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Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 
január 30-án megtartott soros nyílt ülésén, a  Polgármesteri 

Hivatal dísztermében 
 

 
Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Dr. 
Bakos Beáta, Kalmár András, Major Ferencné, Pomázi László, 6 fő képviselő.  
 
Később érkezik: Tóth Imre 1 fő képviselő. 
 
Előzetes bejelentés nélkül távolmaradt: Dr. Makai Gabriella, Fehér Lóránt 2 fő 
képviselő. 
 
Tanácskozási joggal jelen van:  

Lajkó Terézia jegyző,  
Lóczi István Polgármesteri Hivatal igazgatási osztályvezetője, 
Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője,  
Lajosné Kiss Klára a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője,  
Tálas Jánosné a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményvezető helyettese, 
Gonda József Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény           
vezetője, 
Silye András a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 
intézményvezetője, 
Nagy Péter mezőőr, 
Szabó József mezőőr, 
Szabó László mezőőr, 
Tokaji Gábor rendőr őrnagy, Jászladányi Rendőrőrs parancsnoka,  
Kun József helyi Munkáspárt vezetője, Arany Ősz Nyugdíjasklub elnöke, 
lakosság, és gazdák részéről 14 fő.  
 

 
 
Drávucz Katalin polgármester tisztelettel köszönti a soros ülésen megjelent 
képviselőket, intézményvezetőket, meghívott vendégeket, és megjelenteket. 
Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 6 fő jelen van, Tóth Imre képviselő jelezte, 
hogy késni fog, Dr. Makai Gabriella és Fehér Lóránt képviselők nem jelezték 
távolmaradásukat. A testület határozatképes, s azt megnyitja. Megkérdezi, hogy a 
meghívóban szereplő napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, vagy 
plusz napirendi pont javaslata? 
 

(Napirendet módosító javaslat nem hangzik el.) 
  
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a meghívón szereplő 
napirendet mely következtében 12 napirendi pontot nyílt ülésen, 3 napirendi pontot 
zárt ülésen tárgyal a testület? 



A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
8/2014. (I. 30.) 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./ Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról 
Előadó:  Drávucz Katalin polgármester 

 
2./ Beszámoló a mezőőrök 2013. évi tevékenységéről, munkavégzésükhöz 

további feladatok megvitatása 
Előadó:  Drávucz Katalin polgármester, 

  Mezőőrök képviselője, 
   Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

 
3./ Beszámoló a 2013. évi közmunkaprogramok értékeléséről, tájékoztató 

a 2014. évi lehetőségekről, közcélúak foglalkoztatásának lehetőségei 
az önkormányzati intézményekben 
Előadó:  Drávucz Katalin polgármester 

   Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 

4./ Javaslat az óvoda és bölcsőde nyári nyitvatartási idejére 
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető, 

  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 

5./ Előterjesztés a 2014. évi adósságkonszolidációra 
Előadó:  Drávucz Katalin polgármester 

  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság  
 

6./ Előterjesztés a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2011. (IV. 
03.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó:  Lajkó Terézia jegyző, 

  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 

7./ Előterjesztés Jász nép története film támogatására 
Előadó:  Drávucz Katalin polgármester, 

  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 



8./ Előterjesztés a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás 
társulási megállapodásának módosítására 
Előadó:  Drávucz Katalin polgármester 

 
9./ Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 

alapító okiratának módosítására.  
Előadó: Lajkó Terézia jegyző, 

  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 

10./ Előterjesztés a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 
alapító okiratának módosítására.  
Előadó: Lajkó Terézia jegyző, 

  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 

11./ Előterjesztés Jászladányon állati hulla elhelyezésére szolgáló konténer 
létesítésre. 
Előadó:  Drávucz Katalin polgármester 

  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 

12./ Előterjesztés a „Nevelési intézmények fejlesztése” ÉAOP-4.1.1/A-11 
jelű pályázat kapcsán a könyvvizsgálat tevékenység ellátására cég 
kiválasztására 
Előadó:  Drávucz Katalin polgármester 

  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 

 
Zárt ülés: 

 
 
 

13./ Előterjesztés Önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére   
Előadó:  Drávucz Katalin polgármester, 

  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 

14./ Előterjesztés a piactéren található üzlethelyiséggel kapcsolatos kérelem 
megtárgyalására 
Előadó:  Drávucz Katalin polgármester, 

  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 

15./ Előterjesztés a Jászladány, Kossuth Lajos út 80. szám alatti 
önkormányzati bérlakással kapcsolatos kérelem megtárgyalására 
Előadó:  Drávucz Katalin polgármester, 

  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 

 
 

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 
Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 
Drávucz Katalin: az előző soros képviselő-testületi ülés novemberben volt, ezért a 
tájékoztató a november óta történt eseményeket tartalmazza. Megkérdezi a 
képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye a tájékoztatóval 
kapcsolatban? 
 
Bagi Zsolt: a doktor úr, aki bejelentkezett megérkezett már? 
 
Drávucz Katalin: igen megérkezett, de a pályázatát már a határidő lejáratát 
követően nyújtotta be, határidőn belül nem érkezett pályázat. Új pályázat kiírására 
került sor, amennyiben érkezik pályázat, az a Képviselő-testület elé fog kerülni 
elbírálásra.  
 

(További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a két ülés 
közötti tájékoztatót? 
A Képviselő-testület a tájékoztatót 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
9/2014. (I. 30.) sz. határozata 
két ülés közötti munkáról szóló tájékoztató tudomásul vétele 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a 
két ülés között végzett munkáról a polgármester által készített tájékoztatót. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
         2./ Jászladány Nagyközség Polgármestere helyben 
               é r t e s ü l n e k.  

 
 
 
 

2.    N a p i r e n d i         pont   megtárgyalása 
Beszámoló a mezőőrök 2013. évi tevékenységéről, munkavégzésükhöz további 
feladatok megvitatása 
Előadó:  Drávucz Katalin polgármester, 
 Mezőőrök képviselője, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Drávucz Katalin: a mezőőri beszámolót Szabó József mezőőr készítette el, a 
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tárgyalta. Megköszöni a gazdák 
jelenlétét, akik elfogadták a meghívást. Előző években a mezőőrök munkaköri 
leírásába belekerült, hogy beszámolót tartanak a gazdáknak, s mivel a mezőőrök 



meghívására nem került sor egy esetben sem, ezért most itt fel tehetik a gazdák a 
kérdéseiket. Mivel a mezőőri beszámolót a gazdák nem kapták meg, ezért kéri 
Szabó Józsefet, hogy ismertesse a beszámolót. 
 
Szabó József: az új mezőőri törvény szerint változások történtek a 
jogosultságokban, mely szerint használható bilincs, gumibot, valamint helyszíni 
bírság szabható 75 ezer forintig, melyben a Polgármesteri Hivatalnak is vannak 
teendői. A pénzügyi bizottság kérésére elkészült egy statisztika a 2013. évben 
végzett intézkedésekről. 2013.-ban 260 esetben történt mezőőri intézkedés, melyből 
150 esetben fa-lopással, 32 esetben termény-lopással, 17 esetben vas-, színesfém-
lopással, 61 esetben egyéb lopással kapcsolatban történt eljárás kezdeményezése. 
Az intézkedések nagy részénél az elkövető fiatalkorú gyermek volt.  
Vadgazdálkodási riasztáshoz a kellő mennyiségű lőszert a Polgármesteri Hivatal 
biztosította, de a Vadásztársaság részéről nem volt megfelelő a segítség.  
 
Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság részéről kérdezi elnök urat, hogy milyen 
javaslat született? 

 
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a beszámolót 
megtárgyalta a bizottság, és kérte a mezőőröktől, hogy készítsenek kimutatást az 
intézkedésekről, melyet el is készítettek. Elhangzott a bizottsági ülésen, hogy 
valamilyen testületi szolgálatnak jelen kell lenni a jászladányi határban, mert már a 
jelenlétük is visszatartó erőt jelenthet. A bizottság szükségesnek tartja a mezőőrök 
jelenlétét, a pénzügyi költségvetésnél meg kell oldani a finanszírozásukat. A 
beszámolót elfogadásra javasolja a testületnek.  
 
Drávucz Katalin: megkéri Tokaji Gábor rendőr őrsparancsnok urat, hogy mondja el 
véleményét a mezőőri munkáról, és a rendőrséggel való együttműködésükkel 
kapcsolatban. 
 
Tokaji Gábor rendőr őrnagy: a mezőőrség a munkáját kitűnően látja el, 
kapcsolattartásuk a rendőrséggel jól működik. A számadatokból egyértelműen 
látszik, hogy a munkájukra szükség van. 
 
Drávucz Katalin: megkéri a gazdákat, hogy tegyék fel kérdéseiket, mondják el 
észrevételeiket. 
 
Mezei Lajos Fekete Pál u. 45.: sajnálja, hogy a beszámolót nem olvashatták, kéri, 
hogy ezt biztosítsák számukra. Örül, hogy a mezőőrök jogosítványai bővülnek, és 
egyre több beavatkozásra van lehetőségük. A kukoricalopással kapcsolatban 
elmondja, hogy azokat a helyeket kellene ellenőrizni, ahol hegyekben áll az udvaron 
a kukorica, miközben nincs is földje az illetőnek, és fél áron adja a terményt. A 
vízművek sérelmére is történnek lopások. Ha személyiségi jogokat nem sért, akkor 
szeretne bővebb információt kérni a 260 beavatkozásról. 
 
Szabó József: kukorica lopások ellenőrzését a rendőrökkel együtt végzik a 
mezőőrök, próbálják megakadályozni az illegális értékesítést. Bíró Csaba, a vízmű 
vezetője elmondta, hogy a vízügy nem tud anyagi forrást biztosítani a vízművek 
megvédésére. Személyiségi jogokat figyelembe véve nem lehet a beavatkozásokról 



személyes információkat kiadni. Természetesen a mezőőri beszámolót a Gazdakör 
részére eljuttatjuk. 
 
Bagi Zsolt: a Jász-Föld Zrt. dolgozójaként mondja el, hogy már többször kérte a 
mezőőrök segítségét, akik minden esetben közreműködők voltak. Örül, hogy a 
törvény már lehetőséget ad a bírságolásra, bár ez még mindig nem elég szigor 
ahhoz, hogy a lopásokat meg lehessen teljesen fékezni. 
 
Drávucz Katalin: a költségvetésből idéz egy mondatot a mezei őrszolgálattal 
kapcsolatosan: „a települési önkormányzat a közigazgatási területéhez tartozó 
termőföldek, - ide nem értve az erdőt és a halastavat, - őrzésről mezei őrszolgálat 
létesítésével gondoskodhat”. Az önkormányzat esetében ez nem kötelező feladat, 
ezért az a különbözet, amivel biztosítani kell a mezőőri szolgálat költségét, a 
költségvetésben nagy gondot okoz, mert az önkormányzat saját bevételeiből kell a 
különbözetet megoldani. Az Aranykalász Vadásztársaság részéről az érdektelenség 
nem csak abban nyilvánult meg, hogy a mezőőrökkel nem működtek együtt, hanem 
abban is, hogy nem fizették be a mezőőri hozzájárulást sem, amit ők vállaltak. Éves 
szinten ez az összeg 400.200,- forint. A mezőőri járulék befizetése az egyéni 
földhasználók, és a Jász-Föld Zrt. részéről is megtörtént, illetve a 3 fő mezőőr után a 
támogatást igényelte az önkormányzat, így az összes bevétel 5.088 ezer forint volt 
2013-ban. Ezzel szemben munkabérekre, járulékokra, költség-térítésre, 
munkaruhára 8.021 ezer forintot fizet ki az önkormányzat, tehát 3 millió forinttal kell 
kiegészíteni a finanszírozást annak ellenére, hogy 1 fő álláshely nincs is betöltve. Ez 
a 3 millió forint hiányzik a költségvetésből, a saját bevételekből kell megoldani úgy, 
hogy szinte az önkormányzat részére nem is történik a mezőőrök által végzett 
feladatellátás, kivéve, amikor a parlagfűre, illetve az illegális szemétlerakásra hívják 
fel a figyelmet. Ezen túl a polgárőrség, a rendőrség munkáját segítik, illetve a 
földtulajdonosok tulajdonait védik. Ezzel szemben vannak a településen kis- és 
nagyvállalkozások, akik nem földtulajdonosok, és az ő vállalkozásaik segítésére még 
ennyit sem tud fordítani az önkormányzat. Kicsit egyensúlyba kellene hozni ezt a 
megítélést, ha van rá lehetőség.  
Megkérdezi a jelen lévő gazdákat, hogy amennyiben járulékemelésre kerülne sor, 
akkor milyen plusz  feladatokat várnának el a mezőőrségtől. 
 
Mezei Lajos Fekete Pál u. 45.: sajtóból szerzett információi szerint a 
Belügyminisztérium át fogja venni a mezőőröket, amivel az anyagi probléma 
megoldódna. 
 
Szabó József: a Belügyminisztérium a szakmai irányítást végzi, anyagilag nem 
támogatja a mezőőröket. 
 
Drávucz Katalin: a költségvetési törvényben benne van, tehát az önkormányzat 
láthatja el feladatként, de nem kötelező feladat. 
 
Sebők László Szép u. 28.: a bűnözők is készítenek kockázat-elemzést, amibe a 
mezőőri szolgálat is belekerül, és valószínű, hogy azokat a területeket keresik meg 
maguknak, ahol kevésbé van hasonló járőr. Ha megállapítjuk, hogy a mezőőri 
szolgálatra szükség van, mivel a munkájukat tisztességesen, és jól végzik, - meg kell 
keresni a finanszírozást is. A bűnözés nem fog csökkenni, hiába mutatják azt a 
csökkenő rendőrségi statisztikák. Már nem lenne bűnözés, ha ez igaz lenne. A 



finanszírozás keresésénél tudomásul kell venni, hogy a biztonság pénzbe kerül, ezért 
nem tudom elképzelni, hogy a földtulajdonosok ne járulnának hozzá a 
finanszírozáshoz. Az Aranykalász Vadásztársaság valamikor a földtulajdonosoknak a 
földbérleti szerződésben úgy vállalta, hogy nem a földtulajdonos számlájára juttatja, 
hanem az önkormányzat számlájára a bérleti díjban. A 2017-ben lejáró szerződések 
lehetőséget biztosítanak arra, hogy a földbérlet összegét jelentősen emeljék, ami 
finanszírozási pluszt jelenthetne. 8280 hektár a jászladányi külterület. 
 
Drávucz Katalin: 7419 ha, ami után mezőri járulék van fizetve. 
 
Sebők László Szép u. 28.: a többi hol van? Majdnem 1000 ha a differencia. 
 
Drávucz Katalin: nem tudom, de megkeressük. 
 
Sebők László Szép u. 28.: természetben meg van, csak papíron kérdéses. Mennyi a 
mezőőri járulék hektáronként? 
 
Drávucz Katalin: 460,- Ft/ha. 
 
Sebők László Szép u. 28.: közel 4 millió forint ami a földtulajdonosok részéről 
befolyik. A Vadásztársaság részéről a 10 % nagyon kevés, mivel nagyon sok kárt 
okoznak. Mennyi az állami támogatás? 
 
Drávucz Katalin: 1.800 ezer forint. 
 
Sebők László Szép u. 28.: a Vadásztársaságtól adók módjára be kell hajtani. 
 
Drávucz Katalin: az 1000 ha, amivel nem egyezünk, ha meg lenne, akkor meg 
lenne a finanszírozás egy része. Keresni fogjuk. 
 
Sebők László Szép u. 28.: a jászladányi határban 130 digó-gödör van, amelynek 
nagy részét erdőként tartják számon, melynek kiterjedése darabonként sem több, 
mint 1-1,5 ha. 
 
Drávucz Katalin: a pénzügyi oldalról most érkezett az információ, hogy önbevallás 
van. 
 
Sebők László Szép u. 28.: a földalapú támogatás elkészítésének 1 példányát be kell 
kérni a bevalláshoz a pontos adatok miatt. 
 
Szabó József: 15 évvel ezelőtt, amikor kezdődött a mezőőrség, akkor a mezőőri 
járulék 400,-Ft/ha volt, most 460,-Ft/ha. 
 
Drávucz Katalin: nem a mezőőri beszámolóhoz tartozik, de szeretném megragadni 
az alkalmat, és tájékoztatni a jelenlévőket egy tavalyi megbeszéléshez kapcsolódva, 
a belvíz kapcsán. Több gazdának a földjét érinti a megoldás a Szellő-gödörrel 
kapcsolatban új átemelő építése, hogy ne az Újszászi út felé a nyolc-öles árok vigye 
a Millér felé a vizet, hanem egy másik csatornán a Dósa-gödörbe. Erre elkészítette a 
NÜVI intézményvezetője a költségvetést, mely 14.312 ezer forint, mellyel hosszú 
távon megoldódna egy hatalmas probléma. Anyagköltség nettó 5.664 ezer forint, 



munkadíj nettó 5.604 ezer forint. A földterülettel érintett gazdákkal le kell ülni 
megbeszélni. A munkadíj költségét az önkormányzat át tudja valamilyen szinten 
vállalni. Ezeknek az összegekben a tervek nincsenek benne. 
 
Sebők László Szép u. 28.: a belvizet csak hozzáértő szakember irányíthatja. A 32-
es csatornának vannak olyan pontjai, ahonnan kifolyik a víz. 
 
Drávucz Katalin: megoldódhatna az átemelővel a Szellő-gödör elvezetése. 2014-
2020-ad időszakban a csapadékvíz IV. ütemét tervezzük megvalósítani ebből az 
okból kifolyólag is. Van-e a mezőőri beszámolóval kapcsolatban valakinek kérdése, 
véleménye? 
 

(További hozzászólás nem hangzik el.) 
 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi ki fogadja el kiegészítésekkel 
együtt a mezőőri tevékenységről szóló beszámolót? 
A Képviselő-testület a beszámolót 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza:  
                   
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
10/2014. (I. 30.) sz. határozata 
 a mezőőrök 2013. évi tevékenységéről 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
mezőőrök 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
          2./ Mezőőrök munkahelyükön 
               é r t e s ü l n e k. 

 
 
 
3.    N a p i r e n d i         pont   megtárgyalása 
Beszámoló a 2013. évi közmunkaprogramok értékeléséről, tájékoztató a 2014. 
évi lehetőségekről, közcélúak foglalkoztatásának lehetőségei az önkormányzati 
intézményekben 
Előadó:  Drávucz Katalin polgármester 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Drávucz Katalin: az írásos anyagban röviden tájékoztatva lett a Képviselő-testület 
arról, hogy 2013. évben a start munkaprogram keretében mezőgazdasági, 
közúthálózat karbantartási, és belvízelvezető árok karbantartása, felújítása 
munkálatok pályázatában vett részt az önkormányzat 326 fő foglalkoztatásával. Ezen 
túl intézményi közfoglalkoztatás is megvalósult 55 fő foglalkoztatásával, amire 
mindösszesen 12,5 millió forintot kapott önkormányzatunk, ezért 4-6 órában történt a 
munkavégzésük, 2-3 hónapos időtartamban. Természetesen a munkaügyi központ 
támogatásával valósult meg. A téli közfoglalkoztatást nem a mi kérésünkre kellett 
megvalósítani, melyben 370 fő különböző képzéseken, munkákban vettek részt. 



2014. évre vonatkozóan a mezőgazdasági startmunka tervezésére kaptunk egyelőre 
lehetőséget, reményeink szerint az intézményekben való közfoglalkoztatás is 
megvalósulhat. A Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tárgyalta, milyen 
javaslat született? 
 
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: bizottsági 
ülésen elhangzott, hogy a mezőgazdasági program nem érte el célját, csak 
annyiban, hogy az emberek dolgozni jártak. Az úthálózat karbantartása, járdaépítés, 
és ároktisztítás az egyre jobb színvonalon működik.  
 
Drávucz Katalin: tájékoztatásként elmondja, hogy azok az emberek, akik a 
közfoglalkoztatásban részt vesznek, ők egyébként segélyt kapnak. A segélynek 80-
90%-át finanszírozza az állam, a fennmaradó összeget az önkormányzatnak a saját 
bevételeiből kell megoldania. A közfoglalkoztatásban résztvevők foglalkoztatását 
100%-ban támogatja az állam.  
 
Kun József helyi Munkáspárt vezetője, Arany Ősz Nyugdíjasklub elnöke: 
mindenfelé látunk közmunkásokat, csak sajnos nem dolgozni. Van-e ezek felé az 
emberek felé valami minimális követelmény, hogy produktív munkát végezzenek? Az 
jó, hogy az önkormányzatnak nem kerül pénzébe, de nagyon irritálja az embereket, 
hogy nem dolgoznak. Ellenőrzi a munkájukat valaki? 
 
Drávucz Katalin: ismerjük a problémát, próbáljuk megoldani, de azokat az 
embereket, akik úgy nőttek fel, hogy nem tudják mit jelent az, hogy reggel munkába 
kell indulni, nagyon nehéz megtanítani őket dolgozni. A járdaépítés, és az útalap 
építés látványos eredményeket mutat. A mezőgazdasági résznél vannak problémák, 
2 fő ellenőrzi őket, de nem állhatnak egész nap a csoport fölött. Van teljesítmény 
követelmény. Amennyiben van ötlet a hatékonyabb ellenőrzésre, vagy a 
teljesítményelvárásra, azt szívesen várjuk. 
 
Fehér Magdolna Kenderföld u. 27.: szeretném alátámasztatni a 
polgármesterasszony véleményét. Szoktam árulni a piacon, ahol zömében ott 
vannak az említett hölgyek, urak és döbbenten hallom, amikor hangosan mondják, 
hogy „Mit akarnak ezek? Minek menjek én oda be? Adják ide a segélyt, és kész ne 
bántsuk egymást.” Ha ez a hozzáállás, akkor teljesen képtelenség bármit is tenni, 
amíg rendelet, vagy törvény nem ad más lehetőséget. 
 
Czank István Szikszai u. 5.: halmozottan hátrányos helyzetű vagyok én is, diplomás 
vagyok, és nincsen sok gyerekem. Abból a pénzből, amit jelenleg kifizetnek a start 
munkásoknak, 2 havi bérükből lenne Jászladánynak a következő évtizedre egy falu 
szintű újságja, amiből lehetne az olvasást gyakorolni mindenkinek. Mennyire van 
megteremtve az egyenlő esély, mert nekik van ez a lehetőség, másoknak meg nincs. 
Sokkal fentebbi a probléma, ami elő van terjesztve. Pócs úrral le fogok ülni 
megbeszélni, mert itt helyben lázonganak az emberek, amiről nem a testület tehet. 
 
Drávucz Katalin: tudomásom szerint a február 27.-i Képviselő-testületi ülésre jönni 
fog Pócs János Országgyűlési Képviselő úr, fel lehet tenni neki akkor ezt a kérdést 
is, hátha kapunk rá választ. 
 

(További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 



  
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a 2013. évi 
közmunkaprogramokról szóló tájékoztatót, a 2014. évi lehetőségekről szóló 
tájékoztatóval együtt? 
A Képviselő-testület a tájékoztatót 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
11/2014. (I. 30.) sz. határozata 
2013. évi közmunkaprogramok értékeléséről, tájékoztató a 2014. évi 
lehetőségekről, közcélúak foglalkoztatásának lehetőségei az önkormányzati 
Intézményekben 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára elfogadja a 2013. évi 
közmunkaprogramok értékeléséről szóló beszámolót, valamint a tájékoztatót a 
2014. évi lehetőségekről, közcélúak foglalkoztatásának lehetőségeiről az 
önkormányzati Intézményekben.  
 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Jászladány Nagyközség Polgármesteri Hivatala helyben 
 é r t e s ü l n e k. 

 
 
4.    N a p i r e n d i         pont   megtárgyalása 
Javaslat az óvoda és bölcsőde nyári nyitvatartási idejére 
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Drávucz Katalin: megkéri Lajosné Kiss Klára intézményvezető asszonyt, hogy 
tájékoztassa a Képviselő-testületet. 
 
Lajosné Kiss Klára: a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde nyári nyitva tartása a 
szokásos rendben alakulna. A Petőfi úti óvoda június 30 – július 20-ig (3 hét), a 
Rákóczi úti óvoda július 21 – augusztus 10-ig (3 hét), bölcsőde június 30 – július 13-
ig (2 hét). Természetesen a szülői igényeket figyelembe vesszük, és biztosítjuk 
folyamatosan az óvodában a gyermekek elhelyezését. A helyhiányt szeretném 
megmagyarázni, amit idézőjelbe tettem a bölcsődével kapcsolatosan. A bölcsődés 
korú gyermekeknek mind a bútorzat, mind az edényzet, és a mosdó a koruknak 
megfelelően lett kialakítva, amit nem lehet átpakolni. 
 
Drávucz Katalin: az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tárgyalta, milyen javaslat 
született? 
 
Major Ferencné az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság 
tárgyalta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az óvoda által benyújtott 
előterjesztést. 



 
Pomázi László: örömmel látom az óvoda nyitva tartását, hogy amit nem lehetett 
megoldani „tizen” éven keresztül, azt csak meg lehet oldani. 
 
Lajosné Kiss Klára: a lehetőség eddig is adott volt, csak a szülők nem éltek azzal, 
hogy a másik óvodába hordják a gyerekeket. 
 
Pomázi László: úgy volt meg a lehetőség, hogy aki beírta a nevét, arra mérgesen 
néztek. 
 
Lajosné Kiss Klára: a Rákóczi óvoda a szülőknek „mumus”. Nem mi nem adtuk 
meg a lehetőséget, hanem a szülők nem hozták volna szívesen abba az 
intézménybe a gyerekeket. 
 
Pomázi László: ha munkahelyi értekezletet tartotok, akkor az miért 1 napig tart? 
 
Lajosné Kiss Klára: a törvény lehetőséget ad arra, hogy évente 5 munkanap terhére 
munkahelyi értekezletet tartsunk.  
 
Pomázi László: mindent megértek, de a szülők akkor is dolgoznak. 
 
Lajosné Kiss Klára: a lehetőség adva van azokra a napokra is a felügyeletre, az 
SZMSZ-ben le van írva, hogy ha 10 gyerek igényli az ellátást, akkor biztosítani kell. 
Figyelembe kell venni a gazdasági szempontokat, is. Őszi és tavaszi szüneteket 
most nem tartunk. Indokolatlanul, fölöslegesen nem szoktunk bezárni. A szülői 
igényeket polgármesterasszonynak csatolni szoktam.  
 

(További hozzászólás nem hangzik el.) 
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az írásbeli 
előterjesztéssel az ügyrendi bizottság javaslatára? 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
12/2014. (I. 30.) sz. határozata 
az óvoda és bölcsőde nyári nyitvatartási idejére  
  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottsága javaslatára dönt arról, hogy a Jászladányi Óvoda és 
Bölcsőde, a nyári takarítási szünet idejét az intézmény SZMSZ-ben 
foglaltaknak megfelelően 2014-ben az alábbi időpontban fogja tartani: 

 
Petőfi úti óvoda: június 30 – július 20-ig (3 hét) 
Rákóczi úti óvoda: július 21 – augusztus 10-ig (3 hét) 
Bölcsőde: június 30 – július 13-ig (2 hét). 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 



          2./ Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 
                é r t e s ü l n e k. 
 
 

 
 

5.    N a p i r e n d i         pont   megtárgyalása 
Előterjesztés a 2014. évi adósságkonszolidációra 
Előadó:  Drávucz Katalin polgármester 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

 
Drávucz Katalin: 2014. februárig az állam teljes mértékben átvállalja az 
önkormányzat adósságát. 2013. év elején 70 %-ban ez megtörtént. A maradék 30 % 
adósság 2 részből tevődik össze: folyószámlahitel állomány, ami közel 22 millió 
forint, illetve hosszú lejáratú hitelállomány is van, ami átvállalásra kerül, a 
beruházásokkal kapcsolatos 2017-2020-ig szóló hitelszerződések, ami közel 28 millió 
forint. Jelenlegi ismereteink szerint a 28 millió forinttal nincs probléma, ez átvállalásra 
kerül. Ellenben a folyószámlahitel állományunk, a 21 millió forint december 5.-én nem 
állt fenn, és az átvállalás alapja a december 5.-i egyenleg lett volna. Ez abból 
kifolyólag történt, hogy december 3.-án megkaptuk az egyszeri Kiegészítő 
támogatást, amit igényeltünk, ami közel 31 millió forint volt, ezáltal a folyószámlahitel 
keretünk feltöltődött, és december 5.-én fennálló tartozás így nem volt regisztrálható 
a rendszerben. December 13.-án egy költségvetési törvény módosító javaslat alapján 
derült ki, ami még nem volt elfogadva, december 20.-án fogadták el véglegesen. A mi 
folyószámlahitelünket át nem vállalja az állam, de büszkék lehetünk rá, mert önerőből 
visszafizettük. Kérdés, hogy 2014-ben milyen likviditási problémához fog vezetni. 
Reméljük, hogy semmilyenhez, viszont lehet, hogy szükség lesz újabb hitelkeret 
biztosításához erre az évre. Ha ezt a hitelkeretet kihasználjuk, akkor december 31.-ig 
vissza is kell fizetni. Ebből az okból kifolyólag tegnap előtt ment el Tállai András 
államtitkár úrhoz egy levél, egy kérelem, hogy ebbe a helyzetbe kerültünk, és ez a 21 
millió forint hiányzik a 2014-es költségvetésből. Lesznek február 28-ig feladatok, a 
megállapodást a hitelátvállalásról alá kell írni, ezt követően a tájékoztatás meg fog 
történni a Képviselő-testület felé. A pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat 
született? 
 
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság az 
írásos anyag elfogadását javasolja. 
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 
 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot? 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 

  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
13/2014. (I. 30.) sz. határozata 



2014. évi adósságkonszolidációra 
 

 
1. A képviselő-testület Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 

2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény) 67-
68. §-aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 2014. évi 
költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam 
által történő átvállalását igénybe kívánja venni. 

2. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat 2013. december 5-én 
nem rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami 
kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére, 
teljesítésének biztosításául szolgált. 

3. A képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat egy 
átvállalással érintett ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, 
illetve egyéb bevétel miatt bevétel megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, 
úgy a befolyt bevétel összegét, legfeljebb az érintett adósságból átvállalásra 
került összeg erejéig, a bevétel beérkezését követő 3 munkanapon belül 
átutalja a kincstár által megjelölt fizetési számlára. 

4. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 
évi IV. törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal 
az önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett 
adósságállománya átvállalásáról. 

5. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a 
polgármestert, hogy: 
a) megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti 

nyilatkozatokat és intézkedéseket; 
b) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi 

költségvetési törvény 67-68. §-a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa; 
c) a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti 

megállapodásokat megkösse.  
6. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással 

kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a 
testületet. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2014. február 28. 
 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben 

   é r t e s ü l n e k. 
 
 
 
(Tóth Imre képviselő megérkezett, a Képviselő-testület a továbbiakban 7 fővel 

folytatja munkáját.) 
 
 
 



6.    N a p i r e n d i         pont   megtárgyalása 
Előterjesztés a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2011. (IV. 03.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó:  Lajkó Terézia jegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Drávucz Katalin: megkéri Lajkó Terézia jegyzőasszonyt, hogy tájékoztassa a 
Képviselő-testületet a rendelet módosításának szükségéről. 
 
Lajkó Terézia: elsősorban jogszabály módosítások miatt került sor a módosításokra, 
mivel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal egy központi ellenőrzésében 
minden önkormányzatnak vizsgálta az SZMSZ-ét, és mivel nagyon sok rész van 
benne, ami még a korábbi jogi szabályozás szerint készült, ezért kellett módosítani. 
Illetve még egy nagyon fontos rész miatt, mivel 2014-ben már nem szakfeladat rend 
szerint gazdálkodik az önkormányzat, hanem kormányzati funkciók szerint, így a 
mellékletet is módosítani szükséges. 
 
Drávucz Katalin: az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tárgyalta, milyen javaslat 
született?  
 
Major Ferencné az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság 
tárgyalta, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet módosítását az 
előterjesztés szerint. 
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 

 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a Szervezeti és 
működési szabályzatról szóló 6/2011. (IV.03.) önkormányzati rendelet módosítását 
az előterjesztett formában? 
 A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 7 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadja, és a következő rendeletet alkotja: 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 
1/2014. (II. 01.)   önkormányzati   r e n d e l e t e 

 
Jászladány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a szervezeti 

és működési szabályzatról szóló 6/2011. (IV. 03.) 
  önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 
 

7.    N a p i r e n d i         pont   megtárgyalása 
Előterjesztés Jász nép története film támogatására 
Előadó:  Drávucz Katalin polgármester, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 



Drávucz Katalin: korábban is tárgyalta már ezt a Képviselő-testület. A JÖSZ, mint 
szervezet összességében nem támogatta, de a települések egyesével el kezdték 
támogatni a film elkészítését, mely a jász nép történetéről szólna. Tanulmányként az 
önkormányzatok rendelkezésére bocsátanák. A Szolnok TV szerkesztősége készíti 
el, melyben bemutatják a jász nép eredetét, népviseletét, szokásait, magyarországi 
elhelyezkedését. Ezt rendelkezésre bocsáthatjuk az óvodáknak, iskoláknak 
tanulmányként, hogy megismerhessék a gyerekek a jász nép történetét. Jászapáti, 
Jászberény, Jászárokszállás és Alattyán már támogatták ezt a kezdeményezést. 
Önkormányzatunk esetében ez 50 ezer forint költséget jelentene. A Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság 
javasolja az 50 ezer forintos támogatást a 2014. évi költségvetés terhére. 
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pénzügyi bizottság 
javaslatával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, és 1 tartózkodás mellett 
elfogadja, és a következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
14/2014. (I. 30.) sz. határozata 
Jászok Története film elkészítésének támogatására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a jász 
nép története televíziós alkotás elkészítését, melyben a Szekeres Bt. (film 
készítője) bemutatja a jász nép eredetét, népviseletét, szokásait, milyen 
privilégiumokat szerzett, magyarországi elhelyezkedését. Tervek szerint a film 
a Jászberényi városi-, a Szolnoki-, a Kunszentmártoni városi-, a Karcag 
városi-, és a Törökszentmiklósi városi televíziókban jelenik meg. Az 
önkormányzat támogatása esetén a film készítője a Szekeres Bt. átadja a film 
egy példányát és a vetítési jogot minden Jász településnek, így a film helyi 
rendezvényen is nyilvánosan bemutatható. 
A film elkészítését a Képviselő-testület 50 000,- forinttal támogatja, melynek 
fedezetét a 2014. évi költségvetésében biztosítja. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben, 
 3./ Szekeres Bt. (elektronikusan) 

 é r t e s ü l n e k.   
 
 
 
8.    N a p i r e n d i         pont   megtárgyalása 
Előterjesztés a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás társulási 
megállapodásának módosítására 
Előadó:  Drávucz Katalin polgármester 
 



Drávucz Katalin: decemberben történt egy REGIO-KOM társulási ülés, ahol a 
társulási megállapodás módosításra került abban a tekintetben, hogy mely 
települések azok, akik a társulás hulladékszállítással foglalkozó KFT.-jével kötöttek 
szerződést, és ruháztak át ezt a feladatot a társulásra. Ezeknek az 
önkormányzatoknak a névjegyzéke került bele a megállapodásba. 
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a REGIO-KOM 
társulási megállapodásának módosítását? 
A Képviselő-testület a módosítást 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
15/2014. (I. 30.) sz. határozata 
a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás társulási 
megállapodásának módosítása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja REGIO-
KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás társulási megállapodásának 
módosítását az alábbiak szerint:  
1. A  TÁRSULÁS TAGJAI ÁLTAL A TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- 

ÉS HATÁSKÖRÖK című fejezetet kiegészíti a 3. ponttal az alábbiak szerint: 

3. Azon társulási tag önkormányzatok, akik a települési szilárd hulladék 
ártalmatlanítását szolgáló létesítmény létesítésére és működtetésére 
irányuló kötelező önkormányzati feladatot a társulásra ruházták: 

 
 

S. 
SZÁM TAG NEVE TAG SZÉKHELYE TAG 

KÉPVISELŐJE 

1 Alattyán Község 
Önkormányzata 

5142 Alattyán, Szent István tér 
1. 

Dalmadi Tiborné 
polgármester 

2 Jánoshida Község 
Önkormányzata 5143 Jánoshida, Fő út 28. Eszes Béla 

polgármester 

3 Jászágó Község 
Önkormányzata 5124 Jászágó, Kókai L. tér 1. Mozsár Lászlóné 

polgármester 

4 Jászalsószentgyörgy Község 
Önkormányzata 

5054 Jászalsószentgyörgy, Fő 
út 53/a. 

Szarvák Imre 
polgármester 

5 - - - 
6 - - - 
7 - - - 

8 Jászboldogháza Község 
Önkormányzata 

5144 Jászboldogháza, 
Rákóczi út 27. 

Szűcs Lajos 
polgármester 

9 Jászdózsa Község 
Önkormányzata 

5122 Jászdózsa, Szent Mihály 
tér 1. 

Dr. Szerencsés 
István 

polgármester 

10 Jászfelsőszentgyörgy Község 
Önkormányzata 

5111 Jászfelsőszentgyörgy, 
Fő út 272. 

Zelenai Tiborné 
polgármester 

11 Jászivány Község 
Önkormányzata 5135 Jászivány, Fő út 4. Tari András 

polgármester 
12 Jászjákóhalma Község 5121 Jászjákóhalma, Fő út 27. Ifj Lukácsi Pál 



Önkormányzata polgármester 
13 - - - 
14 - - - 

15 Jászszentandrás Község 
Önkormányzata 

5136 Jászszentandrás, 
Rákóczi út 94. 

Banka Ferenc 
polgármester 

16 Jásztelek Község 
Önkormányzata 

5141 Jásztelek, Szabadság út 
71. 

Tóth Nóra 
polgármester 

17 Pusztamonostor Község 
Önkormányzata 

5125 Pusztamonostor, 
Szabadság út 74. 

Sári Ferenc 
polgármester 

18 Átány Község Önkormányzata 3371 Átány, Rákóczi út 60. Gönczi Mihály 
polgármester 

19 Boconád Község 
Önkormányzata 

3368 Boconád, Szabadság tér 
1. 

Kis István 
polgármester 

20 Erdőtelek Község 
Önkormányzata 3358 Erdőtelek, Fő út 105. Forgács Jánosné 

polgármester 

21 Erk Község Önkormányzata 3295 Erk, Fő tér 1. Meleghegyi Béla 
polgármester 

22 - - - 

23 Hevesvezekény Község 
Önkormányzata 

3383 Hevesvezekény, 
Alkotmány út 2. 

Fenyves László 
polgármester 

24 Kömlő Község Önkormányzata 3372 Kömlő, Fő út 26. Német István 
polgármester 

25 Pély Község Önkormányzata 3381 Pély, Fő út 165. Ari Norman 
polgármester 

26 Tarnabod Község 
Önkormányzata 3369 Tarnabod, Kossuth tér 7. Pető Zoltán 

polgármester 

27 Tarnaörs Község 
Önkormányzata 

3294 Tarnaörs, Erzsébet út 
13. 

Almádi János 
polgármester 

28 Tarnaszentmiklós Község 
Önkormányzata 

3382 Tarnaszentmiklós, 
Vöröshadsereg út 29. 

Molnár Lászlóné 
polgármester 

29 Tarnazsadány Község 
Önkormányzata 

3283 Tarnazsadány, Kossuth 
út 17. 

Dobi István 
polgármester 

30 Tenk Község Önkormányzata 3359 Tenk, Fő út 58. Szopkó Tamás 
polgármester 

31 Tiszanána Község 
Önkormányzata 3385 Tiszanána, Fő út 108/1. Dr. Tóth József 

polgármester 

32 Visznek Község 
Önkormányzata 

3293 Visznek, Szabadság út 
63. 

Fodor János 
polgármester 

33 Zaránk Község 
Önkormányzata 3296 Zaránk, Fő út 21. Csintalan István 

polgármester 
 

2. Képviselő-testület „A MINDAZ, AMIBEN A KÉPVISELŐ-TESTÜLETEK 
MÉG MEGÁLLAPODTAK” c. fejezet a Társulás tevékenységének jellege, 
jogállása c. alfejezetének második mondatrészét, mely szerint a társulás 
elemi költségvetése Jászberény Város Önkormányzata mint 
székhelyönkormányzat költségvetésébe épül be,  törli a társulási 
megállapodásból: 

A Társulás tevékenységének jellege, jogállása  
 A társulás pénzügyi-gazdasági feladatait a Jászberény Város 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatal látja el. 
 
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Drávucz Katalin polgármester 



 
Erről:  1./  Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ REGIO-KOM Társulás 
  é r t e s ü l n e k.   
 
 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a REGIO-KOM 
társulás egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 

 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
16/2014. (I. 30.) sz. határozata 
a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a REGIO-KOM Térségi 
Kommunális Szolgáltató Társulásnak a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt Társulási Megállapodását a Társulási Tanács 2013. december 12. 
napján hozott 20/2013.(XII.12.) számú határozatával jóváhagyott tartalommal - 
a mellékelt írásbeli előterjesztés szerint - elfogadja és jóváhagyja. Az 
önkormányzat felhatalmazza a társulás Elnökét az egységes szerkezetbe 
foglalt Társulási Megállapodás Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Igazgatósága (5002 Szolnok, Liget út 6.) és a helyi önkormányzatok 
feletti törvényességi felügyeletet gyakorló szervezet felé történő benyújtására. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Társulási Megállapodás 
aláírására. 
 
Jelen határozat egy példányát kiadmányozni rendeli a REGIO-KOM Térségi 
Kommunális Szolgáltató Társulás részére. 

 
Határidő: 2014. január 31. 
Felelős: polgármester 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ REGIO-KOM Társulás 

 é r t e s ü l n e k.   
 

9.    N a p i r e n d i         pont   megtárgyalása 
Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár alapító 
okiratának módosítására.  
Előadó: Lajkó Terézia jegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 



Drávucz Katalin: jegyzőasszonyt megkéri, tájékoztassa a Képviselő-testületet, hogy 
miért volt szükség az alapító okirat módosítására. 
 
Lajkó Terézia: kormányzati funkciók szerinti besorolás miatti változás, illetve 
jogszabályváltozások. 
 
Drávucz Katalin: az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tárgyalta, milyen javaslat 
született? 
 
Major Ferencné az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság 
megtárgyalta, az írásos anyag szerint alapító okirat módosítást javasolja a Képviselő-
testületnek. 
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a Nagyközségi 
József Attila Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítását? 
A Képviselő-testület a módosítást 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
17/2014. (I. 30.) sz. határozata 

A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának 
módosítása 

 
ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 
A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Jászladány Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselő- testülete által 2013.decemeber 18-án kiadott, 299/2013. 
(XII.18.) számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 8.§ 
(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011.Korm rendelet 5.§(1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal 
az alábbiak szerint módosítja: 

 
 
 

1. Az alapító okirat 7. pontja ,,Alaptevékenysége’’ helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
 7. Szakmai alaptevékenysége: 

 
2.  Az alapító okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

 8. Államháztartási szakágazati besorolása: 
 

910110 Közművelődési intézmények tevékenysége 
 

3. Az alapító okirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul: 
  

 9. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 



 
-082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
-082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

-082044 Könyvtári szolgáltatások 
-082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 

-082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
-082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

-082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 
-082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

 
A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenységként látja el, amelynek alapvető 
anyagi feltételeit a fenntartó által biztosított pénzeszközök biztosítják. 
 

4. Az alapító okirat 15. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

 15. Vezetőjének megbízási rendje: 
 

A költségvetési szerv egyszemélyi felelős vezetőjét pályázat útján Jászladány 
Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki 5 évre és menti fel, az 
egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

 
5. Az alapító okirat 16. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

 16. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
 

A foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszonya közalkalmazotti, melyekre nézve a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadó, valamint egyéb foglalkoztatásra vonatkozóan (pl. megbízási jogviszony) a 
Munka-törvény könyvéről szóló 2012. évi I. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 
Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései irányadók. 

 
6. Az alapító okirat 17. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 
 17. A költségvetési szerv feladat ellátását szolgáló vagyona: 
 

Művelődési ház 5055 Jászladány, Kossuth L.u.110. 
Könyvtár: 5055 Jászladány Kossuth L. u. 78. 
Tájház: 5055 Jászladány Hősök tere 10-11.(Hrsz.: 2702,2701) 

 
7. Az alapító okirat 18. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 
 18. A vagyona feletti rendelkezési jog: 
 

Az intézmény vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlója a Jászladány Nagyközségi 
Önkormányzat.  



 
8. Az alapító okirat 19. pontja törlésre kerül. 

 
9. A 2013. december 18-án kiadott alapító okirat záradéka helyébe az alábbi szöveg 

lép: 
 

Záradék 
 
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, 
ezzel egyidejűleg a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 
2013.december 18-án kelt 299/2013.(XII.18.) számú, egységes szerkezetű alapító 
okirata hatályát veszti. 
 
Az alapító okiratot Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő - testülete 
18/2014. (I. 30.) számú határozatával hagyta jóvá. 
 

 
Záradék 

 
Az alapító okiratot módosító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő 
bejegyzéssel lép hatályba. 
Az alapító okiratot módosító okiratot Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 17/2014. (I. 30.) számú határozatával hagyta jóvá. 

 
Jászladány, 2014. január 30. 

 
 
 

------------------------------------ 
Drávucz Katalin  

polgármester 
alapítói joggyakorló szerv vezetője 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 

 2./ Jászladányi Polgármesteri Hivatal helyben 
  é r t e s ü l n e k. 
 
 
 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a Nagyközségi 
József Attila Művelődési Ház és Könyvtár egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratát? 
A Képviselő-testület az előterjesztést 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja és 
a következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
18/2014. (I. 30.) sz. határozata 
A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 
 



Alapító okirat 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011.évi CXCV. törvény 8.§(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
államháztartásról szóló 368/2011.Korm.rendelet 5.§(1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal 
az alábbi alapító okiratot adja ki:  

 
1. Költségvetési szerv neve:  

 
Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 

 
2. Székhelye: 

 
5055Jászladány, Kossuth Lajos u. 110 

 
3. Telephelyei: 

 
5055 Jászladány, Kossuth Lajos u.78. 
5055 Jászladány, Hősök tere 10-11. 

 
4. Alapításról rendelkező jogszabály megjelölése: 

 
263/2008. (IX.11.) számú Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testületi 
határozat 

 
5. Jogelődök megnevezése, székhelye 

 
József Attila Művelődési Ház/Alapítva: 1968/ 
5055 Jászladány, Kossuth Lajos u. 110. 

 
Nagyközségi Könyvtár/Alapítva:1963/ 
5055 Jászladány, Kossuth Lajos u. 78. 

 
6. Közfeladata:  

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

 
7. Szakmai alaptevékenysége:  

 
- A közművelődés területén: 

 
- Biztosítja a település lakossága kulturális, szabadidős tevékenységi igényeinek 

kielégítését 
- Az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok 

támogatása 
- Helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása 
- A kultúra értékeinek megismerése, az ünnepek kultúrájának gondozása, 

ünnepségek szervezése 



- Alapfokú művészeti oktatások kihelyezett tagozatai működésének lehetőségek 
szerinti biztosítása 

- Civil szervezetek, önszerveződő, amatőr alkotó, művelődő közösségek 
tevékenységeinek támogatása, a közösségek részére intézményi szolgáltatás 
nyújtása 

- A kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtése 
- Az anyag megőrzése, nyilvántartása és állagának őrzése, valamint 

kiállításokon és más módon történő bemutatása 
 

- Könyvtári területen: 
 

- A település lakossága számára nyilvánosan működő könyvtári ellátást biztosít 
ezáltal fejti ki az olvasási és könyvhasználati kultúra terjesztését és fejlesztését 
a lakosság teljes körében 

- Szolgáltatásai révén biztosítja a könyvtári dokumentumok helyben történő 
használatát, a dokumentumok kölcsönzését 

- Biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését 
- Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és 

rendelkezésre bocsájtja, azt a helyi igényeknek megfelelően alakítja 
- Tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 

szolgáltatásairól 
- Kölcsönzéssel kapcsolatos, valamint tájékoztató szolgáltatásokat biztosít, 

szakirodalmi tájékoztatást nyújt 
- Könyv- és könyvtárhasználati, irodalom és könyvtár-népszerűsítő, 

ismeretterjesztő rendezvényeket és programokat szervez 
- Helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt 
- Nyilvános számítógép használatot és hálózati szolgáltatás igénybevételét 

biztosítja. 
 

8. Államháztartási szakágazati besorolása: 
 

910110 Közművelődési intézmények tevékenysége 
 

9. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 

-082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
-082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

-082044 Könyvtári szolgáltatások 
-082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 

-082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
-082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

-082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 
-082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

 
A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenységként látja el, amelynek alapvető 
anyagi feltételeit a fenntartó által biztosított pénzeszközök biztosítják. 



 
10. Vállalkozási tevékenység felső határa a módosított kiadási előirányzatok 

arányában: 
 

Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 

11. Illetékessége, működési köre: 
 

Jászladány Nagyközség közigazgatási területe 
 

12. Irányító szervek megnevezése, székhelye: 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
5055 Jászladány, Hősök tere 6. 

 
13. Alapítói jogokkal felruházott irányító szervek megnevezése, székhelye: 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
5055 Jászladány, Hősök tere 6. 

 
14. Fenntartó szerv megnevezése, székhelye: 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
5055 Jászladány, Hősök tere 6. 

 
15. Vezetőjének megbízási rendje: 

 
A költségvetési szerv egyszemélyi felelős vezetőjét pályázat útján Jászladány 
Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki 5 évre és menti fel, az 
egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

 
16. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 

 
A foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszonya közalkalmazotti, melyekre nézve a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadó, valamint egyéb foglalkoztatásra vonatkozóan (pl. megbízási jogviszony)a 
Munka-törvény könyvéről szóló 2012. évi I. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 
Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései irányadók. 

 
17. A költségvetési szerv feladat ellátását szolgáló vagyona: 

 
Művelődési ház 5055 Jászladány, Kossuth L.u.110. 
Könyvtár: 5055 Jászladány Kossuth L. u. 78. 
Tájház: 5055 Jászladány Hősök tere 10-11.(Hrsz.: 2702,2701) 

 
18. A vagyona feletti rendelkezési jog: 

 
Az intézmény vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlója a Jászladány Nagyközségi 
Önkormányzat.  

 



Záradék 
 

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép 
hatályba, ezzel egyidejűleg a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és 
Könyvtár 2013. december 18-án kelt, 299/2013.(XII. 18.) számú, egységes 
szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 
 
Az alapító okiratot Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
18/2014.(I. 30.) számú határozatával hagyta jóvá. 

 
Jászladány, 2014. január 30. 

 
------------------------------------ 

Drávucz Katalin  
polgármester  

alapítói joggyakorló szerv vezetője 
 
 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Jászladányi Polgármesteri Hivatal helyben 

 é r t e s ü l n e k. 
 
 

10.    N a p i r e n d i         pont   megtárgyalása 
Előterjesztés a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény alapító 
okiratának módosítására.  
Előadó: Lajkó Terézia jegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Drávucz Katalin: jegyzőasszonyt megkéri, tájékoztassa a Képviselő-testületet, hogy 
miért volt szükség az alapító okirat módosítására. 
 
Lajkó Terézia: hasonlóan az előzőhöz, kormányzati funkciók szerinti besorolás miatti 
változás, illetve jogszabályváltozások miatt. 
 
Drávucz Katalin: az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tárgyalta, milyen javaslat 
született? 
 
Major Ferencné az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság 
megtárgyalta, az írásos anyag szerint alapító okirat módosítást javasolja a Képviselő-
testületnek. 
 
Tóth Imre: a Kossuth Lajos úti telephely az alapító okiratba nem kerül bele? 
 
Lajkó Terézia: nem javasolták belevenni. 
 
Drávucz Katalin: az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratban benne van, a 
módosításban csak a változások vannak benne. Az egységesben szerepel, hogy 
székhely a Hősök tere 6, és telephely a Kossuth Lajos út 125. 
 



Lajkó Terézia: azért nem került módosításra, mert nem változott. 
 
Tóth Imre: a Hősök tere 3., és a Kossuth Lajos út 125. módosításra került? 
 
Lajkó Terézia: nem. 
 
Tóth Imre: én az alapító okirat módosítását néztem, az egységeset nem. A módosító 
okirat 17. pontja a költségvetési szerv feladat ellátását szolgáló vagyona Hősök tere 
3., Kossuth Lajos út 125. Itt nem szerepel a Kossuth Lajos út 6. 
 
Drávucz Katalin: az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratban benne van 
minden telephely, és székhely. 
 
Mezei Norbert: el kell különíteni a székhelyet, és a telephelyet. A székhely Hősök 
tere 6., a telephelyei pedig a Kossuth Lajos utca 6., és 125. A 17-es pontban pedig a 
szerv feladatellátását szolgáló vagyon van, ami még ezeken felül értendő. Ebben 
benne van a Hősök tere 3, amiben már csak egy kis helyiség van. 
 

(További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a Nagyközség 
Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény alapító okiratának módosítását? 
A Képviselő-testület a módosítást 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
19/2014. (I. 30.) sz. határozata 
A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény alapító okiratának 
módosítása 

 
 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 
 
 

A Nagyközségi Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény Jászladány Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselő- testülete által 2013. december 18-án kiadott, 301/2013. 
(XII.18.) számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 8.§ 
(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011.Korm rendelet 5.§(1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal 
az alábbiak szerint módosítja: 

 
1. Az alapító okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

 7. Szakmai alaptevékenysége: 
 

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek vagyon működtetésével 
kapcsolatos fenntartási tevékenységek, karbantartás, javítás, gépjárművek 
üzemeltetése, teher-, személyszállítás, raktározás, fűtés. 



A belterületi csapadékvíz és belvízelvezető rendszer üzemeltetése, 
karbantartása. 
Települési szilárd kommunális hulladék kezelése, gyűjtése, elszállítása. 
Szeméttelep, állati hulla gyűjtő telep üzemeltetése, karbantartása. Park, 
közterület fenntartása, karbantartása. 
Önkormányzati belterületi utak, járdák fenntartása, karbantartása. Piaci és 
vásári tevékenység.  

 
2. Az alapító okirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

 9.  Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 

- 063020 Víztermelés, - kezelés,- ellátás 

- 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
- 051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, 

elkülönített begyűjtése szállítása, átrakása 
- 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése , 

szállítása, átrakása 
- 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

- 061020 Lakóépület építése 
- 045120 Út, autópálya építése 

- 045130 Híd, alagút építése 
- 045220 Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények) 

- 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
- 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 
- 066010 Zöldterület-kezelés 

- 066020 Város,- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások  
A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenységként látja el, amelynek 
alapvető anyagi feltételeit a fenntartó által biztosított pénzeszközök biztosítják. 

 
 

3. Az alapító okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul: 
  

 10.  Vállalkozási tevékenység felső határa a módosított kiadási 
előirányzatok arányában: 

 
40 %. 

 
Az intézmény alaptevékenységén kívül, szabad kapacitásban vállalkozási 
tevékenységet is végezhet, melynek fedezete teljes egészében támogatáson 
kívüli forrás lehet, vagyis a vállalkozó tevékenységre támogatás nem 
használható fel. Az intézmény esetében valamennyi tevékenység bevételének 
az amortizációt is fedezni kell. 



 
4. Az alapító okirat 15. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 
 15.  Vezetőjének megbízási rendje: 

 
A költségvetési szerv egyszemélyi felelős vezetőjét pályázat útján Jászladány 
Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki 5 évre és menti fel, az 
egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

 
5. Az alapító okirat 16. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

 16.   Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 
megjelölése: 

 
A foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszonya közalkalmazotti, melyekre nézve a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadó, valamint egyéb foglalkoztatásra vonatkozóan (pl. megbízási jogviszony) a 
Munka-törvény könyvéről szóló 2012. évi I. törvény, illetőleg a Magyar 
Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései 
irányadók. 

 
6. Az alapító okirat 17. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 
17.  A költségvetési szerv feladat ellátását szolgáló vagyona: 

 
5055 Jászladány Hősök tere 3 
5055 Jászladány Kossuth Lajos út 125. 

 
7. Az alapító okirat 18. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 
18.  A vagyona feletti rendelkezési jog: 

 
Az intézmény vagyona feletti rendelkezési jogok gyakorlója a Jászladány 
Nagyközségi Önkormányzat.  

 

8. Az alapító okirat 19. pontja törlésre kerül. 
 

9. A 2013. december 18-án kiadott alapító okirat záradéka helyébe az alábbi szöveg 
lép: 

 
 

Záradék 
 
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, 
ezzel egyidejűleg a Nagyközségi Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2013. 
december 18-án kelt 301/2013.(XII.18.) számú, egységes szerkezetű alapító okirata 
hatályát veszti. 



Az alapító okiratot Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete 
20/2014. (I. 30.) számú határozatával hagyta jóvá. 

 
Záradék 

 
Az alapító okiratot módosító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő 
bejegyzéssel lép hatályba. 
Az alapító okiratot módosító okiratot Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete 19/2014. (I. 30.) számú határozatával hagyta jóvá. 

 
 

Jászladány, 2014. január 30. 
 
 

------------------------------------ 
Drávucz Katalin  

polgármester 
alapítói joggyakorló szerv vezetője 

 
 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Jászladányi Polgármesteri Hivatal helyben 

 é r t e s ü l n e k. 
 
 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a Nagyközség 
Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratát? 
A Képviselő-testület az előterjesztést 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja és 
a következő határozatot hozza: 
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
20/2014. (I. 30.) sz. határozata 
 
A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 
 
 

Alapító okirat 
 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011.évi CXCV. törvény 8.§(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
államháztartásról szóló 368/2011.Korm.rendelet 5.§(1)-(2) bekezdése szerinti 
tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:  
 

1. Költségvetési szerv neve:  
 

Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 



 
2. Rövidített elnevezés: 
 
NÜVI 
 
3. Székhelye: 

 
5055Jászladány, Hősök tere 6. 

 
4. Telephelyei: 

 
5055 Jászladány, Kossuth Lajos u.6. 

 
5055 Jászladány, Kossuth Lajos u.125. 

 
 

5. Alapításról rendelkező jogszabály megjelölése: 
 

253/1999. (XII.) számú Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- 
testületi határozat 

 
6. Közfeladata:  

 
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek vagyon gazdálkodási-, vagyon 
kezelői-, intézmény fenntartási feladatok ellátása. 

 
7. Szakmai alaptevékenysége:  

 
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek vagyon működtetésével kapcsolatos 
fenntartási tevékenységek, karbantartás, javítás, gépjárművek üzemeltetése, teher-, 
személyszállítás, raktározás, fűtés. 
A belterületi csapadékvíz és belvízelvezető rendszer üzemeltetése, karbantartása. 
Települési szilárd kommunális hulladék kezelése, gyűjtése, elszállítása. 
Szeméttelep, állati hulla gyűjtő telep üzemeltetése, karbantartása. Park, közterület 
fenntartása, karbantartása. 
Önkormányzati belterületi utak, járdák fenntartása, karbantartása. Piaci és vásári 
tevékenység.  

 
 

8. Államháztartási szakágazati besorolása: 
 

841218 Lakás-, kommunális szolgáltatások igazgatása 
 

9. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 

- 063020 Víztermelés, - kezelés,- ellátás 

- 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
- 051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, 

elkülönített begyűjtése szállítása, átrakása 



- 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, 
szállítása, átrakása 

- 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

- 061020 Lakóépület építése 
- 045120 Út, autópálya építése 

- 045130 Híd, alagút építése 
- 045220 Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények) 

- 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
- 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 
- 066010 Zöldterület-kezelés 

- 066020 Város,- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások  
 

A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenységként látja el, amelynek 
alapvető anyagi feltételeit a fenntartó által biztosított pénzeszközök biztosítják. 

 
10. Vállalkozási tevékenység felső határa a módosított kiadási előirányzatok 

arányában: 
 

40 %. 
 
Az intézmény alaptevékenységén kívül, szabad kapacitásban vállalkozási 
tevékenységet is végezhet, melynek fedezete teljes egészében támogatáson kívüli 
forrás lehet, vagyis a vállalkozó tevékenységre támogatás nem használható fel. Az 
intézmény esetében valamennyi tevékenység bevételének az amortizációt is 
fedezni kell. 

 

11. Illetékessége, működési köre: 
 

Egyéb tevékenység szerint: Jászladány Nagyközség közigazgatási területe 
Vállalkozási tevékenység szerint: Magyarország területe 

 
12. Irányító szervek megnevezése, székhelye: 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
5055 Jászladány, Hősök tere 6. 

 
13. Alapítói jogokkal felruházott irányító szervek megnevezése, székhelye: 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
5055 Jászladány, Hősök tere 6. 

 
14. Fenntartó szerv megnevezése, székhelye: 



 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
5055 Jászladány, Hősök tere 6. 

 
15. Vezetőjének megbízási rendje: 

 
A költségvetési szerv egyszemélyi felelős vezetőjét pályázat útján Jászladány 
Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki 5 évre és menti fel, az 
egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

 
16. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 

 
A foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszonya közalkalmazotti, melyekre nézve a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadó, valamint egyéb foglalkoztatásra vonatkozóan (pl. megbízási 
jogviszony)a Munka-törvény könyvéről szóló 2012. évi I. törvény, illetőleg a 
Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 
rendelkezései irányadók. 

 
17. A költségvetési szerv feladat ellátását szolgáló vagyona: 

 
5055 Jászladány Hősök tere 3 
5055 Jászladány Kossuth Lajos út 125. 

 
18. A vagyona feletti rendelkezési jog: 

 
Az intézmény vagyona feletti rendelkezési jogok gyakorlója a Jászladány 
Nagyközségi Önkormányzat.  

 
 

Záradék 
 

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép 
hatályba, ezzel egyidejűleg a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő 
Intézmény 2013. december 18-án kelt, 301/2013.(XII.18.) számú, egységes 
szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 

 
Az alapító okiratot Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testülete 20/2014. (I. 30.) számú határozatával hagyta jóvá. 

 
 

Jászladány, 2014. január 30. 
 
 
 

------------------------------------ 
Drávucz Katalin  

polgármester  
alapítói joggyakorló szerv vezetője 

 



Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Jászladányi Polgármesteri Hivatal helyben 

 é r t e s ü l n e k. 
 
 
 
 
 

11.    N a p i r e n d i         pont   megtárgyalása 
Előterjesztés Jászladányon állati hulla elhelyezésére szolgáló konténer 
létesítésre. 
Előadó:  Drávucz Katalin polgármester 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Drávucz Katalin: a felmérés, amelyet kért a Képviselő-testület a Polgármesteri 
Hivataltól elkészült. Szeretném kiemelni, hogy 2200, majd 2500 darab szórólap került 
ki a településre, tehát 4700 darab kérdőív összesen, melyből 97 darab érkezett 
vissza, ami értékelhető volt. A 97 darab kérdőíven sem válaszolt mindenki az összes 
kérdésre. Összefoglalva az derül ki, hogy az állati hulla elhelyezésére szolgáló 
konténert 42-en vennék igénybe, 52-en nem. A többi kérdés arra irányult, hogy ki 
fizesse a szolgáltatást. Van, aki úgy gondolja, hogy az önkormányzat fizesse, valaki 
pedig úgy, hogy az, aki igénybe is veszi. Nyilván ezt az összes lakosságra nem 
terheljük, ez a kérdőívből is kiderül. 
Az állati hulla kezelésére, telephely kialakítására egy felmérés végeztünk. 
Elsősorban azt fontos leszögezni, és hangsúlyozni, hogy ami korábban működött 
állati hulla konténer, azt már a jogszabályi lehetőségek nem tették lehetővé, hogy 
olyan formában működjön. Ha akkor nem szüntettük volna meg, akkor most került 
volna erre sor, mert olyan körülmények között már semmiképp nem működhetne. Új 
telephely kialakítására van lehetőség, amennyiben a költségvetésbe belefér. Az 
önkormányzatnak nem kötelező feladata, viszont az önkormányzat közigazgatási 
területén elhullott kisállatok kezelését meg kell oldani az önkormányzatnak. A 
telephely kialakítása nagyon szigorú feltételekkel valósulhat meg. Betonozott alap 
kell a konténernek egy zárható, védett helyen, vízvételi lehetőséget kell biztosítani. A 
költségvetését a NÜVI elkészítette, mely összesen 5. 889 ezer forint lenne. Ebben 
van egy útburkolat, és egy makadámburkolat készítése. Ez még csak a létesítés, és 
ezen felül még az állati hulla konténert kezelni is kell, ami a konténer bérleti díjából, 
szállítási költségből, valamint kezelési díjból tevődik össze, ami éves szinten a mi 
számításaink szerint 1. 275 ezer forint. A létesítés az 1-szer terhelné az 
önkormányzat költségvetését. A kezelés, ártalmatlanítás, az állati hulla konténer 
fenntartásával kapcsolatban megkerestük Jászalsószentgyörgy önkormányzatát, és 
ők is hozzájárulnának lakosságarányosan a költségekhez. Így két település tudná 
elvégezni a feladatot, így eleget téve a jogszabályi kötelezettségeknek. 
A Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság 
javasolta, hogy ezt az érdektelenséget a Ladányi Hírekbe jelentessük meg. A 
bizottság javaslata, hogy erre most az önkormányzatnak nincs pénze, ezért 
próbáljunk pályázati lehetőséget keresni, vagy állami normatívát kérni. Mennyi a 
bérleti díj? 



 
Drávucz Katalin: a bérleti díj 251 ezer forint/év. 
 
Pomázi László: ezt el kell osztani kettővel? Ez a teljes összeg? 
 
Drávucz Katalin: nem kettő felé osztjuk, hanem lakosságarányosan fizetnénk. 3675 
fő Jászalsószentgyörgy, 5837 fő Jászladány, mely összesen 9513 fő. Körülbelül 2/3-
ad a Jászladányra eső rész. 
 
Czank István Szikszai u. 5.: olyan feltételeket támasztottak, ami a Jászságban, az 
alföldön nem teljesíthetőek. Állami részről kell segítséget kérni. 
 
Drávucz Katalin: decemberben írtunk egy kérelmet, az Országgyűlési Képviselőnk 
felé jeleztük ezt a problémát. Felajánlottuk, hogy Jászladány kistérségi szinten is 
ellátná ezt a feladatot. A kialakítás az, ami problémás. 
Mindenki megkapta a NÜVI által készített költségvetést. Jövő héten tárgyaljuk a 
költségvetést, és javaslom, hogy gondolja már át mindenki akkorra a következőket: a 
költségvetésben anyag-, és munkadíj szerepel. Mivel a kivitelezés a NÜVI-re vár, a 
munkadíjat ha levesszük, akkor már csak 2. 276 ezer forint, ami a létesítésre 
fordítandó. Ebből az útburkolat alap, és a makadámburkolat készítésénél az anyag 
649. 500,- forint. Ezt a start közfoglalkoztatásnál az útalap építésbe be tudnánk 
tervezni, akkor támogatást kaphatnánk rá. Így, ami a költségvetést terhelné a 
létesítés kialakításához, az 1. 627 ezer forint. Valamilyen szinten ezt meg kell 
oldanunk, és nem biztos, hogy várhatunk másra. A pályázati lehetőségtől 
függetlenül, ha azt a Képviselő-testület jóváhagyja, akkor én megígérem, hogy nem 
lesz gond a költségvetésünkben, tehát ez a gazdálkodásunkat nem fogja 
ellehetetleníteni. Javaslom, hogy hozzuk létre a létesítményt önállóan, a jogszabályi 
feltételeknek megfelelően, a működtetésnél pedig tudunk partnereket szervezni. 
 
Gonda József: a létesítmény elhelyezésének helyéről még konkrét elképzelés nincs. 
Leegyeztettük a hatóságokkal, hogy milyen elvárások vannak. A telek még nincs 
meg pontosan, hogy hol lenne kiépítve ez egy átlag költségvetés. Egy 40x40 
méteres területről lenne szó, melynek a közepén lenne egy betonburkolat, melyre a 
zárt konténert el lehet helyezni. A telepen belül egy körforgalmi utat terveztem bele. 
A hozzávezető út nincs betervezve a költségvetésben. Az anyagnál az elején 
tesszük hozzá az ÁFA-t. 
 
Drávucz Katalin: nettó értéket számítottam. 
 
Gonda József: szociális helyiséget, és a vízbekötést is tartalmazza a költségvetés. 
A konténer megoldása is történhet más módon, kisebb konténer is bérelhető, 
megvásárolható. 
A Szellő-gödör költségvetését is nagyon röviden kiegészíteném. Kertész Attila 
tervező- és műszaki ellenőr úrral egyeztettem, és 2 javaslata volt. Az egyik az, hogy 
a meglévő átemelőt ne bolygassuk, hanem egy új átemelőt építsünk a Dósa gödör 
felé irányítva. A dolog problémája, hogy 650 méterre kell elvinni a vezetéket, és 
minden egyes árok a Szellőbe van vezetve. A második javaslata, hogy a 8 öles árkot 
kikotortatni, hogy a víz minél előbb a Millérbe jusson. 
 
Drávucz Katalin: van még kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban? 



 
(További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatát, hogy egyenlőre keressünk anyagi 
forrást, és ne valósítsuk meg? 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal,  és 1 tartózkodás mellett 
elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
21/2014. (I. 30.) sz. határozata 

 
Jászladányon állati hulla elhelyezésére szolgáló konténer létesítésre 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatát elfogadja az állati hulla 
elhelyezésére szolgáló konténer létesítésével kapcsolatban és keresi a 
pályázati lehetőségek felkutatását, mivel ez a feladat nem tartozik az 
önkormányzat kötelező feladatai közé, erre állami normatívát nem kap. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 é r t e s ü l n e k. 

 
 
 

12.    N a p i r e n d i         pont   megtárgyalása 
Előterjesztés a „Nevelési intézmények fejlesztése” ÉAOP-4.1.1/A-11 jelű 
pályázat kapcsán a könyvvizsgálat tevékenység ellátására cég kiválasztására 
Előadó:  Drávucz Katalin polgármester 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Drávucz Katalin: az óvoda bővítése, felújítása pályázatnál beadtuk az első kifizetési 
kérelmet, így aktuálissá vált könyvvizsgálói cég kiválasztása, aki ezeket a feladatokat 
ellátja. 3 ajánlatot kellett bekérni a közbeszerzési szabályzatnak megfelelően, és a 
legkedvezőbb ajánlatot kell kiválasztanunk, melyet a Szűcs és Társa Könyvvizsgáló 
Kft. nyújtott be. Pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: az írásos 
anyag elfogadását javasolja a bizottság. 
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a pénzügyi 
bizottság javaslatára a Szűcs és Társa Könyvvizsgáló Kft.-t választani az óvoda 
pályázatnál könyvvizsgálói feladatok elvégzésére? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja és a 
következő határozatot hozza: 
 



 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
22/2014. (I. 30.) sz. határozata 
a „Nevelési intézmények fejlesztése” ÉAOP-4.1.1/A-11 jelű pályázat kapcsán a 
könyvvizsgálat tevékenység ellátására cég kiválasztására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ÉAOP-
4.1.1/A-11-2012-0003 azonosítószámú, a „Jászladányi Napközi otthonos 
Óvoda Rákóczi úti Tagóvodájának kapacitásbővítése a 3 éves 
korosztályba tartozó HHH gyermekek teljes körű beóvodázásának 
elősegítése érdekében” című projekt könyvvizsgálat tevékenység ellátására 
a Szűcs és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanács-ADÓ Kft. (5000 Szolnok, 
Csokonai út 16. I. 3.) árajánlatát fogadja el nettó 472.400,- Ft + ÁFA 
összegben. Az összeget a projekt költségvetéséből biztosítja. Egyben 
megbízza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 

 

 Felelős: Drávucz Katalin polgármester 
 Határidő: döntést követően azonnal 
 
 Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
  2./ Szűcs és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanács-ADÓ Kft. 

(5000 Szolnok, Csokonai út 16. I. 3.) 
 é r t e s ü l n e k. 
 
 
 
Drávucz Katalin polgármester bejelenti, hogy a Képviselő-testület megtárgyalta 
mai ülésének napirendjét, megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja. 
 
 
 
 
 

Kmf. 
 

 
 
 
 
 
 
 Drávucz Katalin sk. Lajkó Terézia sk. 
 polgármester jegyző 


