélyezését javasolja a Képviselő-testületnek a 2018/2019 nevelési évben a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményben a 265 gyermek ellátására.
Erről értesül:
1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
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4. N A P I R E N D I PONT
Előterjesztés a védőnői álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálására, valamint új pályázat
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: A Képviselő-testület 2018. április 19-én írta ki a pályázatot a védőnői álláshelyre, amelynek benyújtási határideje 2018. június 10. volt. A határidőig egyetlen pályázat sem
érkezett be, ezért javasolja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítását, valamint a korábbi
döntések alapján az előterjesztés tartalmazza új pályázat kiírását is. A benyújtási határidőt 2018.
augusztus 10-ben határoznák meg, az állás 2018. szeptember 1-től lenne betölthető.
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 védőnői
álláshelyre kiírt pályázati eljárás eredménytelené nyilvánítását, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza:
285/2018.(VI.19.) 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 pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítását, mivel a pályázati kiírásban meghatározott 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 javasolja a védőnői
álláshelyre új pályázat kiírását az előterjesztésben foglaltak szerint? A bizottság 4 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadja a javaslatot és a következő határozatot hozza:
286/2018.(VI.19.) 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
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5. N A P I R E N D I PONT
Előterjesztés háziorvosi álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálására, valamint új pályázat
kiírására
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: Sajnálatos módon ugyanaz a helyzet, mint a védőnői álláshely tekintetében.
Hasonló határidőkkel volt kiírva a pályázat, amelyre egyetlen pályázat sem érkezett be határidőig,
ezrét javasolja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítását. Továbbá javasolja új pályázat kiírását, a védőnői álláshelyre kiírt pályázattal azonos határidőkkel.
Seresné Lados Éva elnök: Kérdezi, van-e valakinek kérdése észrevétele az írásos anyaggal, vagy
az elmondottakkal kapcsolatban?
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi, ki az aki a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a
háziorvosi álláshelyre kiírt pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítását, melyet a bizottság 4
igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza:
287/2018.(VI.19.) 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
pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítását, mivel a pályázati kiírásban meghatározott
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 javasolja a
háziorvosi álláshelyre új pályázat kiírását az előterjesztés szerint, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza:
288/2018. (VI.19.) 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
6. N A P I R E N D I PONT
Előterjesztés a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény ideiglenes intézményvezető megbízásának meghosszabbítására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
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Seresné Lados Éva elnök kérdezi Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert, kívánja-e kiegészíteni, összefoglalni a napirendi pontot?
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Köszöni a lehetőséget, átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek.
Lovász Imre jegyző: A Képviselő-testület előző ülésén pályázatot írt ki a NÜVI intézményvezetői
álláshelyére, amelyben a benyújtási határidő 2018. június 27-ben, az elbírálási határidő 2018. július
19-ben lett meghatározva. Az állás 2018. augusztus 1-től betölthető. Az intézményvezető jelenlegi
megbízása 2018. június 30-án lejár, ezért szükséges a megbízás meghosszabbítása. Legalább július
31-ig, de akár hosszabb időre is lehetséges, tekintettel arra, hogy meg lehet határozni, hogy legfeljebb az intézményvezetői állás pályázat útján történő betöltéséig. Nagy időintervallumot a Magyar
Államkincstár nem enged, de a gyakorlat szerint kb. fél évre meg lehet hosszabbítani a megbízást.
Szöllősi János: Javasolja, hogy 2018. december 31-ig hosszabbítsák meg az intézményvezetői
megbízást.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi, ki az aki a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a
NÜVI intézményvezetője megbízásának meghosszabbítását 2018. december 31-ig az előterjesztés
szerint? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot és a következő határozatot hozza:
289/2018. (VI.19.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat
Javaslat a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény ideiglenes intézményvezető
megbízásának meghosszabbítására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló többszörösen
módosított 1992. évi XXXIII. törvény és a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményekről szóló 77/1993. (V. 12.) Kormányrendelet
előírásaira figyelemmel, hogy
Göröcs Lászlót
(szül: Jászladány, 1965.10.07., a.n: Kiss Terézia, lakcím: 5055 Jászladány, Rózsa u.11. sz.)
a 345/2017. (XI. 23.) számú Képviselő-testületi határozat érvényben tartása mellett továbbra
is bízza meg a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény intézményvezetői feladatainak ellátásával 2018. december 31. napjáig, de legfeljebb az intézményvezetői munkakör pályázat útján történő betöltéséig.
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 a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár ideiglenes intézményvezető megbízásának meghosszabbítására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Seresné Lados Éva elnök kérdezi Lovász Imre jegyzőt, kívánja-e kiegészíteni, összefoglalni a napirendi pontot?
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