
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

2020. június 26-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén, 

 a Polgármesteri Hivatal dísztermében 

 
 
 
Jelen vannak: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bajzáthné 
Bertalan Ildikó, Dr. Bakos Beáta, Bertalan László, Gyárfás Lajos, Seresné Lados Éva, Tóth 
Imre 7 fő képviselő. 
 
Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Bagi Zsolt Arnold, Dr. Mikola Nóra 2 fő 
képviselő. 
 
Tanácskozási joggal jelen van:  

Lovász Imre jegyző. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester nagy tisztelettel köszönti a soron kívüli 
képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 7 fő jelen 
van, Bagi Zsolt Arnold és Dr. Mikola Nóra képviselők jelezték távolmaradásuk okát, a 
képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitja. A meghívóban 1 napirendi pont 
tárgyalása szerepel, megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek plusz 
napirendi pont, illetve módosító javaslata? 

(Hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: plusz napirendi pontként javasolja nyílt ülésben 
tárgyalni a Komplex telepprogram kapcsán közalkalmazotti álláshelyre pályázat kiírását. 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
nyílt ülésben 2. napirendi pontként a Komplex telepprogram kapcsán a szakmai vezetői 
munkakör álláshelyre pályázat kiírása című napirendi pontot tárgyaljon a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
131/2020. (VI. 26.) sz. határozata 
 
Napirend kiegészítése 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi 
ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben 2. pontként kíván 
tárgyalni: 

 2./ Előterjesztés az EFOP-1.6.2-16-2017-00035 azonosítószámú „Komplex 
telepprogram Jászladányon II - Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex 
programokkal” pályázat kapcsán szakmai vezetői feladatok ellátására 
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közalkalmazotti álláshelyre pályázat kiírására, valamint az álláshelyre beérkező 
pályázatok véleményezésére bíráló bizottság létrehozására 

 Előadó: Lovász Imre jegyző 
 

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

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a mai napirendet, 
mely következtében 2 napirendi pontot nyílt ülésben tárgyal a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
132/2020. (VI. 26.) 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 TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00013 azonosítószámú, „Szociális 
alapszolgáltatások fejlesztése Jászladányban” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban nyertes kivitelező kiválasztására 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Bíráló Bizottság 
 
2./ Előterjesztés az EFOP-1.6.2-16-2017-00035 azonosítószámú „Komplex 

telepprogram Jászladányon II - Szegregált élethelyzetek felszámolása 
komplex programokkal” pályázat kapcsán szakmai vezetői feladatok 
ellátására közalkalmazotti álláshelyre pályázat kiírására, valamint az 
álláshelyre beérkező pályázatok véleményezésére bíráló bizottság 
létrehozására 

 Előadó: Lovász Imre jegyző 
 

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 TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00013 azonosítószámú, „Szociális 
alapszolgáltatások fejlesztése Jászladányban” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyertes 
kivitelező kiválasztására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Bíráló Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a szociális alapszolgáltatások fejlesztése pályázat 
kapcsán decemberben felmondta a szerződést a testület a kivitelezővel, ezért új közbeszerzési 
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eljárás került kiírásra. Az első közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, így második 
körben újra kiírásra került a közbeszerzés. A Bíráló bizottság délelőtt ülésezett, és 
megállapította, hogy az 5 cég közül 3 cég nyújtotta be az ajánlatát, melyből az egyik cég 
ajánlata érvénytelen, kettő érvényes. A Bíráló Bizottság javasolja az eljárás eredményessé 
nyilvánítását, valamint azt, hogy az önkormányzat a Nagyközség Üzemeltetési és 
Vagyonkezelő Intézménnyel kössön szerződést. A határozati javaslatot mindenki megkapta. 
Átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre jegyző: a közbeszerzési törvény alapján az eljárás lezáró döntésénél, ha testületi 
döntéshozatal szükséges, akkor név szerinti szavazást kell alkalmazni. Az önkormányzat 
szervezeti és működési szabályzata alapján a név szerinti szavazásnál a jegyző felolvassa a 
képviselő-testületi tagok névsorát, és a képviselő válaszát „igen”-el, „nem”-el, vagy 
„tartózkodom”-al adja meg.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye az írásos határozati javaslattal kapcsolatban, vagy más 
javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: az előterjesztésben szereplő határozati javaslatra 
módosítás nem érkezett, ezért megkéri Lovász Imre jegyzőt, a név szerinti szavazás 
lebonyolítására. 
 
Lovász Imre jegyző ABC sorrendben felolvassa a képviselők nevét, és kéri szavazatukat: 
 
Név Szavazat 
Bajzáthné Bertalan Ildikó igen 
Dr. Bakos Beáta igen 
Bertalan László igen 
Bertalanné Drávucz Katalin igen 
Gyárfás Lajos igen 
Seresné Lados Éva igen 
Tóth Imre igen 

 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester kihirdeti a név szerinti szavazás eredményét, a 
Képviselő-testület név szerinti szavazással 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, és a következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
133/2020. (VI. 26.) sz. határozata 
 
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00013 azonosítószámú „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése 
Jászladányban” közbeszerzési eljárásban nyertes kivitelező kiválasztásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat (5055 Jászladány, Hősök tere 6.), mint 
Ajánlatkérő hatáskörében eljáró Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármestere 316/2020. (VI. 3.) számú határozatával indított és 371/2020. (VI. 11.) 
számú határozatával módosított TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00013 kódjelű „Szociális 

alapszolgáltatások fejlesztése Jászladányban” tárgyú- a Közbeszerzésekről szóló 
törvény Kbt.115. § (1) bekezdés szerinti uniós értékhatár alatti,- nyílt eljárásban (EKR 
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azonosító: EKR000553852020), készült bíráló bizottsági írásbeli szakvéleményében 
foglalt döntési javaslatra figyelemmel az alábbi döntést hozza: 

 
1. Megállapítja alábbi ajánlattevő ajánlatának érvénytelenségét: 
Jászmetál 2000 Fémipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft  (5121 Jászjákóhalma Fő 
Út 107.) ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen 

 
2. Megállapítja az alábbi ajánlattevők ajánlatának érvényességét: 
NAGYKÖZSÉG ÜZEMELTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ INTÉZMÉNY (5055 
Jászladány, Hősök tere 6.)  
V-KRISTÁLY-95 Kft. (5130 Jászapáti, István király u. 19-21.) 
 
3. Megállapítja, hogy az összességében legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó 
ajánlattevő a NAGYKÖZSÉG ÜZEMELTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ 
INTÉZMÉNY 
 
4. Megállapítja, hogy az eljárás eredményes, tekintettel arra, hogy az összességében 
legkedvezőbb ajánlatot benyújtó NAGYKÖZSÉG ÜZEMELTETÉSI ÉS 
VAGYONKEZELŐ INTÉZMÉNY ajánlati ára (nettó vállalkozói díj) 55 783 019,- Ft, 
mely nem haladja meg a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét 69 715 977,- Ft-ot 
 
5. A bíráló bizottság javaslatára ajánlatkérő dönt arról, hogy a NAGYKÖZSÉG 
ÜZEMELTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ INTÉZMÉNNYEL köt szerződést. 

 
Képviselő-testület felhatalmazza Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert a 
szerződés aláírására.  

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Deák és Veres Ügyvédi Iroda (5000 Szolnok, Szapáry út 20. I/7) 

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

Előterjesztés az EFOP-1.6.2-16-2017-00035 azonosítószámú „Komplex telepprogram 
Jászladányon II - Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal” 
pályázat kapcsán szakmai vezetői feladatok ellátására közalkalmazotti álláshelyre 
pályázat kiírására, valamint az álláshelyre beérkező pályázatok véleményezésére bíráló 
bizottság létrehozására 
Előadó: Lovász Imre jegyző 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a napirendi ponthoz írásos anyag nem készült, 
átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre jegyző: az önkormányzat pályázatot nyert a Komplex-telep program II. 
megvalósítására, amely 2 részből tevődik össze. Az első részt a szegregált élethelyzetek 
felszámolását korábbi időpontban szükséges megvalósítani, amelyhez szükséges augusztus 1-
től szakmai vezetőt alkalmazni, amely egy közalkalmazotti álláshely vezetői megbízással. A 
fentiekre tekintettel szükséges pályázatot kiírni, 30 napra meghirdetni, és július utolsó napján 
kiválasztani a pályázó személyét. A szakmai vezetői álláshelyre beérkező pályázatok 
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véleményezésére bíráló bizottságot szükséges létrehozni, tagjainak Baginé Gavaldik Líviát, 
Tálas Jánost és Bagi Zsolt Arnoldot javasolja.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: 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 szakmai vezetői 
munkakör álláshelyre pályázat kiírásával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
134/2020. (VI. 26.) sz. határozata 
 
Szakmai vezetői munkakör álláshelyre pályázat kiírásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szakmai 
vezetői állás pályázati kiírásával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet szakmai vezető 
munkakör betöltésére.  
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozott idejű 2020.08.01.-2023.08.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre, 2020.08.01.-2023.08.31-ig szól.  

A munkavégzés helye: 
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5055 Jászladány, Hősök tere 6. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
EFOP-1-6-2-16-2017-00035 azonosítószámú szegregált élethelyzetek 
felszámolása komplex programokkal pályázat kapcsán szakmai vezetői 
feladatok ellátása, különösen: - hátrányos helyzetű, szegregált 
lakókörnyezetben élők életkörülményeinek javítása a pályázat adta 
lehetőségekkel - kapcsolat tartás a program megvalósításában közreműködő 
szervezetek képviselőivel - célcsoport bevonásának előkészítése, a problémák 
feltérképezése az esetmenedzserekkel együtt - az egyéni esetkezelésbe 
bevonandók kiválasztása - az egyéni fejlesztési tervek áttekintése az 
esetmenedzserekkel. - esetmenedzserek szakmai munkájának szervezése és 
irányítása. 

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
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Pályázati feltételek: 
� Főiskola, felsőfokú szociális szakképzettség, okleveles pszichológus, 

pszichopedagógus, mentálhigiénés szakképzettség, okleveles szociálpolitikus-
közgazdász, szociális menedzser, viselkedéselemző család- és 
gyermekvédelem szakos pedagógus, család- és gyermekvédő pedagógus, 
gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi 
tanácsadó, igazgatásszervező szociális szakigazgatás-szervező szakirányú 
szakképzettséggel, szociális igazgatásszervező oklevéllel rendelkező: 
nevelőtanár, pedagógus szakképzettség, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, 
védőnő, teológus, jogász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező és 
szervezetfejlesztő szakember, szociális menedzser oklevéllel rendelkező: 
pedagógus, védőnő, okleveles pasztorális tanácsadó, szociológus komplex 
szociális szolgáltatások ,  

� 3 év szociális és/vagy gyermekvédelem területén szerzett szakmai tapasztalat - 
Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,  

� Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
− magyar állampolgárság  
− cselekvőképesség  
− 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány  
− a pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait 

az eljárásban részt vevők megismerhetik  
− részletes szakmai önéletrajz, végzettséget, szakképzettséget igazoló 

okiratok másolata  
− szakmai gyakorlat igazolása. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2020. augusztus 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje:  
2020. július 30.  
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bertalanné Drávucz 
Katalin nyújt, a 06-57/817-947 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
− Postai úton, a pályázatnak a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 

címére történő megküldésével (5055 Jászladány, Hősök tere 6. . ). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
PH/3835-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Szakmai vezető.  

− Elektronikus úton Bertalanné Drávucz Katalin részére a 
polgarmester@jaszladany.hu e-mail címen keresztül  

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

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázat benyújtási határidejét követően a formai és tartalmi 
követelményeknek megfelelő pályázatokat a Képviselő-testület 
áttanulmányozza és dönt a szakmai vezető személyéről. A pályázat 
eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója az eljárás során 
fenntartja.  

A pályázat elbírálásának határideje:  
2020. július 31.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  




