JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. március 27-én megtartott soros nyílt ülésén,
a Polgármesteri Hivatal dísztermében

Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Kalmár
András, Major Ferencné, Tóth Imre 5 fő képviselő.
Később érkezik: Fehér Lóránt 1 fő képviselő.
Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Dr. Bakos Beáta, Pomázi László 2 fő
képviselő.
Előzetes bejelentés nélkül távolmaradt: Dr. Makai Gabriella 1 fő képviselő.
Tanácskozási joggal jelen van:
Lajkó Terézia jegyző,
Lóczi István Polgármesteri Hivatal igazgatási osztályvezetője,
Lajosné Kiss Klára a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője,
Müllerné Braun Erika Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ
vezetője,
Gonda József Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény
vezetője,
Silye András a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
vezetője,
Dr. Körei-Nagy József rendőr alezredes, Jászberényi Rendőrkapitányság
vezetője,
Tóth Dániel rendőr főhadnagy, a Jászladányi Rendőrőrs megbízott
parancsnoka
Kun József helyi Munkáspárt vezetője, Arany Ősz Nyugdíjasklub elnöke,
Bágyi Mihályné az Életet az Éveknek Nyugdíjasklub elnöke,
lakosság részéről 3 fő.

Drávucz Katalin polgármester tisztelettel köszönti a soros ülésen megjelent
képviselőket, intézményvezetőket, meghívott vendégeket, és megjelenteket. Külön
köszönti Dr. Körei-Nagy József rendőr alezredest, a Jászberényi rendőrkapitány urat,
illetve Tóth Dánielt a Jászladányi Rendőrőrs parancsnokát. Megállapítja, hogy a 9 fő
képviselőből 5 fő jelen van, Dr. Bakos Beáta és Pomázi László képviselők jelezték
távolmaradásukat. A testület határozatképes, s azt megnyitja.
A meghívóban szereplő napirendi pontokon túl javasolja tárgyalni nyílt ülésben 10.
napirendi pontként az előterjesztés a „Roma emberek képzésébe ágyazott
foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben” című, pályázaton

2
történő részvételről szóló napirendi pontot. Megkérdezi, hogy a meghívóban szereplő
napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, vagy plusz napirendi pont
javaslata?
(Módosító javaslat nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el, hogy nyílt ülésben
plusz napirendi pontként tárgyalja a testület a Roma emberek képzésébe ágyazott
foglalkoztatás című pályázaton történő részvételt?
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
87/2014. (III. 27.) sz. határozata
Napirend módosítása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő
napirendi ponttal egészíti ki nyílt ülésének napirendjét:
10./ Előterjesztés a „Roma emberek képzésébe ágyazott foglalkoztatása a
szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben” című, TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2
kódszámú pályázaton történő részvételről
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Erről: 1./

Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a mai napirendet,
mely következtében 10 napirendi pontot nyílt ülésen, 6 napirendi pontot zárt ülésen
tárgyal a testület?
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
88/2014. (III. 27.) sz. határozata
Napirend elfogadása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők
szerint határozza meg mai ülésének napirendjét:

Napirend:
1./

Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről
Előadó: Jászberény Város Rendőrkapitánya
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
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2./

Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
Előadó: Drávucz Katalin polgármester

3./

Beszámoló a NÜVI működéséről
Előadó: Gonda József intézményvezető
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

4./

Előterjesztés a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a
Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között kötött
együttműködési megállapodás felülvizsgálatára
Előadó: Lajkó Terézia jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

5./

Előterjesztés a „Szociális földprogramok megvalósításának
támogatására” című, SZOC-FP-14 kódszámú pályázaton történő
részvételről
Előadó: Baginé Gavaldik Lívia JCSGYSZ vezetője,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

6./

A „Jászladány Nagyközség szennyvízkezelése” KEOP-1.2.0/09-112013-0018 azonosítószámú projekthez kapcsolódó kapcsolódó PR
és tájékoztatási feladatok ellátása tárgyban indított hirdetmény
közzététele nélküli, Kbt. 122/A § szerinti közbeszerzési eljárásban a
nyertes Ajánlattevő kiválasztása.
Előadó: Drávucz Katalin polgármester

7./

Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezésről szóló 16/2013. (XI.
22.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Lajkó Terézia jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

8./

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

9./

Előterjesztés pályázati szolgáltatásra kötendő szerződésre
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

10./ Előterjesztés a „Roma emberek képzésébe ágyazott foglalkoztatása
a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben” című, TÁMOP-5.3.1B-2-12/2 kódszámú pályázaton történő részvételről
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Zárt ülés
11./ Előterjesztés a Jászladány, Kossuth L. u. 24. szám alatti
önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére
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Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
12./ Előterjesztés Jászladány, Petőfi S. u. 61. szám alatti helyiség
bérletére
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
13./ Előterjesztés a Jászladány, külterület 070/2 hrsz-ú ingatlan
megvásárlására
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
14./ Előterjesztés a Jászladány, Kossuth Lajos út 80. szám alatti
önkormányzati bérlakással kapcsolatos kérelem megtárgyalására
Előadó: Drávucz Katalin polgármester,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
15./ Előterjesztés körzeti ápolónői álláshely betöltésére
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
16./ Javaslat Jászladány Közszolgálatáért Díj odaítélésére
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Erről: 1./

1 . N a p i r e n d i

Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.

pont megtárgyalása

Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről
Előadó: Jászberény Város Rendőrkapitánya
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Drávucz Katalin: átadja a szót Dr. Körei-Nagy József rendőr alezredesnek.
Dr. Körei-Nagy József rendőr alezredes, Jászberényi Rendőrkapitányság
vezetője: tájékoztatja a Képviselő-testületet, és a megjelenteket, hogy 2014. március
26.-tól Tóth Dániel rendőr főhadnagyot bízta meg a Jászladányi Rendőrőrs
vezetésével, a korábbi őrsparancsnok megbízását visszavonta.
A beszámolóval kapcsolatban elmondja, hogy központi rendszer alapján készült
azért, hogy az adatokat az ország valamennyi településén össze lehessen
hasonlítani, ennek ellenére az egyedi jellegnek is próbált eleget tenni. Pár szóban
ismerteti az elmúlt évek vonatkozásában alakult bűncselekmények, esetek számát.
A jövőben szeretné, ha a bűncselekmények száma csökkenne, melyet véleménye
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szerint a lakosság, polgárőrség és rendőrség összefogásával lehetne elérni. Kéri a
beszámoló elfogadását.
Kun József Vasút u. 12. sz.: saját vagyona elleni bűncselekményekről számol be,
melyet a rendőrséghez bejelentett, és az ezzel kapcsolatos intézkedésekről
tájékoztatja a megjelenteket. Kéri a rendőrkapitány urat, hogy intézkedjenek az
esetek kivizsgálásáról, melyben rendelkezik segítő információkkal.
Czank István Szikszai u. 5. sz.: pár szóban elmondja saját tapasztalatait a családját
érintő bűncselekménnyel kapcsolatos nyomozati munkáról.
Bágyi Mihályné Rácz Aladár u. 17. sz.: beszámol arról, hogy többször is előfordult
saját vagyona elleni bűncselekmény, melynek nem érti a nyomozati eredményét.
Dr. Körei-Nagy József rendőr alezredes, Jászberényi Rendőrkapitányság
vezetője: tájékoztatásképp elmondja a rendőrség elérhetőségeit, kiemelve a
jászladányi rendőrőrs mobil elérhetőségét. Garantálja, hogy minden bejelentésre
intézkedni fognak, ami beérkezik hozzájuk. A nyomozati munkáról pár szóban
elmondja a lehetőségeket, és a rendelkezésre álló személyi állomány kapacitását.
Kéri a sértettek türelmét, és megértését, de biztosítja őket, hogy mindent
megtesznek az esetek kivizsgálására, felderítésére.
Tóth Dániel rendőr főhadnagy, a Jászladányi Rendőrőrs megbízott
parancsnoka: kéri Kun Józsefet, hogy személyesen beszéljenek az általa említett
információkról, melyen a nyomozás elindulhat.
Tóth Imre: a beszámolóval kapcsolatban örül annak, hogy a közterületre vezényelt
létszám, óraszám, és a polgárőrséggel közösen végzett szolgálatok száma is
növekedett. Szeretné, ha a közös szolgálat a jövőben is megvalósulna minél
többször, és egyre növekvő létszámban. Nincs megelégedve Jászladány
közbiztonságával, de hisz benne, hogy közösen javítható a kialakult helyzet.
Megköszöni az eddig végzett munkát a település érdekében, és további jó munkát
kíván a jövőben.
Drávucz Katalin: a beszámolót a pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi
milyen javaslat született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a statisztikai
adatok nem teljesen tükrözik, amit a lakosság érzékel. A bizottság a beszámolót
elfogadásra javasolja. A 2014. évi költségvetésben az önkormányzat 500 ezer
forintot különített el a rendőrség részére, melyet javasol a Képviselő-testületnek a
jászladányi rendőrőrs épületén szükséges felújításokra, átalakításokra fordítani.
(További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a beszámolót a
közrend, közbiztonság helyzetéről?
A Képviselő-testület a beszámolót 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
89/2014. (III. 27.) sz. határozata
Jászladány 2013. évi közrend, közbiztonság helyzetéről készült beszámoló
elfogadása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára elfogadja a Jászberényi
Rendőrkapitányság által készített, Jászladány 2013. évi közbiztonsági
helyzetéről, a közbiztonság javítására tett intézkedésekről szóló beszámolót,
azonban megállapítja, hogy a jászladányi polgárok biztonságérzete nem
változott pozitív irányba.
Erről: 1./
2./

Képviselő-testület tagjai helyben,
Jászberényi Rendőrkapitányság
értesülnek.

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a pénzügyi bizottság
javaslatát a rendőrőrs részére elkülönített támogatás felhasználásáról?
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
90/2014. (III. 27.) sz. határozata
Jászladányi Rendőrőrs részére elkülönített 500 ezer forint felhasználásáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottsága javaslatára az önkormányzat 2014. évi
költségvetésében a Jászladányi Rendőrőrs részére elkülönített 500 ezer
forintot az épület karbantartására, esetlegesen felújítására (festés, mázolás,
függöny beszerzés) kívánja fordítani.
Erről: 1./
2./
3./

Képviselő-testület tagjai helyben,
Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben,
Jászberényi Rendőrkapitányság
értesülnek.

Drávucz Katalin polgármester megköszöni a rendőrség képviselőinek, hogy
elfogadták a meghívást. Biztosítja az önkormányzat együttműködéséről a megbízott
őrsparancsnok urat, és eredményes jó munkát kíván!
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(Fehér Lóránt képviselő megérkezett, a Képviselő-testület a továbbiakban 6
fővel 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: 2014. február 24-től március 21-ig készített írásos tájékoztatót,
melyet nem kíván szóban kiegészíteni, várja az esetlegesen felmerülő kérdéseket.
Bagi Zsolt: a Tisza utca elején található ház lebontásával kapcsolatban kér
tájékoztatást.
Drávucz Katalin: a tulajdonos által lebontásra került az épület, melyet korábban a
Kormányhivatal életveszélyesnek minősített. A törmelék elszállításra került.
Bagi Zsolt: szeretné, ha az önkormányzat felmérné Jászladány területén, hogy hol
helyezkednek el zsákutcák, vagy egyéb kis zugok, melyek az önkormányzat
tulajdonában vannak, de azt nem használja, illetve azt magánszemélyek használják.
(Pár példát említ ilyen területek vonatkozásában.) Az érintett magánszemélyek
figyelmét föl kellene hívni arra, hogy vásárolják meg ezeket a ki nem használt
területeket.
Kalmár András: nem biztos, hogy minden példaként említett terület az
önkormányzat tulajdonában van, azt előtte meg kell vizsgálni.
Gonda József: a Bagi Zsolt által említett egyik területet a START közmunkaprogram
keretében használja az önkormányzat.
Bagi Zsolt: térkép szerint meg kellene vizsgálni egész Jászladányon az ilyen
területeket, majd értékesíteni, melyből az önkormányzatnak bevétele származna.
Drávucz Katalin: ha utca, akkor nem lehet értékesíteni.
Bagi Zsolt: ajánljuk fel megvételre, és amennyiben igény van rá, akkor a rendezési
tervet módosítani kell.
Lajkó Terézia: az építész is kérte a képviselőktől, hogy gondolják át, mit
szeretnének még Jászladány községrendezési tervén módosítani, és akkor a
módosításokat egyszerre át lehetne vezetni.
(További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a két ülés közti
tájékoztatót?
A Képviselő-testület a tájékoztatót 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
91/2014. (III. 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
értesülnek.

3 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Beszámoló a NÜVI működéséről
Előadó: Gonda József intézményvezető
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Drávucz Katalin: megkérdezi Gonda József intézményvezető urat, hogy kívánja-e
szóban kiegészíteni a beszámolót?
Gonda József: 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 el a beszámolót a
NÜVI működéséről?
A Képviselő-testület a beszámolót 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
92/2014. (III. 27.) sz. határozata
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2013. évi működéséről
szóló beszámolójának elfogadása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára elfogadja a Nagyközség
Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény (NÜVI) 2013. évi működéséről
készült beszámolót.
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Erről: 1./
2./

Képviselő-testület tagjai helyben,
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény helyben
értesülnek.

4 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a Jászladányi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat között kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálatára
Előadó: Lajkó Terézia jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Drávucz Katalin: átadja a szót jegyzőasszonynak.
Lajkó Terézia: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a megállapodás
felülvizsgálatát még a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat nem tárgyalta.
Amennyiben mindkét fél elfogadja, akkor lehet aláírni.
Drávucz Katalin: az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tárgyalta, elnök asszonyt
kérdezi, hogy milyen javaslat született?
Major Ferencné az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság
tárgyalta, és elfogadásra javasolja.
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja az írásos
előterjesztésben szereplő együttműködési megállapodás felülvizsgálatát?
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett
elfogadja, és a következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
93/2014. (III. 27.) sz. határozata
A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a Jászladányi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat között kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-JogiSzociális Bizottsága javaslatára elfogadja a Jászladány Nagyközségi
Önkormányzat és a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között
kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatát az előterjesztés szerint.
Erről: 1./
2./

Képviselő-testület tagjai helyben,
Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
értesülnek.
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5 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a „Szociális földprogramok megvalósításának támogatására”
című, SZOC-FP-14 kódszámú pályázaton történő részvételről
Előadó: Baginé Gavaldik Lívia JCSGYSZ vezetője,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Drávucz Katalin: Baginé Gavaldik Lívia a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat vezetője jelezte, hogy nem tud rész venni az ülésen. Az ügyrendi bizottság
tárgyalta ezt a napirendi pontot, melyen Lívia is részt vett. Milyen javaslat született?
Major Ferencné az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság
körültekintően megtárgyalta ezt a napirendi pontot, és javasolja a Képviselőtestületnek, hogy az önkormányzat nyújtsa be a pályázatot, mely 100%-os
finanszírozású. A családsegítő szolgálat munkatársai vállalják a pályázattal járó
többletmunkát. A bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását is.
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a bizottság
javaslatát, mely szerint az önkormányzat nyújtsa be a pályázatot a szociális
földprogramok megvalósításának támogatására?
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen, és 1 nem szavazattal elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
94/2014. (III. 27.) sz. határozata
„Szociális földprogramok megvalósításának támogatására” című, SZOC-FP-14
kódszámú pályázaton történő részvételről
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat pályázatot kíván benyújtani az
Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő
által
meghirdetett,
a
„Szociális
földprogramok
megvalósításának támogatására” című, SZOC-FP-14 kódszámú pályázati
kiírására.
Felelős: Drávucz Katalin polgármester
Határidő: 2014. április 3.
Erről: 1./
2./

Képviselő-testület tagjai helyben,
Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat helyben
értesülnek.

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a Szociális
földprogramról szóló rendelet tervezetet az előterjesztett formában?
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 5 igen, és 1 nem szavazattal elfogadja,
és a következő rendeletet alkotja:
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelete
a szociális földprogramról
(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
6 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

A „Jászladány Nagyközség szennyvízkezelése” KEOP-1.2.0/09-11-2013-0018
azonosítószámú projekthez kapcsolódó PR és tájékoztatási feladatok ellátása
tárgyban indított hirdetmény közzététele nélküli, Kbt. 122/A § szerinti
közbeszerzési eljárásban a nyertes Ajánlattevő kiválasztása.
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Drávucz Katalin: szennyvíz pályázathoz kapcsolódóan eljárás indult PR és
tájékoztatás feladatok ellátására cég kiválasztására. A közbeszerzést lebonyolító
céghez érkeztek be az árajánlatok. Ezután a Bíráló Bizottság összeült, megkéri Lóczi
Istvánt, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet a bizottság döntéséről, javaslatáról.
Lóczi István: a Matrix Audit Kft., akik a közbeszerzések lebonyolításával vannak
megbízva 3 cégnek küldték ki az ajánlatkérő felhívást: a Hatás Reklámstúdió Kft.
(5000 Szolnok, Koszorú u. 11.), M.Á.S.T. Kft. (1016 Budapest, Derék u. 10.),
valamint a Szféra-Tisza Kft. (5000 Szolnok, Damjanich u. 1.) részére. Két ajánlat
érkezett be: M.Á.S.T. Kft. (1016 Budapest, Derék u. 10.) részéről az ajánlati ár (nettó
Ft): 12.490.000.-Ft, a Szféra-Tisza Kft. (5000 Szolnok, Damjanich u. 1.) részéről az
ajánlati ár (nettó Ft) 12.475.000.-Ft. A bírálati szempont a legalacsonyabb ajánlat
kiválasztása volt.
A bizottság javaslata az előbbiek alapján az, hogy javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy az eljárást nyilvánítsa eredményesnek, a bizottság javasolja a két beérkezett
ajánlatot érvényesnek tekinteni, és javasolja, hogy a Szféra-Tisza Kft.-t (5000
Szolnok, Damjanich u. 1.) nyilvánítsa ki az eljárás nyerteseként.
A reklám, hirdetés, nyilvánosság kötelező eleme a pályázatnak.
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a bíráló bizottság
javaslatát?
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
95/2014. (III. 27.) sz. határozata
A „Jászladány Nagyközség szennyvízkezelése” KEOP-1.2.0/09-11-2013-0018
azonosítószámú projekthez kapcsolódó PR és tájékoztatási feladatok ellátása
tárgyban indított hirdetmény közzététele nélküli, Kbt. 122/A § szerinti
közbeszerzési eljárásban a nyertes Ajánlattevő kiválasztása.
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1.)
A képviselő-testület a „Jászladány Nagyközség szennyvízkezelése”
KEOP-1.2.0/09-11-2013-0018 azonosítószámú projekthez kapcsolódó PR
és tájékoztatási feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárást - a Bíráló
Bizottság javaslatát figyelembe véve - eredményesnek tekinti.
2.) A képviselő-testület mind a Szféra-Tisza Kft. Ajánlattevő, mind a
M.Á.S.T. Kft. Ajánlattevők ajánlatát érvényesnek találta, tekintettel arra, hogy
azok mindenben megfelelnek az Ajánlattételi Felhívásban, Dokumentációban
és a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben foglaltaknak,
továbbá Ajánlattevők nem állnak a kizáró okok hatálya alatt.
3.)
A képviselő-testület – figyelembe véve a Bíráló Bizottság javaslatát – a
Szféra-Tisza Kft. (5000 Szolnok, Damjanich u. 1.), mint a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatást ajánló közös Ajánlattevőt hirdeti ki az eljárás
nyerteseként, melyre tekintettel ezen Ajánlattevővel szerződik a megajánlott
nettó 12.475.000.-Ft+ÁFA megbízási díjért.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Matrix Audit Beruházásszervező és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (4032
Debrecen, Poroszlay u. 27.)
értesülnek.

7 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezésről szóló 16/2013. (XI. 22.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Lajkó Terézia jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Drávucz Katalin: megkéri jegyzőasszonyt, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet
a rendeletmódosítás szükségességéről.
Lajkó Terézia: a Kormányhivatal több pontban is kifogásolta a rendeletet, mert nem
voltak bizonyos részek szabályozva. Itt nem köztemetőről van szó, csak pár
sírhelyről, mely köztemetés céljára alkalmas, viszont a törvény előírja a
szabályozást, ezért van a rendelet módosítására szükség.
Drávucz Katalin: az ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi milyen
javaslat született?
Major Ferencné az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság
tárgyalta, és a rendelet módosítását elfogadásra javasolja.
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
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Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el köztemetőkről és a
temetkezésről szóló önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés szerint?
A Képviselő-testület a rendeletmódosítást 6 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
6/2014. (III. 29.) önkormányzati rendelete
a köztemetőről és a temetkezésről szóló 16/2013. (XI. 22.) rendelet
módosításáról
(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

8 . 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: átadja a szót Lajkó Terézia jegyzőasszonynak.
Lajkó Terézia: egy módosítás történik a rendeletben, a normatív határozatok
közzétételének módját kell meghatározni.
Drávucz Katalin: az ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi milyen
javaslat született:
Major Ferencné az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság
tárgyalta, és a rendelet módosítását elfogadásra javasolja.
(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 6 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
7/2014. (III. 29.) önkormányzati r e n d e l e t e
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
a szervezeti és működési szabályzatról szóló 6/2011. (IV. 03.)
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önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

9 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés pályázati szolgáltatásra kötendő szerződésre
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Drávucz Katalin: a GoodWill Consulting pályázati tanácsadó Kft. megkereste
önkormányzatunkat, és felajánlotta pályázatok írására vonatkozó széleskörű
szolgáltatását. Három pályázati lehetőség során tudnának az önkormányzat
segítségére lenni, mely a testvértelepüléssel kapcsolat kialakítása, I. világháborús
emlékmű felújítása, valamint energetikai pályázat lebonyolítása. A pénzügyi bizottság
tárgyalta, milyen javaslat született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság
javasolja az írásos anyag elfogadását. A pályázatokhoz nagyrészt a Polgármesteri
Hivatal dolgozói szolgáltatják az adatokat, ezért a bizottság javaslata, hogy a
későbbiekben próbáljon meg az önkormányzat egy dolgozót képezni ezen a
területen.
Major Ferencné: a Polgármesteri Hivatal dolgozói nagy részben segítik a munkát a
pályázatok megvalósulásánál, ha helyi szakembert tudna alkalmazni az
önkormányzat, akkor a többi kolléga leterheltségét lehetne csökkenteni. Egy ember
valószínűleg kevés lesz, de ezen a vonalon el lehet indulni.
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a pénzügyi bizottság
javaslatát?
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
96/2014. (III. 27.) sz. határozata
GoodWill Consulting Kft-vel pályázati szolgáltatásra kötendő szerződésre
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
GoodWill Consulting Kft-nek (1162 Budapest, Timur u. 74. sz.) az 1 éves
pályázati szolgáltatásra – vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése –
vonatkozó ajánlatát melynek díja bruttó 381 ezer forint.
Képviselő-testület felhatalmazza Drávucz Katalin polgármestert a szerződés
aláírására.
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Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztály helyben,
3./ GoodWill Consulting Kft. (1162 Budapest, Timur u. 74. sz.)
értesülnek.
1 0 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a „Roma emberek képzésébe ágyazott foglalkoztatása a szociális
és gyermekjóléti ellátórendszerben” című, TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 kódszámú
pályázaton történő részvételről
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Drávucz Katalin: szociális és gyermekjóléti feladatokkal kapcsolatos ügyintézés
végzésére vehet fel önkormányzatunk 1 évre 1 roma embert, melyet pályázni lehet.
A pályázat feltétele, hogy az 1 év letelte után 3 hónap további foglalkoztatásra van
kötelezettség. A roma származású foglalkoztatottnak elsődlegesen a hátrányos,
halmozottan hátrányos helyzetű, problémás gyerekkel és családjával való
foglalkozás lenne a feladata, és ezen túl még a közfoglalkoztatásnál is nagy
segítséget nyújthatna, például a jelenléti ívek vezetésénél, a táppénzes papírok
időben leadásánál, a szabadságok illetve igazolt távollétek vezetésénél. A projekt
keretében foglalkoztatható még egy projektmenedzser, egy mentor és egy pályázati
elszámoló. Mindegyik munkakörnél lehet eszközre pályázni. Az 1 éves foglalkoztatás
100 %-ban támogatott.
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a javaslatot, hogy az
önkormányzat nyújtsa be pályázatát a Roma nő foglalkoztatására?
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal, és 1 tartózkodás mellett
elfogadja, és a következő határozatot hozza:

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
97/2014. (III. 27.) sz. határozata
a „Roma emberek képzésébe ágyazott foglalkoztatása a szociális és
gyermekjóléti ellátórendszerben” című, TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 kódszámú
pályázaton történő részvételről
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván
benyújtani a „Roma emberek képzésébe ágyazott foglalkoztatása a szociális
és gyermekjóléti ellátórendszerben” című, TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 kódszámú
pályázat pályázati kiírására.
Felelős: Drávucz Katalin polgármester
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben,
értesülnek.
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Drávucz Katalin polgármester bejelenti, hogy a Képviselő-testület megtárgyalta
nyílt ülésének napirendjét, a továbbiakban zárt ülésen folytatja munkáját.

Kmf.

Drávucz Katalin sk.
polgármester

Lajkó Terézia sk.
jegyző

