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Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  
2 0 1 4 .  f e b r u á r  2 7 - é n  megtartott soros n y í l t  ülésén, 

a Polgármesteri Hivatal dísztermében 
 

 
Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Dr. Bakos Beáta, 
Kalmár András, Major Ferencné, Pomázi László, Tóth Imre 6 fő képviselő.  
 
Később érkezik: Bagi Zsolt 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, a 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagja, 
Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője, 
Pócs János Országgyűlési képviselő, 
Sas Ferenc rendőr alezredes, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-
főkapitányság képviselője,  
Dr. Körei-Nagy József rendőr alezredes, Jászberényi Rendőrkapitányság 
megbízott vezetője, 
Tokaji Gábor rendőr őrnagy, Jászladányi Rendőrőrs parancsnoka,  
Lajosné Kiss Klára Jászladányi Óvoda és Bölcsőde vezetője,  
Müllerné Braun Erika Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 
intézményvezetője,  
Gonda József Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 
vezetője, 
Silye András a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 
intézményvezetője, 
a lakosság részéről kb. 5 fő. 
 

 
Drávucz Katalin polgármester tisztelettel köszönti a soron kívüli ülésen megjelent 
képviselőket, meghívott vendégeket, megjelenteket. Külön köszönti Pócs János 
Országgyűlési képviselő urat, és köszöni, hogy elfogadta a meghívást. Szeretettel 
köszönti a Megyei Rendőrkapitányság részéről Sas Ferenc rendőr alezredest, Dr. 
Körei Nagy József rendőr alezredest, a Jászberényi Rendőrkapitányság megbízott 
vezetőjét, és a helyi Rendőrőrs parancsnokát, Tokaji Gábort.  Megállapítja, hogy a 9 
fő képviselőből 6 fő jelen van, Bagi Zsolt képviselő jelezte, hogy később fog érkezni, 
Dr. Makai Gabriella és Fehér Lóránt képviselők nem jelezték távolmaradásukat. A 
testület határozatképes, s azt megnyitja. A meghívóban 19 napirendi pont szerepel. 
Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek módosító javaslata, vagy plusz 
napirendi pont javaslata? 
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(Módosító javaslat nem hangzik el.) 
 
Drávucz Katalin polgármester módosító javaslatként kéri, hogy az Országgyűlési 
képviselőnek feltett kérdések előtt tárgyalják az „Előterjesztés a Jászberényi 
Rendőrkapitányság Vezetőjének kinevezésével kapcsolatos állásfoglalásra” című 
napirendi pontot, mely a meghívóban a 11. pontként szerepel. Ezt követően az 
Országgyűlési képviselő úrhoz intézett kérdések-válaszok következnének, nem 
napirendi pont keretében. Így az első 10 napirendi pont csúszna. Ezen kívül a 
módosításon kívül plusz napirendi pontként javasolja tárgyalni még 6 napirendi 
pontot. Nyílt ülés 16. pontjaként javasolja, melyet a pénzügyi bizottság is tárgyalt, az 
előterjesztés folyószámla-hitel szerződés megkötésére című napirendi pontot, 17. 
pontként előterjesztés a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtására, és 
önerő biztosítására. 18. pontként javasolja az előterjesztés a „Jászladány 
önkormányzatának szervezetfejlesztése” ÁROP pályázat kapcsán a disszeminációs 
tevékenység ellátására cég kiválasztására című napirendi pontot, 19. pontként az 
előterjesztés a „Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek 
rendezvényeinek támogatása” című, IFJ-GY-14-B kódszámú pályázaton történő 
részvételre című napirendi pontot tárgyalni. 20. pontként az előterjesztés a TÁMOP-
5.3.6-11/1-2012-0083 azonosítószámú „Komplex telep-program megvalósítása 
Jászladányon” című projekt megvalósításához kapcsolódó műszaki tervezés és 
szakértés ellátására cég kiválasztására című napirendi pontot, valamint 21. pontként 
az egyebek című napirendi pontot.  
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet azzal, hogy a nyílt 
ülés 1. napirendi pontjaként az „Előterjesztés a Jászberényi Rendőrkapitányság 
Vezetőjének kinevezésével kapcsolatos állásfoglalásra” című napirendi pontot 
tárgyalja a testület, az Országgyűlési képviselő úrhoz feltett kérdések előtt? 
A képviselők a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadják, és a 
következő határozatot hozzák: 

 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
49/2014. (II. 27.) sz. határozata 

Napirend módosítása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 
meghívóban szereplő 11. napirendi pontot 1. napirendi pontként kívánja 
tárgyalni, ezáltal a következők szerint módosítja nyílt ülésének napirendjét: 

1./ Előterjesztés a Jászberényi Rendőrkapitányság Vezetőjének 
kinevezésével kapcsolatos állásfoglalásra  
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 é r t e s ü l n e k .  
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Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet azzal, hogy 16. 
napirendi pontként nyílt ülésének napirendjére felvegyék az előterjesztés 
Folyószámla-hitel szerződés megkötésére című napirendi pontot? 
A képviselők a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadják, és a 
következő határozatot hozzák: 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
50/2014. (II. 27.) sz. határozata 

Napirend módosítása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő 
napirendi ponttal egészíti ki nyílt ülésének napirendjét: 

16./ Előterjesztés Folyószámla-hitel szerződés megkötésére 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

 é r t e s ü l n e k .  
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet azzal, hogy 17. 
napirendi pontként tárgyalja a testület az előterjesztés a közművelődési 
érdekeltségnövelő pályázat benyújtására, és önerő biztosítására című napirendi 
pontot? 
A képviselők a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadják, és a 
következő határozatot hozzák: 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
51/2014. (II. 27.) sz. határozata 

Napirend módosítása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő 
napirendi ponttal egészíti ki nyílt ülésének napirendjét: 

 
17./ Előterjesztés a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtására, 

és önerő biztosítására 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 

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

 
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet azzal, hogy 18. 
napirendi pontként tárgyalja a testület Előterjesztés a „Jászladány 
önkormányzatának szervezetfejlesztése” ÁROP pályázat kapcsán a disszeminációs 
tevékenység ellátására cég kiválasztására című napirendi pontot? 
A képviselők a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadják, és a 
következő határozatot hozzák: 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
52/2014. (II. 27.) sz. határozata 

Napirend módosítása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő 
napirendi ponttal egészíti ki nyílt ülésének napirendjét: 

18./ Előterjesztés a „Jászladány önkormányzatának szervezetfejlesztése” 
ÁROP-1.A.5-2013-2013-0125 azonosítószámú pályázat kapcsán a 
disszeminációs tevékenység ellátására cég kiválasztására 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 

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

 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet azzal, hogy 19. 
napirendi pontként tárgyalja a testület az előterjesztés a Gyermekek- és fiatalok 
közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek támogatása pályázaton 
történő részvételre című napirendi pontot? 
A képviselők a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadják, és a 
következő határozatot hozzák: 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
53/2014. (II. 27.) sz. határozata 

Napirend módosítása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő 
napirendi ponttal egészíti ki nyílt ülésének napirendjét:  

19./ Előterjesztés a „Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil 
szervezetek rendezvényeinek (kiemelten tábor és ifjúsági turizmus) 
támogatása” című, IFJ-GY-14-B kódszámú pályázaton történő 
részvételre 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 

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

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet azzal, hogy 20. 
napirendi pontként tárgyalja a testület az előterjesztés a TÁMOP, Komplex telep-
program megvalósítása Jászladányon projekt megvalósításához kapcsolódó műszaki 
tervezés és szakértés ellátására cég kiválasztására című napirendi pontot? 
A képviselők a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadják, és a 
következő határozatot hozzák: 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
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54/2014. (II. 27.) sz. határozata 

Napirend módosítása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő 
napirendi ponttal egészíti ki nyílt ülésének napirendjét: 

 

20./ Előterjesztés a TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0083 azonosítószámú „Komplex 
telep-program megvalósítása Jászladányon” című projekt 
megvalósításához kapcsolódó műszaki tervezés és szakértés ellátására 
cég kiválasztására 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 

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

 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet azzal, hogy 21. 
napirendi pontként egyebek című napirendi pontot tárgyaljon a testület? 
A képviselők a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadják, és a 
következő határozatot hozzák: 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
55/2014. (II. 27.) sz. határozata 

Napirend módosítása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő 
napirendi ponttal egészíti ki nyílt ülésének napirendjét: 

21./ Egyebek 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 

 

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

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a mai napirendet 
mely következtében 25 napirendi pontot tárgyal a testület, 21-et nyílt ülésen, 4-et zárt 
ülésen? 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 

 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
56/2014. (II. 27.) sz. határozata 

Napirend elfogadása 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők  
szerint határozza meg mai ülésének napirendjét: 
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N a p i r e n d : 

 
 
1./ Előterjesztés a Jászberényi Rendőrkapitányság Vezetőjének 

kinevezésével kapcsolatos állásfoglalásra  
 Előadó: Drávucz Katalin polgármester 

 
 

A Képviselő-testületi ülés meghívott vendége Pócs János Országgyűlési 
Képviselő, aki válaszol a képviselők által feltett kérdésekre. 

 
 
2./ Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról 

 Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 

3./ Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetési előirányzatainak 
módosítására 

 Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
4./ Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének 

módosítására 
 Előadó: Drávucz Katalin polgármester 

 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
5./ Javaslat az Önkormányzat 2014. évi részletes költségvetésére 

 Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
6./ Javaslat Jászladány Nagyközség 2014. évi Közbeszerzési Tervének 

elfogadására 
 Előadó: Lajkó Terézia jegyző 

 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
7./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 

12/2005. (VII. 01.) önkormányzati rendelet módosítására 
 Előadó: Müllerné Braun Erika SZGYSZK intézményvezetője 

 Lajkó Terézia jegyző 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
8./ Előterjesztés a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal 

kötendő Haszonkölcsön szerződés jóváhagyására 
 Előadó: Drávucz Katalin polgármester 

 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
9./ Nagyközségi Polgárőrség Egyesület kérelme „Leader” pályázat előzetes 

finanszírozására 
 Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
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 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
10./ Előterjesztés az önkormányzat és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 

között kötött megállapodásra 
 Előadó: Drávucz Katalin polgármester 

  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
11./ Előterjesztés a Jászladányi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának 

módosítására.  
 Előadó: Lajkó Terézia jegyző, 

  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 

12./ Előterjesztés a 2014. évi általános választásokon közreműködő 
Szavazatszámláló Bizottságok megválasztására 

 Előadó: Lajkó Terézia jegyző 
 

13./ Egyetértés Sportegyesület támogatási kérelme öntözőrendszer 
kiépítésére 

 Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

 
14./ Ladány Napja – Kőrös és Ladány nevű települések találkozója 

rendezvények megtartásáról 
 Előadó: Drávucz Katalin polgármester 

 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 

15./ Javaslat kötelező önkormányzati feladat átadására 
 Előadó: Drávucz Katalin polgármester 

 
16./ Előterjesztés Folyószámla-hitel szerződés megkötésére 

 Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

 
17./ Előterjesztés a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtására, 

és önerő biztosítására 
 Előadó: Drávucz Katalin polgármester 

Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 

18./ Előterjesztés a „Jászladány önkormányzatának szervezetfejlesztése” 
ÁROP-1.A.5-2013-2013-0125 azonosítószámú pályázat kapcsán a 
disszeminációs tevékenység ellátására cég kiválasztására 

 Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 

19./ Előterjesztés a „Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil 
szervezetek rendezvényeinek (kiemelten tábor és ifjúsági turizmus) 
támogatása” című, IFJ-GY-14-B kódszámú pályázaton történő 
részvételre 

 Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
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20./ Előterjesztés a TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0083 azonosítószámú „Komplex 
telep-program megvalósítása Jászladányon” című projekt 
megvalósításához kapcsolódó műszaki tervezés és szakértés ellátására 
cég kiválasztására 

 Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 

21./ Egyebek 
 Előadó: Drávucz Katalin polgármester 

 
 

Zárt ülés: 
 
 
22./ Előterjesztés a Jászladány, Szűcs utcával kapcsolatos kérelem 

megtárgyalására 
 Előadó: Drávucz Katalin polgármester 

 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
23./ Előterjesztés magántulajdonú telek megvásárlására 

 Előadó: Drávucz Katalin polgármester, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

 
24./ Előterjesztés a piactéren található üzlethelyiséggel kapcsolatos kérelem 

megtárgyalására 
 Előadó: Drávucz Katalin polgármester, 

 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
25./ Előterjesztés a Jászladány, Jókai u. 46. szám alatti (2807 hrsz-ú) telekkel 

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 

Előterjesztés a Jászberényi Rendőrkapitányság Vezetőjének kinevezésével 
kapcsolatos állásfoglalásra  
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 
Drávucz Katalin: levélben keresett meg Farkas József rendőr ezredes a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője, aki tájékoztatott, hogy 
2013. március 10-től Dr. Körei-Nagy József rendőr alezredes látja el Jászberényben 
a Rendőrkapitányság vezetője megbízást. A megyének szándékában áll 2014. április 
1-től ezt a kinevezést módosítani, ezért kéri az érintett Képviselő-testületeket, hogy 
véleményezzék, illetve, ha szándékukban áll támogassák a kinevezést. Írásos 
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ajánlás érkezett, melyet a képviselők olvashattak. Megkéri Dr. Körei-Nagy Józsefet, 
hogy pár mondatban foglalja össze az elmúlt év tapasztalatait.  
 
Dr. Körei-Nagy József rendőr alezredes: röviden összefoglalja az elmúlt év 
eseményeit, eredményeit, a jövőbeli célokat. 
 
Sas Ferenc rendőr alezredes: pár szóban elmondja a Megyei Rendőrkapitány, és a 
saját véleményét Dr. Körei-Nagy József szakmai munkájáról, javasolja a Képviselő-
testületnek a kinevezés támogatását.  
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet azzal a javaslattal, 
hogy 2014. április 1.-től a Megyei Rendőrkapitányság Dr. Körei-Nagy Józsefet 
kinevezze a Jászberényi Rendőrkapitányság vezetőjének? 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 

 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
57/2014. (II. 27.) sz. határozata 

a Jászberényi Rendőrkapitányság Vezetőjének kinevezésével kapcsolatos 
állásfoglalásra 

 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért Dr. 
Körei-Nagy József rendőr alezredes kapitányságvezetői kinevezésével a 
Jászberényi Rendőrkapitányság élére. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőrkapitányság vezetője 
  é r t e s ü l n e k .  
 
 
 

N a p i r e n d - e n  k í v ü l :   

 
 

A Képviselő-testületi ülés meghívott vendége Pócs János Országgyűlési 
Képviselő, aki válaszol a képviselők által feltett kérdésekre. 
 
Drávucz Katalin: szeretettel, és tisztelettel köszönti Pócs János Országgyűlési 
képviselő urat, és köszöni, hogy elfogadta a meghívást. Megkéri Pócs Jánost, hogy a 
feltett kérdések előtt mondjon pár gondolatot, melyet Jászladány tekintetében 
fontosnak tart. 
 
Pócs János Országgyűlési képviselő: nagy tisztelettel, és szeretettel köszönt 
mindenkit, és köszöni a meghívást. A jászság tekintetében, Jászladányt érintően 
összefoglalja az elmúlt 4 évben történt beruházásokat, támogatásokat.  
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A képviselők felteszik kérdéseiket, melyekre Pócs János Országgyűlési képviselő 
egyesével válaszol. 
 
Drávucz Katalin: kiemelten megköszöni a Pócs János Országgyűlési Képviselő úr 
személyes támogatását, valamint a Kormány támogatását a település érdekében.  
 
Pócs János Országgyűlési képviselő: köszöni az emberek támogatását, és a 
település vezetőinek a munkáját, hogy ilyen szép eredményeket értek el. Elmondja, 
hogy bármikor szívesen áll az emberek rendelkezésére, keressék nyugodtan 
bármilyen problémával, majd elköszön. 
 
 
 

(Bagi Zsolt képviselő megérkezik, Képviselő-testület a továbbiakban 7 fő 
képviselő jenlétében folytatja munkáját.) 

 
 
 
 

2. 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 írásos anyagot nem kívánja kiegészíteni, az esetlegesen 
felmerülő kérdésekre válaszol.  
 

(Kérdés, vélemény nem hangzik el.) 
 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a tájékoztatót a két 
ülés között végzett munkáról? 
A Képviselő-testület a tájékoztatót 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
58/2014. (II. 27.) 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 .  
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3. N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetési előirányzatainak 
módosítására 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 

 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 

Drávucz Katalin: az előirányzat módosítás az előző évben, az elmúlt időszak 
eseményei kerülnek átvezetésre a főszámokban, és ezáltal a 873 820 ezer forintos 
főösszeg változik 1 672 876 ezer forintra.  Pénzügyi bizottság tárgyalta, megkérdezi 
elnök urat, hogy milyen javaslat született? 
 
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság 
javasolja az írásos anyag elfogadását. 
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a 2013. évi 
költségvetési előirányzat módosítást?  
A Képviselő-testület a módosítást 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
59/2014. (II. 27.) sz. határozata 

2013. évi költségvetési előirányzatok módosítása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetési 
előirányzatainak módosítását, az előterjesztett formában. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya 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 Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 

 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 

Drávucz Katalin: a módosításokkal egybedolgozott 2013. évi költségvetési 
rendeletet  kellene elfogadni. Pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság 
javasolja az írásos anyag elfogadását. 
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
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Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az előterjesztés 
szerint a költségvetési rendelet módosítását? 
A Képviselő-testület a rendeletmódosítást 7 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:  
 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
 

2/2014. (III. 01.) önkormányzati rendelete 
 

a 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 27.) 
 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 
 

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

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi részletes költségvetésére 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 

 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 

Drávucz Katalin: a február 6-i pénzügyi bizottsági, és Képviselő-testületi ülésen volt 
tárgyalva. Az ott elhangzott változtatások lettek tételesen beépítve, átvezetve az 
anyagban. Ennek ismeretében a költségvetési főösszeg 1 121 347 ezer forintra 
módosult. Pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság 
javasolja az írásos anyag elfogadását, ebben benne vannak az előző Képviselő-
testületi ülésen megfogalmazott javaslatok. 
 
Drávucz Katalin: Kalmár András képviselő jelezte, hogy a rendelet tervezetben a 3. 
oldalon, a 8. §-nál a felhalmozási kiadások összegét javítani kellene 131 261 ezerről 
129 761 ezerre, mert ez lemaradt. Kéri a pénzügyi osztályt, hogy az összeget javítsa. 
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az előbbi 
módosítással, az előterjesztés szerint a 2014. évi költségvetési rendeletet? 
A Képviselő-testület a rendelet tervezetet 7 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:  
 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
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3/2014. (III. 01.) önkormányzati rendelete 

 
a 2014. évi költségvetéséről  

 

(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 
 
 
 
6. N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Javaslat Jászladány Nagyközség 2014. évi Közbeszerzési Tervének 
elfogadására 
Előadó: Lajkó Terézia jegyző 

 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 

Drávucz Katalin: jegyzőasszonyt kérdezi kívánja-e kiegészíteni az írásos anyagot? 
 
Lajkó Terézia: nem. 
 
Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság 
javasolja az írásos anyag elfogadását. 
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 
 Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja az előterjesztés szerint 
Jászladány Nagyközség 2014. évi Közbeszerzési Tervét? 
 A Képviselő-testület az előterjesztést 7 igen szavazattal egyhangúlag, elfogadja 
és a következő határozatot hozza: 
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
60/2014. (II. 27.) sz. határozata 

2014. évi Közbeszerzési Terv elfogadása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők 
szerint fogadja el Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi 
Közbeszerzési Tervét: 
 
 
 

2014. évi Közbeszerzési Terv 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 
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Ssz. 
Nytsz. 

Beszerzés tárgya Típusa 
Szerződés 
időtartama 

Tárgyévet 
terhelő nettó 

érték HUF 

Becsült nettó 
érték HUF 

Beszerzés 
várható 

időpontja 
negyedévben 

              
Nemzeti 
értékhatár 
feletti:       

1 

Jászladány 
Önkormányzatának 
szervezetfejlesztése 
ÁROP-1.A.5-2013-
2013-0125 

szolgáltatás határozott 15 600 000 15 600 000 2014. I. n. év 

2 

Jászladány 
Nagyközség 
szennyvízkezelése 
KEOP-1.2.0/09-11-
2013-0018 

építés 
szolgáltatás 

határozott 2 972 000 000 2 972 000 000 2014. I-II n. év 

3 

Komplex 
telepprogram 
megvalósítása 
Jászladányon 
TÁMOP-5.3.6-11/1-
2012-0083 

építés határozott 18 900 000 18 900 000 2014. I. n. év 

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

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

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 12/2005. 
(VII. 01.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó: Müllerné Braun Erika SZGYSZK intézményvezetője 

 Lajkó Terézia jegyző 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

 
Drávucz Katalin: megkérdezi az intézményvezető asszonyt kívánja-e kiegészíteni 
az írásos anyagot? 
 
Müllerné Braun Erika: nem. 
 
Drávucz Katalin: jegyzőasszonyt kérdezi kívánja-e kiegészíteni az írásos anyagot? 
 
Lajkó Terézia: utána néztünk a pénzügyi bizottsági ülésen felmerült kérdésnek, a 
napi térítési díj összege nem 930 forint, hanem 910, ami az írásos anyagban is 
szerepelt. 
 
Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
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Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: 
intézményvezető asszonnyal tisztázásra került, hogy a napi díj nem úgy kerül 
kiszámításra, hogy a nyersanyagnorma és a rezsiköltség összeadódik, tehát az 
előterjesztett anyagban helyesen szerepeltek az összegek. A bizottság javasolja az 
írásos anyag elfogadását. 
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a rendelet 
módosítását az előterjesztett formában? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő rendeletet alkotja: 
 
 

Jászladány   Nagyközségi   Önkormányzat 
 

4/2014. (III. 01.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 12/2005.(VII. 01.) 
önkormányzati rendelete módosításáról 

 
(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 

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

Előterjesztés a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal kötendő 
Haszonkölcsön szerződés jóváhagyására 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 

 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 

Drávucz Katalin: korábban a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
fenntartója a Jászsági Többcélú Társulás volt, velük volt az önkormányzatnak 
haszonkölcsön szerződése. Átkerült az intézmény a Jászsági Szociális Szolgáltató 
Társuláshoz, és úgy gondolta a társulás, hogy magával az intézménnyel lenne 
célszerű haszonkölcsön szerződést kötnie valamennyi érintett önkormányzatnak, 
akik használatba adnak ingatlant, vagy ingatlan-részt. 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 ért egyet a pénzügyi bizottság 
javaslatával, és az előterjesztés elfogadásával? 
 A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag, elfogadja és a 
következő határozatot hozza: 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
61/2014. (II. 27.) sz. határozata 

a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal kötendő Haszonkölcsön 
szerződés jóváhagyásáról 

 
 

1. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, 
és jóváhagyja a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a Jászsági 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat között kötendő Haszonkölcsön 
szerződést a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint.  

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Drávucz Katalin polgármestert, hogy 
szerződő félként aláírja a Haszonkölcsön szerződést a Kölcsönadó 
képviselőjeként. 

 
 

Határidő: 2014. március 1. 
Felelős: Drávucz Katalin polgármester 

Baginé Gavaldik Lívia Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat intézményvezetője 

  
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben, 
 3./ Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás helyben, 
 4./ Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Jászberény, 
 5./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok 

  é r t e s ü l n e k .  
 
(A Haszonkölcsön szerződést – e határozat mellékletét – a jegyzőkönyv 

melléklete tartalmazza) 
 
 
9. N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Nagyközségi Polgárőrség Egyesület kérelme „Leader” pályázat előzetes 
finanszírozására 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 

 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 

Drávucz Katalin: kérelem érkezett a Polgárőr egyesülettől. A térfigyelő-rendszer 
kiépítésével kapcsolatosan a Polgárőrség 5 millió forintos támogatásban részesült, 
de a pályázat utófinanszírozású. Ezért, ahogyan a sportegyesület esetében is 
hasonló módon önkormányzatunk több ütemben megfinanszírozza a rendszer 
kiépítését, és a kifizetési kérelem benyújtását, elbírálását, és kifizetését követően 
ezek az összegek visszakerülnek az önkormányzathoz. Pénzügyi bizottság tárgyalta, 
milyen javaslat született? 
 
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság 
javasolja az előzetes finanszírozás elfogadását.  
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
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Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pénzügyi bizottság 
javaslatával? 
 A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag, elfogadja és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
62/2014. (II. 27.) sz. határozata 

Nagyközségi Polgárőrség Egyesület a „Térfigyelő rendszer kiépítése 
Jászladány nagyközség közbiztonságának erősítése érdekében” című 
„Leader” pályázatának előzetes finanszírozására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára támogatja a Nagyközségi 
Polgárőrség Egyesület kérelmét a „Térfigyelő rendszer kiépítése Jászladány 
nagyközség közbiztonságának erősítése érdekében” című „Leader” pályázat 
2014. évben történő előzetes finanszírozására. 
A projekt megvalósításához szükséges 4.468 ezer forintot az önkormányzat a 
Nagyközségi Polgárőrség Egyesület rendelkezésére bocsátja, és amint az 
Egyesület megkapja utófinanszírozásban a pályázati támogatást, visszautalja 
azt az önkormányzat számlájára. 

 
Erről :  1./ Képviselő-testület tagjai helyben,  

  2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben, 
  3./ Nagyközségi Polgárőrség Egyesület elnöke 
 é r t e s ü l n e k .  

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

Előterjesztés az önkormányzat és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. között 
kötött megállapodásra 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 

 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 

Drávucz Katalin: az eredeti megállapodás tervezetét is tárgyalta a pénzügyi 
bizottság, mely 2012. június 29.-én került aláírásra. Az előterjesztett megállapodás 
ennek a módosításáról szól. Gyakorlatilag pénzügyet nem érint. A Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére e szerint a megállapodás szerint 
nem az önkormányzatnak kell adatokat szolgáltatnia, hanem a Tiszamenti Regionális 
Vízművek Zrt.-nek. A pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság 
javasolja az írásos anyag elfogadását. 
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pénzügyi bizottság 
javaslatával? 
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 A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag, elfogadja és a 
következő határozatot hozza: 

 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
63/2014. (II. 27.) sz. határozata 

Az önkormányzat és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. között kötött 
megállapodásra 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára megállapodást köt a 
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel (5000 Szolnok, Kossuth L. u. 5.) az 
előterjesztés szerint. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Drávucz Katalin polgármestert a 
megállapodás aláírására Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 
képviseletében. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,  
 2./Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (5000 Szolnok, Kossuth L. út 5) 

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

Előterjesztés a Jászladányi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának 
módosítására.  
Előadó: Lajkó Terézia jegyző, 

 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 

Drávucz Katalin: jegyzőasszonyt kérdezi kívánja-e kiegészíteni az írásos anyagot? 
 
Lajkó Terézia: nem. 
 
Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Major Ferencné az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság 
tárgyalta, és elfogadásra javasolja az alapító okirat módosítását is, és az egységes 
szerkezet elfogadását is. 
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az alapító okirat 
módosítását az előterjesztés szerint? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag, elfogadja és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
64/2014. (II. 27.) sz. határozata 
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A Jászladányi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 
 
 

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 

A Jászladányi Polgármesteri Hivatal Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő- testülete által 2013. február 14-én kiadott, 27/2013. (II. 14.) 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 1.5. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 
 1.5. Államháztartási szakágazati besorolása: 

 
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

 
2.  Az alapító okirat 1.6. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 
 1.6. Az alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti besorolása: 

 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 
011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási 

tevékenysége 
011220 Adó-,vám- és jövedéki igazgatás 
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 

képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek  
016020 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
016030 Állampolgársági ügyek 
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 
041210 Munkaügy igazgatása 
044310 Építésügy igazgatása 
047110 Kis és nagykereskedelem igazgatása és támogatása 
047410 Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
061010 Lakáspolitika igazgatása 
076010 Egészségügy igazgatása 
082010 Kultúra igazgatása 
098010 Oktatás igazgatása 
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
109010 Szociális szolgáltatások igazgatása  

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

4. Vezetőjének megbízási rendje: 
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A jegyző kinevezése a Mötv. 82. §-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011.évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. A 
település polgármestere – pályázat alapján határozatlan időre – nevezi ki a 
jegyzőt. 

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

 
5. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 

 
Munkaviszony: a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján 
Közalkalmazotti jogviszony: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény alapján 
Közszolgálati jogviszony: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény alapján 
Megbízásos jogviszony: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény az irányadó 
Vállalkozás jellegű jogviszony: az 1997. évi CLIV. törvény és a 2000. évi II. 
törvény alapján 
Közfoglalkoztatási jogviszony: a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény és a 2011. évi CVI. törvény  alapján 

 
5. Az alapító okirat 6. pontja törlésre kerül. 

 
6. A 2013. február 14-én kiadott alapító okirat záradéka helyébe az alábbi szöveg 

lép: 
 
 

ZÁRADÉK 
 
 

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép 
hatályba, ezzel egyidejűleg a Jászladányi Polgármesteri Hivatal 27/2013. 
(II.14.) számú 2013. február 14. napján kelt egységes szerkezetű alapító okirata 
hatályát veszti. 

 
Az okiratot a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
65/2014. (II. 27.) számú határozattal 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 64/2014.(II. 27.) számú határozatával 
hagyta jóvá. 

 
Jászladány, 2014. február 27. 
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------------------------------------ 
Drávucz Katalin  

polgármester 
alapítói joggyakorló szerv vezetője 

 
 
 

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

 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés szerint? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag, elfogadja és a 
következő határozatot hozza: 

 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
65/2014. (II. 27.) sz. határozata 

A Jászladányi Polgármesteri Hivatal 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 törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. 
rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az 
alábbi alapító okiratot adja ki: 
 
1. A költségvetési szerv 
 
 1.1. Megnevezése: Jászladányi Polgármesteri Hivatal 
 
 1.2. Székhelye: 5055 Jászladány, Hősök tere 6. 
 
 1.3. Közfeladata: 
 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(a továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal 
ellátja az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a 
jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az 
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önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő 
együttműködésének összehangolásában. 

 
 1.4. Alaptevékenysége: 
 

A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb 
jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat. 
Gondoskodik a helyi önkormányzat (valamint a helyi nemzetiségi 
önkormányzat) bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, 
gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási 
feladatok ellátásáról. 

 
 1.5. Államháztartási szakágazati besorolása: 
 
 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 
 
 1.6. Az alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti besorolása: 

 
 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 

011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási 
tevékenysége 

011220 Adó-,vám- és jövedéki igazgatás 

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, 
egyéb szolgáltatások 

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 
képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek  

016020 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

016030 Állampolgársági ügyek 

022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 

041210 Munkaügy igazgatása 

044310 Építésügy igazgatása 

047110 Kis és nagykereskedelem igazgatása és támogatása 

047410 Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

061010 Lakáspolitika igazgatása 

076010 Egészségügy igazgatása 

082010 Kultúra igazgatása 

098010 Oktatás igazgatása 

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

109010 Szociális szolgáltatások igazgatása  
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 1.7. Vállalkozási tevékenységet a Hivatal nem folytat. 
 
2. Illetékessége, működési köre:  
 

Jogszabályban meghatározott közfeladata, az önkormányzat működésével 
valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos feladatok ellátása, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. § (1), 18. § (1), 22. § (5), 23. § (5), 41. § (2) és 
(6) bekezdéseinek rendelkezései alapján. Jegyzői hatáskörbe tartozó szociális, 
gyámügyi, szabálysértési, birtokháborítási, hagyaték, anyakönyvi igazgatási 
ügyek. 

Jászladány Nagyközség közigazgatási területe 
 
3. Irányító szervének neve, székhelye: 
 

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

 
4. Vezetőjének megbízási rendje: 
 

A jegyző kinevezése a Mötv. 82. §-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. 

A település polgármestere – pályázat alapján határozatlan időre – nevezi ki a 
jegyzőt. 

 
5. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 
 

Munkaviszony: a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény alapján 

Közalkalmazotti jogviszony: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény alapján 

Közszolgálati jogviszony: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény alapján 

Megbízásos jogviszony: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény az irányadó 

Vállalkozás jellegű jogviszony: az 1997. évi CLIV. törvény és a 2000. évi II. 
törvény alapján 

Közfoglalkoztatási jogviszony: a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény és a 2011. évi CVI. törvény  alapján 

 
ZÁRADÉK 

 
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép 
hatályba, ezzel egyidejűleg a Jászladányi Polgármesteri Hivatal 27/2013. (II.14.) 
számú 2013. február 14. napján kelt egységes szerkezetű alapító okirata hatályát 
veszti. 
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Az okiratot a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 65/2014. 
(II. 27.) számú határozattal hagyta jóvá. 

 
 

Jászladány, 2014. február 27. 

 
 

P.H. 
 
 
 
 …………………………….. 
 Drávucz Katalin 
 polgármester  
 
 
 
 
 …………………………… 
 Lajkó Terézia 
 jegyző  
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya 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 2014. évi általános választásokon közreműködő 
Szavazatszámláló Bizottságok megválasztására 
Előadó: Lajkó Terézia jegyző 
 
Drávucz Katalin: megkéri jegyzőasszonyt, hogy röviden tájékoztassa a Képviselő-
testületet. 
 
Lajkó Terézia: vannak a bizottsági tagok között régi, sok választáson részt vett 
tagok, és vannak újak. Szavazatszámláló Bizottságokat 6 szavazókörbe kell 
választani. Eddigi jól bevált helyeken vannak a szavazókörök egy kivételével. A 
Rákóczi úti óvoda felújítása miatt az a szavazókör a Művelődési Házba került, melyet 
a helyi újságban is ki fogunk emelni. A felkért személyek szívesen vállalták ezt a 
feladatot. A szavazatszámláló bizottság legalább 5 tagból áll. A jelölő szervezetek, 
ha delegálnak személyeket, akkor a póttagok nem kerülnek behívásra.  
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a szavazókörökben bombavizsgálatot 
fognak tartatni a rendőrséggel, a részletek még ezután kerülnek megbeszélésre. 
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
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Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a Szavazatszámláló 
Bizottság tagjaival a határozati javaslatban foglaltak szerint? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag, elfogadja és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
66/2014. (II. 27.) sz. határozata 

A 2014. évi általános választásokon közreműködő Szavazatszámláló 
Bizottságok megválasztására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási 
eljárásokról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a településen működő Szavazatszámláló Bizottságok 
tagjait és póttagjait az alábbi személyi összetételben választja meg: 
 
 

1. számú szavazókör: Szászbereki Kolping Katolikus Általános 
Iskola Jászladányi Tagintézménye 5055 Jászladány, Baross u. 2.  

Név Cím Jászladány (JL.) 
Kovácsné Szabó Veronika 
Tálas Mária 
Drávucz Mária Magdolna 
 
Póttagok: 
Polgár Bettina 
Csillik Józsefné 

JL. Dobó u. 12. 
JL. Sugár u. 1. 
JL. Kond vezér u. 17. 
 
 
JL. Kossuth Lajos út 145. 
JL. Táncsics Mihály u. 54/A 

 
2. számú szavazókör: József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 

5055 Jászladány, Kossuth Lajos út 110. sz. 
Név Cím 

Silye András 
Vakhal Lászlóné 
Gyárfás Lajos 
 
Póttagok: 
Drávucz Sándorné 
Szűcsné Kiss Anett 

JL. Nagytemető u. 8. 
JL. Táncsics Mihály u. 31 
JL. Petőfi Sándor u. 39. 
 
 
JL.  Sziráki u. 26. 
JL. Új u. 30. 

 
3. számú szavazókör: Jászladányi Óvoda és Bölcsőde  5055 

Jászladány, Petőfi S. u. 11. sz. 
Név Cím 

Szikszai János 
Gonda József 
Bezzeg Gáborné 
 
Póttagok: 
Kun Frigyesné 
Gál-Nagy Anett 

JL. Táncsics M. u. 49. 
JL. Arany János u. 19. 
JL. Tisza u. 43. 
 
 
JL. Damjanich u. 8. 
JL. Dr. Izsó u. 12. 
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4. számú szavazókör: Móra Ferenc Általános Iskola 5055 

Jászladány, Hősök-tere 7. sz. 
Név Cím 

Bíró Balázs 
Nagy Tiborné 
Szűcsné Zakar Magdolna 
 
Póttagok: 
Kiss Márta 
Tolvajné Tolvaj Judit 

JL. Rózsa u. 23. 
JL. Sugár u. 16. 
JL. Tűzoltó u. 18. 
 
 
JL. Rákóczi Ferenc u. 18. 
JL. Gólya u. 3. 

 
5. számú szavazókör: Móra Ferenc Általános Iskola 5055 

Jászladány, Hősök-tere 7. sz. 
Név Cím 

Józsa Gabriella 
Göblyösné Túri Ágota 
Kovács Lajosné 
 
Póttagok: 
Kállai Anita 
Kiss Ferencné 

JL.  Nagydabi u. 43. 
JL. Lehel u. 21. 
JL. Hóvirág u. 12. 
 
 
JL. Rózsa u. 35. 
JL. Besenyszögi u. 26. sz. 

 
6. számú szavazókör: József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 

5055 Jászladány, Kossuth  u. 78. sz. 
Név Cím 

Lajosné Kiss Klára 
Tálas Jánosné 
Bagi Ágnes 
 
Póttagok: 
Kalmár Istvánné 
Feketéné Tolvaj Anikó 

JL. Tass Vezér u. 14. 
JL. Táncsics Mihály u. 39/A 
JL. Damjanich u. 5. 
 
 
JL. Rózsa u. 18. 
JL. Rózsa u. 35/A 

 
A Sz.Sz.B.-ok megbízatása a következő általános választásra létrehozott 
Sz.Sz.B.-ok alakuló üléséig tart. 
 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

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

Egyetértés Sportegyesület támogatási kérelme öntözőrendszer kiépítésére 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 

 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
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Drávucz Katalin: egy korábbi testületi ülésen volt már ez a kérelem. Akkor egy 
becsült összeget tartalmazott, mely most véglegesítésre került. Pénzügyi bizottság 
tárgyalta, milyen javaslat született?  
 
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság 
javasolja a támogatást, és egyben felhívja a Sportegyesület elnökének figyelmét 
arra, hogy továbbra is keressen még szponzorokat. 
 
Drávucz Katalin: az öntözőrendszer kiépítése az önkormányzat tulajdonában lévő 
sportpálya értékét növeli. 
 

(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 
67/2014. (II. 27.) sz. határozata 

Egyetértés Sportegyesület támogatási kérelmére öntözőrendszer kiépítésére 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára támogatja az Egyetértés 
Sportegyesület kérelmét. Amennyiben elnyeri a 3 675 470,- forint összértékű 
támogatást a sportpálya öntözési rendszer kialakításához kiírt pályázat, 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzata vállalja az önerő egy részének 
biztosítását.  
 
A Képviselő-testület felhívja az Egyetértés Sportegyesület elnökének figyelmét 
a szponzorok további keresésére, az önerő fedezésére. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben, 
 3./ Egyetértés Sportegyesület elnöke, 
  é r t e s ü l n e k .  

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

Ladány Napja – Kőrös és Ladány nevű települések találkozója rendezvények 
megtartásáról 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 

 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 

Drávucz Katalin: szóbeli előterjesztésként röviden elmondja, hogy 2014-ben 
Jászladány vállalta, hogy a Kőrös és Ladány nevű települések találkozója 
rendezvényt megtartja, mely a X. találkozó lesz. Korábbi években az volt a jellemző, 
hogy szeptember első hétvégéjén került megtartásra ez a rendezvény. Jászladányon 
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a Ladány Napja rendezvény szeptember utolsó hétvégéjére van tervezve, ezért kéri 
a Képviselő-testület állásfoglalását a rendezvények megtartására vonatkozóan. A 
Kőrös és Ladány nevű települések találkozójának megszervezését korábban a 
nyugdíjas klubok végezték, viszont több önkormányzat részéről érkezett az a jelzés, 
hogy a klubok erre már anyagilag nem képesek. Arról kellene dönteni, hogy egy 
napon kerüljön-e megrendezésre, vagy sem, és ha igen, akkor melyik nap legyen az. 
Pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság 
javasolja, hogy a Ladány Napjával együtt kerüljön ez a rendezvény megtartásra 
szeptember 27.-én. 
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet pénzügyi bizottság 
javaslatával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag, elfogadja és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
68/2014. (II. 27.) sz. határozata 

Ladány Napja, valamint a Kőrös és Ladány nevű települések találkozója 
rendezvények 2014. szeptember 27-i megtartására 
 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára dönt arról, hogy a Ladány 
Napja rendezvényt, valamint a Kőrös és Ladány nevű települések találkozója 
rendezvényt egy időben kívánja megrendezni 2014. szeptember 27-én.  

A Képviselő-testület megbízza Silye Andrást, a Nagyközségi József Attila 
Művelődési Ház és Könyvtár vezetőjét a további szervezési intézkedések 
megtételére. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 
  é r t e s ü l n e k .  

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

Javaslat kötelező önkormányzati feladat átadására 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 
Drávucz Katalin: a szemétszállítást a NÜVI önállóan, mint közszolgáltató nem 
végezheti ezt a tevékenységet. REGIO-KOM társulási ülésen jeleztem, hogy a 
Hulladékszállító Kft.-hez kíván önkormányzatunk is csatlakozni. Lehetőség nyílik arra 



 - 29 - 
 

is, hogy a NÜVI bérmunkában végezze a feladatot. A REGIO-KOM társulás kész 
befogadni a Hulladékszállító Kft. részére ezt a feladatot, és vele elvégeztetni. 
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja támogatni ezt a 
kezdeményezést, és a kötelező feladat átadását? 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen, és 1 nem szavazattal elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
69/2014. (II. 27.) sz. határozata 

hulladékkezelési közszolgáltatás, mint kötelező közfeladat átadásáról 

 
1. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról 

szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33. § és 36.§ (1) bekezdése, valamint 
alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 87.§-ában foglalt felhatalmazással élve, az ezen törvény 3. § (1) 
bekezdés 19. pontja szerint ellátandó kötelező önkormányzati feladat – 
hulladékkezelési közszolgáltatás keretein belül a begyűjtés és szállítás – 
ellátását és a kapcsolódó hatáskör gyakorlását átruházza a REGIO-KOM 
Térségi Kommunális Szolgáltató Társulásra 2014. év február hónap 27. 
napjától kezdődően határozatlan időtartamra. 

2. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és 
tudomásul veszi a Társulás és a REGIO-KOM Térségi Hulladékszállítási 
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társulás között megkötött 
közszolgáltatási szerződést és úgy nyilatkozik, hogy a szerződés IV. fejezet 6. 
pontja szerint a Társulást terhelő kötelezettségekért a saját közigazgatási 
területével összefüggésben helytáll. 

3. Az átruházásra kerülő kötelező önkormányzati feladat átruházásának 
időpontjáig, azaz az irányadó közbeszerzési eljárás befejezéséig megkötött 
hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés hatályát meghosszabbítja. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés hatályának 
meghosszabbításáról kiállított okiratot aláírja.  

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ REGIO-KOM Térségi Hulladékszállítási Szolgáltató Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társulás 
  é r t e s ü l n e k .  

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

Előterjesztés Folyószámla-hitel szerződés megkötésére 
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Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 

Drávucz Katalin: azért van szükség a hitelkeret biztosítására, mert nagyon sok 
beruházás van folyamatban. Decemberben volt egy hitelkeret, amely nem volt 
kihasználva, de hitelátvállalást, adósságkonszolidációt erre nem lehetett kérni. Azóta 
érkezett egy levél, melyben leírták, hogy amennyiben nehéz helyzetbe kerül az 
önkormányzat, akkor a kiegészítő támogatásnál ezt figyelembe fogják venni, de most 
ténylegesen pénzt nem kap az önkormányzat. Célszerű lenne egy hitelkeretet 
biztosítani arra a célra, - mivel nem rendszeresen érkeznek a támogatások, - ha 
valamit ki kell fizetni a pályázatoknál, akkor ez ne okozzon likviditási problémát. A 
hitelkeretet december 31-ig vissza kell fizetni. Ha nem lesz rá szükség, akkor nem 
lesz igénybe véve, de keretként rendelkezésre áll.  
 
Bagi Zsolt a  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság 
javasolja az elfogadását, és javasolja, hogy a testület hatalmazza fel polgármestert a 
szerződés aláírására. 
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az írásos 
anyagot, és a pénzügyi bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal  egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
70/2014. (II. 27.) sz. határozata 

Folyószámla-hitel szerződés megkötésére 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 
az önkormányzat folyószámla hitelt vegyen fel a CIB Banktól 25 000 000,- Ft 
értékben, és felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztálya helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

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

Előterjesztés a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtására, és 
önerő biztosítására 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 

 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 

Drávucz Katalin: évről-évre találkozunk ezzel a pályázattal, a költségvetésbe már 
be van építve, így plusz pénzügyi vonzata nincs a pályázat jóváhagyásának. 
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Szükséges a pályázat benyújtásához a testületi határozat. Pénzügyi bizottság 
tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság 
javasolja a pályázat benyújtását, és az összeg átcsoportosítását a Művelődési Ház 
költségvetésébe. 
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az írásos 
anyagot, és a pénzügyi bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal  egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 

 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
71/2014. (II. 27.) sz. határozata 

a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása, és önerő biztosítása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2014. évben benyújtja a 4/2004. 
(II.20.) NKÖM rendelet által szabályozott művelődési házak érdekeltségnövelő 
pályázatát. Az önkormányzat 300 000 Ft (azaz háromszázezer forint) önerőt 
ajánl fel a pályázathoz, amelyet a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház 
és Könyvtár intézményének 2014. évi költségvetésében a kisértékű tárgyi 
eszköz soron feltüntet.  
A Képviselő-testület egyben kijelenti, hogy az önerőt és az elnyert pályázati 
összeget a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 
közművelődési feladat-ellátási intézmény technikai, műszaki 
eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására használja fel a 
2014. költségvetési évben. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

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

Előterjesztés a „Jászladány önkormányzatának szervezetfejlesztése” ÁROP-
1.A.5-2013-2013-0125 azonosítószámú pályázat kapcsán a disszeminációs 
tevékenység ellátására cég kiválasztására 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 
Drávucz Katalin: megkéri Major Ferencnét, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet 
a beérkezett ajánlatokról. 
 
Major Ferencné: kommunikációs tevékenységet az UNIÓ-s pályázatoknál 
kötelezően tájékoztatással, és nyilvánossággal kapcsolatos feladatokat kell ellátnia 
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minden kedvezményezettnek, mely a disszeminációs feladat. Erre kért az 
önkormányzat árajánlatokat. 
 
Drávucz Katalin: 3 árajánlatot kértünk, és erre 3 ajánlat érkezett. A Beszerzési 
törvény szerint a legalacsonyabb ajánlatot kell elfogadni, mely a PROAKCIÓ 
Projektszervező és Szolgáltató Kft.-től érkezett.  
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az írásos 
anyagban szereplő határozati javaslatot? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal  egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
72/2014. (II. 27.) sz. határozata 

a „Jászladány önkormányzatának szervezetfejlesztése” ÁROP-1.A.5-2013-2013-
0125 azonosítószámú pályázat kapcsán a disszeminációs tevékenység 
ellátására cég kiválasztására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ÁROP-1.A.5-
2013-2013-0125 azonosítószámú, a „Jászladány önkormányzatának 
szervezetfejlesztése” című projekt disszeminációs tevékenység ellátására a 
PROAKCIÓ Projektszervező és Szolgáltató Kft. (1089 Budapest, Kálvária tér 
8. 2/6.) árajánlatát fogadja el nettó 310.000,- Ft + áfa összegben. Az összeget 
a projekt költségvetéséből biztosítja. Egyben megbízza a polgármestert a 
szerződés aláírására. 

 

 Felelős: Drávucz Katalin polgármester 
 Határidő: azonnal 
 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztálya helyben, 
 3./ PROAKCIÓ Projektszervező és Szolgáltató Kft. (1089 Budapest, 

Kálvária tér 8. 2/6.) 
  é r t e s ü l n e k .  

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

Előterjesztés a „Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil 
szervezetek rendezvényeinek (kiemelten tábor és ifjúsági turizmus) 
támogatása” című, IFJ-GY-14-B kódszámú pályázaton történő részvételre 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 
Drávucz Katalin: a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai hívták fel 
figyelmünket erre a lehetőségre, és ők tudnak a segítségünkre lenni. Az 
önkormányzat adhat be pályázatot nyári táboroztatásra, maximum 500 ezer forint 
értékben. Az önkormányzatnak 10 % önerőt kell biztosítani. A pályázat 2014. 
március 1-től 2015. május 31.-ig valósulhat meg. 
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Bagi Zsolt: csak 500 ezret lehet igénybe venni? 
 
Drávucz Katalin: igen. 
 
Major Ferencné: a megítélt támogatás 10 %-át kell biztosítani. 
 

(További hozzászólás nem hangzik el.) 
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az írásos 
anyagban szereplő határozati javaslatot? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal  egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
73/2014. (II. 27.) sz. határozata 

a „Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek 
rendezvényeinek (kiemelten tábor és ifjúsági turizmus) támogatása” című, IFJ-
GY-14-B kódszámú pályázaton történő részvételről 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat pályázatot kíván benyújtani a 
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által meghirdetett, a „Gyermekek- 
és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek 
(kiemelten tábor és ifjúsági turizmus) támogatása című, IFJ-GY-14-B 
kódszámú pályázati kiírására. 
 A projekt saját erő részét a szociális keret terhére biztosítja. 

 
Felelős: Drávucz Katalin polgármester 
Határidő: 2014. március 3. 

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

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

Előterjesztés a TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0083 azonosítószámú „Komplex telep-
program megvalósítása Jászladányon” című projekt megvalósításához 
kapcsolódó műszaki tervezés és szakértés ellátására cég kiválasztására 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 
Drávucz Katalin: önkormányzatunk tartalékkeretből 146 005 ezer forint pályázati 
támogatást nyert a Jászladányon a Bem Apó telepen lévő önkormányzati ingatlanok 
felújítására, illetve a parlagon lévő mezőgazdasági termelésre alkalmas területek 
hasznosítására többek között. Ez nem csak felújítást jelent, hanem képzést, munkát, 
anyagköltséget is. Sok pluszjuttatást tudna a szegregátumoknak nyújtani. Megkéri 
Major Ferencnét a szóbeli előterjesztésre. 
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Major Ferencné: nagyon rövid volt a határidő, ami a rendelkezésre állt, szinte egyik 
napról a másikra kellett az ajánlatokat bekérni. Jelen esetben a műszaki tervezés és 
szakértés tevékenység feladat ellátására kértünk ajánlatot 3 cégtől. 1 ajánlat érkezett 
be határidőben, a KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. részéről, műszaki tervezésre 
bruttó 500.000,- Ft, rehabilitációs szakértői tevékenységre bruttó 100.000,-Ft 
értékben.  Határidőn túl érkezett az ajánlat a Vatukó Kft. részéről műszaki tervezésre 
bruttó 571.500,- Ft, rehabilitációs szakértői tevékenységre bruttó 114.300,-Ft, 
valamint a Cremona Mérnöki Iroda Kft. részéről: műszaki tervezésre bruttó 609.600,- 
Ft, rehabilitációs szakértői tevékenységre bruttó 127.000,-Ft értékben. Ezek alapján 
1 érvényes ajánlat van, mely egyben a legalacsonyabb ajánlat is.  

 
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a KSK Mérnöki 
Vállalkozási Iroda Kft. kiválasztásával?  
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal  egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
74/2014. (II. 27.) sz. határozata 

a „Komplex telepprogram megvalósítása Jászladányon” című, TÁMOP-5.3.6-
11/1-2012-0083 azonosítószámú pályázat kapcsán műszaki tervezés és 
szakértés tevékenység feladat ellátására cég kiválasztására 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az TÁMOP-
5.3.6/11/1-2012-0083 azonosítószámú, a „Komplex telepprogram 
megvalósítása Jászladányon” című projekt műszaki tervezés és 
rehabilitációs szakmérnöki tevékenység ellátására a KSK Mérnöki Vállalkozási 
Iroda Kft. (5000 Szolnok, Tiszaliget, hrsz: 9688/4.) árajánlatát fogadja el bruttó 
600.000,- Ft összegben. Az összeget a projekt költségvetéséből biztosítja. 
Egyben megbízza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

 Felelős: Drávucz Katalin polgármester 
 Határidő: azonnal 
 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztálya helyben, 
 3./ KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. (5000 Szolnok, Tiszaliget, 

hrsz: 9688/4.) 
  é r t e s ü l n e k .  
 
 
21. N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Egyebek 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 
Drávucz Katalin: mivel a költségvetés a mai testületi ülésen került elfogadásra, 
ezért most van arra lehetőség, hogy a képviselők lemondhassanak tiszteletdíjaikról 
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az általuk megnevezett kedvezményezett javára. Megkéri Mezei Norbert pénzügyi 
osztályvezetőt, hogy mondja el, kinek mennyi a bruttó tiszteletdíj összege. 
 
Mezei Norbert: akik bizottságot vezetnek, azoknak 69 660,- forint a bruttó 
tiszteletdíjuk, akik nem vezetnek bizottságot, csak tagok, azoknak 61 405,- forint. 
 
Pomázi László: felajánlja 2 havi bruttó tiszteletdíját a sportegyesület részére 
öntözőrendszer kiépítéséhez. 
 
Dr. Bakos Beáta: felajánlja 2 havi bruttó tiszteletdíját az Erőemelő szakosztály 
részére. 
 
Bagi Zsolt: felajánlja 1 havi bruttó tiszteletdíját a sportegyesület részére 
öntözőrendszer kiépítéséhez, valamint 1 havi bruttó tiszteletdíját a Szászbereki 
Kolping Katolikus Általános Iskola Jászladányi Tagintézményének. 
 
Tóth Imre: felajánlja 2 havi tiszteletdíját a Nagyközségi Polgárőrség Egyesületnek. 
 
Major Ferencné: felajánlja 2 havi bruttó tiszteletdíját az Erőemelő szakosztály 
részére. 
 
Kalmár András: még nem döntöttem. 
 
Drávucz Katalin: tájékoztatásképpen elmondja, hogy az erőemelők edzése terem 
tekintetében megoldódott, mert a NÜVI intézményvezetője segítségével kialakítottak 
egy épületrészt, amit használhatnak. 
 

(További hozzászólás nem hangzik el.) 
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet Pomázi László 
képviselő 2 havi tiszteletdíjának felajánlásával a sportegyesület részére? 
A Képviselő-testület a felajánlást 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
75/2014. (II. 27.) sz. határozata 

Pomázi László képviselő tiszteletdíjának felajánlása 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi 
Pomázi László képviselőnek 2 havi bruttó tiszteletdíj-felajánlását az Egyetértés 
Sportegyesület részére, öntözőrendszer kiépítéséhez. 

 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,  
 2./ Pomázi László képviselő helyben,  
 3./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben, 
 4./ Egyetértés Sportegyesület elnöke 

 é r t e s ü l n e k .  
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Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet Dr. Bakos Beáta 
képviselő 2 havi tiszteletdíjának felajánlásával az erőemelő szakosztály részére? 
A Képviselő-testület a felajánlást 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
76/2014. (II. 27.) sz. határozata 

Dr. Bakos Beáta képviselő tiszteletdíjának felajánlása 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi 
Dr. Bakos Beáta képviselőnek 2 havi bruttó tiszteletdíj-felajánlását az 
Erőemelő szakosztály részére. 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,  
 2./ Dr. Bakos Beáta képviselő helyben,  
 3./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben 
 4./ Egyetértés Sportegyesület elnöke 

 é r t e s ü l n e k .  

 

 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet Bagi Zsolt képviselő 2 
havi tiszteletdíjának felajánlásával? 
A Képviselő-testület a felajánlást 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
77/2014. (II. 27.) sz. határozata 

Bagi Zsolt képviselő tiszteletdíjának felajánlása 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi 
Bagi Zsolt képviselőnek 1 havi bruttó tiszteletdíj-felajánlását az Egyetértés 
Sportegyesület részére, öntözőrendszer kiépítéséhez, valamint 1 havi bruttó 
tiszteletdíj felajánlását a Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola 
Jászladányi Tagintézménye számára.   

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,  
 2./ Bagi Zsolt képviselő helyben,  
 3./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben, 
 4./ Egyetértés Sportegyesület elnöke, 
 5./ Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola Jászladányi 

Tagintézményének vezetője 
 é r t e s ü l n e k .  

 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet Tóth Imre képviselő 2 
havi tiszteletdíjának felajánlásával? 
A Képviselő-testület a felajánlást 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
78/2014. (II. 27.) sz. határozata 

Tóth Imre képviselő tiszteletdíjának felajánlása 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi 
Tóth Imre képviselőnek 2 havi bruttó tiszteletdíj-felajánlását a Nagyközségi 
Polgárőrség  Egyesület részére. 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,  
 2./ Tóth Imre képviselő helyben,  
 3./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben, 
 4./ Nagyközségi Polgárőrség Egyesület elnöke 

 é r t e s ü l n e k .  

 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet Major Ferencné 
képviselő 2 havi tiszteletdíjának felajánlásával? 
A Képviselő-testület a felajánlást 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
79/2014. (II. 27.) sz. határozata 

Major Ferencné képviselő tiszteletdíjának felajánlása 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi 
Major Ferencné képviselőnek 2 havi bruttó tiszteletdíj-felajánlását az Erőemelő 
szakosztály részére. 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,  
 2./ Major Ferencné képviselő helyben,  
 3./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben, 
 4./ Egyetértés Sportegyesület elnöke, 

 é r t e s ü l n e k .  

 
Drávucz Katalin polgármester bejelenti, hogy a Képviselő-testület megtárgyalta 
nyílt ülésének napirendjét, a továbbiakban zárt ülésen folytatja munkáját.  
 
 
 

Kmf. 

 
 
 
 

 Drávucz Katalin sk. Lajkó Terézia sk. 
 polgármester jegyző 
 


