
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

2020. augusztus 31-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, 

 a Polgármesteri Hivatal dísztermében. 

 
 
 
Jelen vannak: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bertalan László, 
Gyárfás Lajos, Dr. Mikola Nóra, Seresné Lados Éva, Tóth Imre 6 fő képviselő. 
 
Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Bagi Zsolt Arnold, Bajzáthné Bertalan Ildikó,  
Dr. Bakos Beáta 3 fő képviselő. 
 
Tanácskozási joggal jelen van:  

Lovász Imre jegyző, 
Vinczéné Gál Éva a Polgármesteri Hivatal igazgatási osztályvezetője, 
Mezei Norbert a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője. 

 
 
 
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester tisztelettel köszönt mindenkit a mai soron kívüli 
képviselő-testületi ülésen. Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 6 fő jelen van, Bagi Zsolt 
Arnold, Bajzáthné Bertalan Ildikó és Dr. Bakos Beáta képviselők jelezték távolmaradásuk 
okát, a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitja. A meghívóban 3 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: nyílt ülésben 3. napirendi pontként Egyebek 
napirendi pont tárgyalását javasolja, elsősorban a szeptember végi Ladány Napja 
rendezvénnyel kapcsolatosan.  

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
nyílt ülésben 3. napirendi pontként Egyebek című napirendi pontot tárgyaljon a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
191/2020. (VIII. 31.) sz. határozata 
 
Napirend kiegészítése 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi 
ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben 3. pontként kíván 
tárgyalni: 
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3./ Egyebek 
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 

 
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 3 napirendi pontot nyílt ülésben, 1 napirendi pontot zárt ülésben tárgyal a 
testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
192/2020. (VIII. 31.) 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 Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 
Alapító Okiratának módosítására 

 Előadó: Lovász Imre jegyző, 
  Kun Adrienn mb. intézményvezető, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
2./ Előterjesztés az EFOP-1.6.2-16-2017-00035 azonosítószámú „Komplex 

telepprogram Jászladányon II - Szegregált élethelyzetek felszámolása 
komplex programokkal” pályázat kapcsán szociális munkások 
kiválasztására 

 Előadó: Nyitrainé Kiss Katalin szakmai vezető  
 
3./ Egyebek 
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 

  
 Z á r t ülés: 
 

4./ Javaslat Díszpolgári Díj adományozására 2020. évben 
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,  
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
  é r t e s ü l n e k .  
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1 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Alapító 
Okiratának módosítására 
Előadó: Lovász Imre jegyző, 
 Kun Adrienn mb. intézményvezető, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Kun Adrienn igazoltan van távol a mai ülésről. 
Az alapító okirat módosításáról készült írásos anyagot mindenki megkapta, átadja a szót 
Lovász Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre jegyző: jogszabályi kötelezettségnek kell eleget tenni az alapító okirat 
módosításával. A közművelődési intézményben dolgozók 2020. november 1-től elveszítik a 
közalkalmazotti jogviszonyukat, és a munka törvénykönyve alá fognak kerülni. Szerencsére 5 
évig védelem alatt lesznek, mert megtarthatják a kedvezményeiket, amelyet a közalkalmazotti 
törvény adott nekik, ilyen például a jubileumi jutalom, felmentés esetén a felmentési idő, és a 
végkielégítés mértéke. A mai napirendi pont közvetve érinti ezt, tekintettel arra, hogy a 
munkavállalók elveszítik a közalkalmazotti státuszukat, így az intézménynek is szükséges az 
alapító okiratát módosítani, és a közalkalmazotti törvényre hivatkozásokat át kell dolgozni a 
munka törvénykönyve hatálya alá. A jogszabály alapján augusztus 31-ig szükséges a döntést 
meghozni, és benyújtani a Magyar Államkincstárhoz, akinek nyilvántartásba kell venni a 
módosításokat. Az elmúlt időszakban azért nem került a képviselő-testület elé, mert a 
végrehajtási rendelet még nem jött ki, és ennek hiányában a Magyar Államkincstár nem 
akarta a módosításokat átvezetni, de így, hogy a határidő elérkezett már ők is rábólintottak, 
hogy inkább kerüljön elfogadásra így a módosítás, melyet át fognak vezetni. Ha a végrehajtási 
rendelet kijön, akkor egy újabb módosító okiratot kell elfogadni. Fentiek alapján javasolja a 
módosító okirat és az egységes szerkezetű okirat elfogadását.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt 
kérdezi, hogy milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: az ügyrendi bizottság 
javasolja az alapító okirat módosítását, valamint egységes szerkezetének elfogadását az 
előterjesztés szerinti tartalommal.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye, más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a bizottság 
javaslatára az alapító okirat módosítását? 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
193//2020. (VIII. 31.) sz. határozata 
 

A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának 
módosítása 
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Módosító okirat 
 

A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár a Jászladány 
Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2016. december 13. napján 
kiadott, 977-5/2016.  számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – 193/2020. (VIII. 31.) sz. Képviselő-testületi 
határozatra figyelemmel –a következők szerint módosítom: 

1. Az alapító okirat 1.2. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. székhelye: 5055 Jászladány Kossuth Lajos utca 110. 

1.1.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1  5055 Jászladány Kossuth Lajos utca 78. 

2  5055 Jászladány Hősök tere 10-11. 

2. Az alapító okirat 2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2008. 09. 01.” 

3. Az alapító okirat az alábbi 2.2. ponttal egészül ki: 

„2. 2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 
Nagyközségi Könyvtár 
Jászladány 

5055 Jászladány Kossuth Lajos utca 78. 

2 
Nagyközségi József Attila 
Művelődési Ház Jászladány 

5055 Jászladány Kossuth Lajos utca 110. 

4. Az alapító okirat 4.3. pontjában a  

„A könyvtár területén: 
 

- a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban 
meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi, 

- gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre 
bocsátja, 

- tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 
szolgáltatásairól, 

- biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 

- részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 

- biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét, 
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- a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség 
elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában, 

- segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos 
kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét, 

- kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez, 

- tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség 

- a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi 

- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, 

- közhasznú információs szolgáltatást nyújt, 

- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, 

- szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. 

 

A közművelődés területen: 
 

- az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, 
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák 
megteremtése, 

- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, 

- az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának 
gondozása, 

- az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének 
támogatása, 

- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, 
érdekérvényesítésének segítése, 

- a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, 

- a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, 

- egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása, 

- a települési könyvtár, valamint a település közigazgatási területén lévő muzeális 
intézmény közművelődési tevékenységének támogatása.”  

szövegrész helyébe a  

„A könyvtár területén: 

− a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban 
meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi, 

− gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre 
bocsátja, 

− tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 
szolgáltatásairól, 

− biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 
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− részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 

− biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét, 

− a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség 
elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában, 

− segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos 
kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét, 

− kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez, 

− tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség 
javításához, az ország versenyképességének növeléséhez, 

− a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi 

− gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, 

− közhasznú információs szolgáltatást nyújt, 

− helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, 

− szabadpolcos állományrésszel rendelkezik, 

− gyermek és családbarát szolgáltatásokat nyújt. 

 
A közművelődés területen: 

− művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 
segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára 
helyszín biztosítása, 

− a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi 
tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja, 

− a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt, 

− fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő 
közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, 
javaslataikat. 

− a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 

− az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 

− a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 

− az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 

− a tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása.” 

szöveg lép. 

5. Az Alapító okirat 4.4. pontjában foglalt táblázat 4. sorában a  

„Történelmi hely, építmény, látványosság működtetése és megóvása” szövegrész helyébe a  

„Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása” szöveg lép. 

6. Az alapító okirat 4.6. pontja elhagyásra kerül. 

7. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„5,1 A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény egyszemélyi felelős 
vezetőjét A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint nyilvános pályázat 
alapján, a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki 5 évre és 
menti fel, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

8. Az alapító okirat 5.2. pontjában foglalt táblázat 1. sorában szereplő 

foglalkoztatási jogviszony elhagyásra kerül a további szerkezeti egységek számozásának 

értelemszerű megváltozásával: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazott Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény 
 

Az alapító okirat 5.2. pontjában foglalt táblázat 1. sorában lévő foglalkoztatási 
jogviszony helyébe az alábbi lép: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
megbízási jogviszony Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény  
 
Az alapító okirat 5.2. pontjában foglalt táblázat a következő 2-3. sorral egészül 
ki:  

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

2 
munkaviszony A munka törvényéről szóló 2012. évi I. 

törvény 

3 

közfoglalkoztatási 
jogviszony 

A közfoglalkoztatásról és a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint 
egyéb törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CVI. törvény 

 
 
Jelen módosító okiratot 2020. november 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Jászladány, 2020. augusztus 31. 

P.H. 
Bertalanné Drávucz Katalin sk. 

polgármester 
 

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

 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a bizottság 
javaslatára az egységes szerkezetű alapító okiratot? 
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A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
194/2020. (VIII. 31.) sz. határozata 
 
A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirata 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a 
Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratát a 
következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 5055 Jászladány Kossuth Lajos utca 110. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1  5055 Jászladány Kossuth Lajos utca 78. 

2  5055 Jászladány Hősök tere 10-11. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2008. 09. 01. 

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 
 

 megnevezése székhelye 

1 
Nagyközségi Könyvtár 
Jászladány 

5055 Jászladány Kossuth Lajos utca 78. 

2 
Nagyközségi József Attila 
Művelődési Ház Jászladány 

5055 Jászladány Kossuth Lajos utca 110. 

 
 
 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
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3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 5055 Jászladány Hősök tere 6. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 

3.2.2. székhelye: 5055 Jászladány Hősök tere 6. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A muzeális intézményekről, nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi. CXL. törvény 55.§, 65.§, 
76.§-ban foglaltak szerint. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati 
besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 
A könyvtár területén: 

− a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban 
meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi, 

− gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre 
bocsátja, 

− tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 
szolgáltatásairól, 

− biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 

− részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 

− biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét, 

− a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség 
elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában, 

− segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos 
kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét, 

− kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez, 

− tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség 
javításához, az ország versenyképességének növeléséhez, 

− a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi 

− gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, 

− közhasznú információs szolgáltatást nyújt, 

− helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, 

− szabadpolcos állományrésszel rendelkezik, 

− gyermek és családbarát szolgáltatásokat nyújt. 
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A közművelődés területen: 

− művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 
segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára 
helyszín biztosítása, 

− a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi 
tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja, 

−  a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt, 

− fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő 
közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, 
javaslataikat. 

− a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 

− az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 

− a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 

− az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 

− a tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

2 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

3 082044 Könyvtári Szolgáltatások 

4 
082070 Történelmi hely, építmény egyéb látványosság 

működtetése és megóvása 

5 
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel 

fejlesztése 

6 
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális 

értékek gondozása 

7 
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr 

művészetek 

8 082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Jászladány Nagyközség 
közigazgatási területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény 
egyszemélyi felelős vezetőjét A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
szerint nyilvános pályázat alapján, a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete nevezi ki 5 évre és menti fel, az egyéb munkáltatói jogokat a 
polgármester gyakorolja. 
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5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
megbízási jogviszony Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény  

2 munkaviszony A munka törvényéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 

közfoglalkoztatási 
jogviszony 

A közfoglalkoztatásról és a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint 
egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CVI. törvény 

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

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

Előterjesztés az EFOP-1.6.2-16-2017-00035 azonosítószámú „Komplex telepprogram 
Jászladányon II - Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal” 
pályázat kapcsán szociális munkások kiválasztására 
Előadó: Nyitrainé Kiss Katalin szakmai vezető 

 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos anyagot 
mindenki megkapta, átadja a szót Nyitrainé Kiss Katalin szakmai vezetőnek. 
 
Nyitrainé Kiss Katalin szakmai vezető: a projektben 7 fő szociális munkással szeretnének 
dolgozni, akik gyakorlatilag a telepi részt viszik ebben a programban.  
A szociális munkás egyéni fejlesztési terveket, családi fejlesztési terveket végez, 
bekapcsolódik a saját maga egészségének védelme érdekében a szuper vízióba, utógondozza 
ezeket a családokat, részt vesz az egyéb kapcsolattartásban. Nagy szerepük van, számos 
munkát végeznek. Amire szeretné felhívni a figyelmet, hogy ha esetleg az ismerősi körükben, 
vagy a szomszédságukban érdeklődnek a testület tagjaitól, hogy kik ezek a személyek, – 
akiknek egy része ismert, egy része ismeretlen – támogassák meg az érintett kört abban, hogy 
ez az ő érdekükben nagyon fontos, és segítségükre szeretnének lenni ezáltal. Megkérdezi a 
képviselőket, hogy valakinek merült-e föl kérdése az írásos anyaggal kapcsolatban? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az írásos 
anyagban szereplő határozati javaslatot? 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
195/2020. (VIII. 31.) sz. határozata 
 
Az EFOP-1.6.2-16-2017-00035 azonosítószámú „Komplex telepprogram Jászladányon II 
- Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal” pályázat kapcsán 
szociális munkások kiválasztására 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-1.6.2-16-2017-
00035 azonosítószámú „Komplex telepprogram Jászladányon II - Szegregált 
élethelyzetek felszámolása komplex programokkal” pályázat kapcsán szociális 
munkások kiválasztása tárgyában az alábbi ajánlatokat fogadja el: 
  
• Kovács Katalin (5055 Jászladány, Hóvirág u. 12.) bruttó 175.000,- Ft/hó,  
• Kántor Sándor (5130 Jászapáti, Táncsics M. u. 66.) bruttó 175.000,- Ft/hó,  
• Danajka Istvánné (5055 Jászladány, Táncsics M. u. 47) bruttó 175.000,- Ft/hó,  
• Kis Tamás József (5100 Jászberény, Csana u. 4.) bruttó 175.000,- Ft/hó,  
• Baginé Gavaldik Lívia (5055 Jászladány, Tűzoltó u. 8.) bruttó 175.000,- Ft/hó,  
• Czibak Ottó (5143 Jánoshida, Deák F. u. 56.) bruttó 175.000,- Ft /hó, 
• Péntek Mónika (5054 Jászalsószentgyörgy, Irinyi u. 11/a) bruttó 175.000,- Ft/hó 
 
összegben.  
 
Képviselő-testület a forrást a projekt költségvetéséből biztosítja, továbbá megbízza 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert a 2020. szeptember 1-től 2023. augusztus 
31-ig (36 hónap) tartó megbízási szerződések megkötésével.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben 

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

Egyebek 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: szeretné, ha a képviselő-testület állást foglalna 
abban a kérdésben, hogy a 2020. évi Ladány Napja rendezvény megtartásra kerüljön-e, és ha 
igen, akkor milyen formában. Az 500 fő fölötti korlát meghatározó a rendezvény tekintetében. 
Két dolog lehetséges, vagy nem tartják meg a rendezvényt, vagy megtartják, és 500 fő alá 
bekorlátozzák a résztvevők létszámát. Ez utóbbi akkor lehetséges, ha a kiírásban megszabják, 
hogy a főzőversenyen hány csapat indulhat, és hány fővel, de akkor el kell azon gondolkodni, 
hogy van-e értelme fellépőket szerződtetni, színpadot állítani, előadásokat tartani. Ha úgy 
dönt a testület, hogy nem tartja meg a rendezvényt, akkor javasolja, hogy a Művelődési Ház 
összes dolgozóját bízzák meg azzal a feladattal, hogy a Ladányi Hírek szerkesztésébe 
besegítenek. A tegnapi napon kapta meg az augusztusi újság tervezetét, melynek már 
augusztus első hetében meg kellett volna jelennie. Javasolja, hogy határozatba foglalva kérjék 
meg az intézményvezetőt, hogy függetlenül a szerkesztőbizottságtól vállalja fel a Művelődési 
Ház dolgozóival, hogy az elkövetkezendő 1 hónapon belül 2 újság jöjjön ki. Utol kellene 
érnie magát az újságnak. Az augusztusi újság megjelenik szeptember első hetében, két héten 
belül szeretné, ha megjelenne a szeptemberi újság, és ha szeptember végén a nyomdában 
lenne az októberi újság, tehát október első hetében már az árusítóhelyeken lenne. Tekintettel 
arra, hogy az intézmény dolgozóinak ebben az évben nem lesz feladata a Ladány Napja 
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szervezésében, így jutna idő az újság szerkesztésére, ők is kapcsolódjanak be a két szám 
erejéig a szerkesztésbe, az anyaggyűjtésbe, adatgyűjtésbe. 
 
Tóth Imre képviselő: javasolja, hogy a Ladány Napja rendezvényt napolják el egy évvel, 
tekintettel arra, hogy a vírusveszély ismételten növekvő tendenciára állt be, nincs túl sok 
remény arra, hogy ettől az idén megszabadulnak, és rendezvényeket tarthatnak. Még az sem 
biztos, hogy 500 fő alatti rendezvényt engedélyezni fognak. Fölösleges olyan szervezésbe 
belebonyolódni, aminek a vége bizonytalan kimenetelű. 
 
Seresné Lados Éva képviselő: támogatja a javaslatot, hogy ne szervezze meg az 
önkormányzat 2020-ban a Ladány Napja rendezvényt. 
 
Gyárfás Lajos képviselő: csatlakozik a javaslat támogatóihoz.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye, más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
2020-ban ne kerüljön megszervezésre a Ladány Napja rendezvény? 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
196/2020. (VIII. 31.) sz. határozata 
 
A 2020. évi Ladány Napja rendezvény elmaradásáról 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a járványügyi készültségi 
időszak védelmi intézkedéseiről szóló 285/2020. (VI. 17.) Kormányrendelet 2. §-ában 
foglalt előírásokra tekintettel nem kívánja megszervezni a 2020. évi Ladány Napja 
rendezvényt. 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár helyben 

 é r t e s ü l n e k .  
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy mi a 
véleményük az újság megjelenésével kapcsolatos javaslatról? 
 
Tóth Imre képviselő: mi az, ami hátráltatja az újság megjelenését? Munkatársi, vagy stáb 
gond, vagy nyomdai probléma? 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: nincs jelen Kun Adrienn a szerkesztőbizottság 
elnöke, ő tudna erre pontos választ mondani. Ő az, aki összefogja, szerkeszti és tördeli az 
újságot, a Művelődési Ház dolgozói ebben a munkában nem vesznek részt. Legutóbb 
elmondta, hogy van olyan eset, hogy kéri a szerkesztőbizottság tagjaitól az anyagot, de nem 
kapja meg.  
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Tóth Imre képviselő: jó a szerkesztőbizottság? 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: valószínűleg akkor nem.  
 
Tóth Imre képviselő: nem lehetne olyan szerkesztőbizottságot megbízni, akik tudják vállalni 
a feladatot? 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: szokta a testület tárgyalni a Ladányi Hírek árát 
minden évben, akkor fel lehet ezt a témát is hozni. 
 
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető: a koncepció tárgyalásakor szoktak pár szót váltani az 
újságról, de szinte csak az áráról, a szerkesztőbizottságról nincs ott szó.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a szerkesztőbizottság tagjai nem kapnak 
semmilyen juttatást, egyedül csak Kun Adrienn. Az a kérdés, hogy ki az, aki így is vállalja. 
 
Tóth Imre képviselő: ha 2 havi újság szerkesztésével megbízzák a Művelődési Ház 
dolgozóit, akkor csak tűzoltást végeznek, mert utána ugyanúgy fennáll a jelenlegi probléma. 
Ez a probléma nem először fordult elő, folyamatosan fennáll.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: arra gondolt, hogy ennek a két számnak az 
erejéig bíznák meg a dolgozókat is, mert most nem lesz dolguk a Ladány Napjával, 
besegítenének Adriennek, így az újság is utolérné magát. Ez idő alatt lesz arra mód és 
lehetőség, hogy új szerkesztőbizottsági tagokat keressenek. Meg kell kérdezni Adriennt, hogy 
ki az, aki egyáltalán nem dolgozik benne, és javasolni kell új személyeket.  
 
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető: el kellene gondolkodni azon is, hogy minden 
hónapban meg kell-e jelennie, vagy elég lenne kéthavonta. A koncepció tárgyalásakor 
részletesebben is ki lehetne térni erre a témára. Van-e annyi anyag, hogy minden hónapban 
megtöltsék vele az újságot? Az elmúlt hónapokat nem nagyon lehet alapul venni, mert nem 
lehetett rendezvényeket tartani. Sok dolog a Facebookon van kitéve, amikor az újság 
megjelenik, akkor már nem érdekes ugyanaz a téma. 
 
Tóth Imre képviselő: nem lehetne az önkormányzati határozatokat beletenni? 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: attól még, hogy valami megjelenik a 
Facebookon, – például, hogy átadták a megyei díjakat, – az idős nénik otthon még nem 
fognak erről értesülni, mert nem nézik a Facebookot. A vírus előtt jártak köszönteni a 80, 90 
éveseket személyesen, és volt olyan néni, aki megkérdezte, hogy hol az újság. Fel volt 
háborodva, hogy az előző havi újságban a halottak nem voltak benne, és ha nem kerülnek bele 
a halottak, akkor ő már soha többé nem vesz újságot. Ezt a Facebook-ra nem szokták feltenni. 
Nem szabad elfelejteni, hogy nagyon sokan vannak még, akik olvassák a Ladányi Híreket, és 
nekik akkor friss a hír, amikor az újságot a kezükbe veszik. 
 
Gyárfás Lajos képviselő: az a probléma, hogy Kun Adrienn várja az anyagot a 
szerkesztőbizottság tagjaitól, de nem kapja meg. Mint képviselő felajánlotta már neki azt a 
segítséget is, hogy személyesen mondja az iskolaigazgatónak, hogy kéri tizedikére az 
anyagot, vagy az anyakönyvvezetőnek, hogy kéri az adatokat. Adrienn nem meri úgy kérni az 
anyagokat, ahogyan azoknak kellene jönni. A virágboltban is tapasztalja, hogy keresik az 
újságot a vásárlók. 
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Tóth Imre képviselő: az iskolákból is fel lehetne kérni személyeket. Frissíteni kellene a 
szerkesztőbizottságot. 
 
Seresné Lados Éva képviselő: több személyt is meg lehetne bízni egy-egy intézményből. Az 
iskolából is meg lehet bízni egy pedagógust, hogy írjon cikket, akár mind a három tagozaton. 
 
Gyárfás Lajos képviselő: ha megnézik ezt a 3 hónapot, amikor a Művelődési Ház dolgozói is 
szerepet vállalnak, ha ez beválik, akkor ők is részt vehetnek ebben utána is, hogy ők írnának 
például az iskoláról cikket. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: nem várja el a Művelődési Ház dolgozóitól, 
hogy cikkeket írjanak, ez nem a munkakörük. Az anyaggyűjtésben, vagy a témajavaslatokban 
tudnának ők besegíteni. 
 
Tóth Imre képviselő: vissza kellene erre a témára térni. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: most azt szeretné, ha döntenének arról, hogy 
szeptemberben két újság jelenjen meg, a koncepció tárgyalásakor pedig visszatérnek a 
szerkesztőbizottságra.  
 
Tóth Imre képviselő: ezek szerint az augusztusi újság készen van, csak nincs még az 
üzletekben? 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: igen, tegnap megkapta a tervezetet, menni fog a 
nyomdába az anyag.  

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
bízzák meg a Művelődési Ház intézményvezetőjét, hogy a Művelődési Ház valamennyi 
dolgozójával gondoskodjon szeptemberben a szeptemberi és októberi újság megjelenéséről? 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
197/2020. (VIII. 31.) sz. határozata 
 
A 2020. szeptember és október havi Ladányi Hírek megjelenéséről 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Kun Adriennt, a 
Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár megbízott 
intézményvezetőjét, hogy az intézmény valamennyi dolgozójával gondoskodjon a 
2020. évi szeptember és október havi Ladányi Hírek újság szeptember hónapban 
történő megjelenéséről, tekintettel arra, hogy a 2020. évi Ladány Napja rendezvény 
nem kerül megtartásra. 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár helyben 

 é r t e s ü l n e k .  
 




