
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

2014. április 29-én megtartott soros nyílt 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.  
 
Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: 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, 
Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője, 
Lajosné Kiss Klára a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde vezetője, 
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, 
Kántor Sándor a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 3. számú 
Szakmai Központ vezetője, 
Bezzeg Józsefné a Környezetvédő Nyugdíjasklub vezetője, 
Kun József Arany Ősz Nyugdíjasklub vezetője, 
Bágyi Mihályné Életet az Éveknek Nyugdíjasklub elnöke, 
Szanyi Mihályné Vöröskereszt elnöke, 
Nagy Mihályné Vöröskereszt titkára, 
Vágó Erzsébet Vakok és Gyengénlátók Klub vezetője, 
Csikós Norbert Egyetértés Sportegyesület elnöke, 
Tóth István a kispályás labdarugók képviselője, 
a lakosság részéről 1 fő. 
 

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

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 



 2 

Drávucz Katalin polgármester módosító javaslatként kéri a Képviselő-testületet, 
hogy 19. napirendi pontra vegyék fel zárt ülésbe a Kossuth Lajos út 24. szám alatti 
ingatlan eladásával kapcsolatos kérelem megtárgyalását. Ebben a témában már 
érdemi döntés született, de módosítani szükséges a határozatot.  
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el, hogy zárt ülésben 
19. plusz napirendi pontként tárgyalja a testület a Kossuth Lajos út 24. szám alatti 
ingatlannal kapcsolatos kérelmet? 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 

 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
110/2014. (IV. 29.) sz. határozata 

Napirend módosítása 

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

19./ Előterjesztés a Jászladány, Kossuth L. u. 24. szám alatti önkormányzati 
tulajdonú ingatlan értékesítésével kapcsolatos kérelem megtárgyalására 

  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 13 napirendi pontot nyílt ülésen, 6 napirendi pontot zárt ülésen 
tárgyal a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 

 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
111/2014. (IV. 29.) sz. határozata 

Napirend elfogadása 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők 
szerint határozza meg mai ülésének napirendjét: 

 

N a p i r e n d :  

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



 3 

2./ Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról 
(belső ellenőri jelentés), javaslat zárszámadási rendelet elfogadására 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester, 
  Dr. Szűcs Sándorné belső ellenőr, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

3./ Javaslat a 2013. évi pénzmaradvány felosztására 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

4./ Javaslat a nonprofit szervezetek 2014. évi támogatásának felosztására 
Előadó: Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

5./ Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról 2013. évre vonatkozóan 
Előadó: Lajkó Terézia jegyző, 
  Kántor Sándor JCSGYSZ szakmai központ vezető, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

6./ Előterjesztés a Ladány-Víz Kft. 2013. évi beszámolójának elfogadására 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

7./ Kérelem használt ruha begyűjtésére szolgáló konténer kihelyezésére 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

8./ Előterjesztés a Jászsági Többcélú Társulás és intézményei 2013. évi 
költségvetése teljesítéséről szóló záró beszámoló jóváhagyásának 
elfogadására 
Előadó: Drávucz Katalin, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

9./ Előterjesztés a Jászsági Többcélú Társulás osztatlan közös vagyonának 
felosztására 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

10./ Előterjesztés a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
áthelyezésére 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

11./ Előterjesztés állati hulla konténer elhelyezésére  
Előadó: Drávucz Katalin polgármester, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

12./ Előterjesztés a „Jászság Egészségéért” Alapítvány alapító okiratának 
módosítására 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 

13./ Előterjesztés a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége 2014. évi tagdíj 
összegének jóváhagyására 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
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Zárt ülés: 
 
 
14./ Előterjesztés Jászladány, Petőfi Sándor u. 61. szám (1802 hrsz.) alatti 

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

15./ Javaslat az Önkormányzat részére ingatlan felajánlás elfogadására (677 
hrsz.) 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

16./ Javaslat az Önkormányzat részére ingatlan részek (218. hrsz., 439. hrsz.) 
felajánlásának elfogadására   
Előadó: Drávucz Katalin polgármester, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

17./ Előterjesztés a piactéren található üzlethelyiséggel kapcsolatos kérelem 
megtárgyalására 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

18./ Előterjesztés a piactéren található önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség 
bérbeadására 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

19./ Előterjesztés a Jászladány, Kossuth L. u. 24. szám alatti önkormányzati 
tulajdonú ingatlan értékesítésével kapcsolatos kérelem megtárgyalására 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 

 

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

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

Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 
Drávucz Katalin: az írásos anyag március 24.-től április 25-ig tartalmazza a két ülés 
közötti munkáról szóló tájékoztatót. Megkérdezi, hogy van-e valakinek az írásos 
anyaggal kapcsolatban kérdése, véleménye? 
 
Tóth Imre: megköszöni polgármester asszonynak a részletes és precíz tájékoztatót, 
minden információt megtudott belőle, amire kíváncsi volt. 
 

(További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
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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: 
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
112/2014. (IV. 29.) sz. határozata 

két ülés közötti munkáról szóló tájékoztató tudomásul vétele 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a 
két ülés között végzett munkáról a polgármester által készített tájékoztatót. 

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

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

Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról 
(belső ellenőri jelentés), javaslat zárszámadási rendelet elfogadására 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester, 

Dr. Szűcs Sándorné belső ellenőr, 
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

Drávucz Katalin: Dr. Szűcs Sándorné belső ellenőr jelezte, hogy nem tud részt 
venni a Képviselő-testület ülésén, az írásos anyagot elküldte. Pénzügyi bizottság 
tárgyalta, és Bagi Zsolt elnök távollétében Tóth Imre képviselő vezette le a bizottsági 
ülést. Milyen javaslat született? 
 
Tóth Imre: a bizottság tárgyalta az anyagot, amely 2 részből tevődik össze, a 2013. 
évi költségvetési zárszámadási rendeletből, illetve a belső ellenőri jelentésből. A 
bizottság mindkét témakört tüzetesen áttárgyalta, és mindkettő anyag tekintetében 
javasolja az elfogadást, nem kért semmilyen javítást, módosítást. 
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el 2013. évi 
zárszámadásról szóló rendelet tervezetet az előterjesztett formában? 
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 6 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadja, és a következő rendeletet alkotja: 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról 
 

(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
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Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a belső ellenőri 
jelentést? 
A Képviselő-testület a jelentést 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
113/2014. (IV. 29.) sz. határozata 

Belső ellenőr 2013. évről szóló jelentésének elfogadása 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a belső 
ellenőr éves összefoglaló ellenőrzési jelentését Jászladány Nagyközségi 
Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi 
belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről.  

 

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

 

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

Javaslat a 2013. évi pénzmaradvány felosztására 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester, 

Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

Drávucz Katalin: az írásos anyagban szerepel a pénzügyi osztály által elkészített 
anyag, mely szerint a 2013. év számviteli zárása után a megállapított módosított 
pénzmaradvány 114 523 ezer forint, ebből a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 
97 217 ezer forint, a szabad pénzmaradvány pedig 17 306 ezer forint. Ennek 
felosztására, illetve felhasználására az anyagban található javaslat. Pénzügyi 
bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Tóth Imre: a pénzügyi bizottság örül annak, hogy olyan évet zárhatunk, ahol jelentős 
pénzmaradvánnyal kell számolni. A táblázat tartalmazza azt a felosztást, amit a 
pénzügyi bizottság elfogadott, melyben tartalékot is tudnak képezni. A bizottság az 
anyag elfogadását javasolja. 
 

(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 
114/2014. (IV. 29.) sz. határozata 



 7 

2013. évi pénzmaradvány felosztása 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára elfogadja az Önkormányzat 
2013. évi pénzmaradványának felosztását a következők szerint: 

 
A 2013. év számviteli zárása után a megállapított módosított 
pénzmaradvány: 114 523 eFt. 
Ebből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 97 217 eFt. 
Szabad pénzmaradvány: 17 306 eFt  
 
A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány megoszlása: 
- működési pénzmaradvány:  90 222 eFt 
- felhalmozási pénzmaradvány: 6 995 eFt 
 Összesen:    97 217 eFt 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványának 
felosztása a következő: 
 

Pénzmaradvány felosztása 
adatok eFt-ban 

 
Működési célú pénzmaradvány felosztása 

 
Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa 4 273 

• Szállítói számlák (dologi kiadások) 4 273 
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 
pénzmaradványa 

6 498 

• Szállítói számlák (dologi kiadások) 6 498 
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde pénzmaradványa 8 142 

• Szállítói számlák (dologi kiadások) 8 142 
Nagyközségi J. A. Művelődési Ház és Könyvtár 132 

• Szállítói számlák (dologi kiadások) 132 
Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 6 115 

• Szállítói számlák (dologi kiadások) 6 115 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat pénzmaradványa 65 062  

• ÁROP pályázat 5 498 
• Szerkezetátalakítási támogatás (KLIK) 1 800 
• Téli közmunkaprogram előlege 15 879 
• Kiegészítő támogatás 3 818 
• Szállítói számlák  38 067 

 
2013. évi működési maradványa 
 

 
90 222 
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Felhalmozási célú pénzmaradvány felosztása 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat pénzmaradványa 6 995  

• Rákóczi úti óvoda bővítés 6 995 
  

 
2013. évi felhalmozási pénzmaradvány összesen  
 

 
6 995 

 
 

Szabad pénzmaradvány felosztása 
 

Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa 12 070  
• Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 7 887 
• Állati hulla telep kialakítása 2 183 
• Polgárőrség kamerarendszer beüzemelése 2 000 

Nagyközségi J. A. Művelődési Ház és Könyvtár 
pénzmaradványa 

2 029 

• Jász-Piknik rendezése 350 
• Ladány Napja rendezvény 1 679 

Jászladányi Óvoda és Bölcsőde pénzmaradványa 3 207 
• Tartalék 3 207 

 
2013. évi szabad pénzmaradvány összesen  
 

 
17 306 

 
 

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 a nonprofit szervezetek 2014. évi támogatásának felosztására 
Előadó: Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 

Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 

Drávucz Katalin: megkérdezi Mezei Norbert pénzügyi osztályvezetőt, hogy kívánja-
e kiegészíteni az írásos anyagot? 
 
Mezei Norbert: nem kívánja kiegészíteni. A pénzügyi bizottság a tegnapi nap 
folyamán tárgyalta, a javaslatot a Képviselő-testület tagjai kézhez kapták. 
 
Drávucz Katalin: Tóth Imre képviselőt kérdezi, hogy a pénzügyi bizottság részéről 
milyen javaslat született? 
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Tóth Imre: kevés pénzt nem könnyű sokfelé osztani. A pénzügyi bizottság 
hosszasan tárgyalta a napirendet, mely alapján született határozatot a képviselők 
megkapták, a bizottság ezt a felosztást javasolja végrehajtani. 
 

Pomázi László: a nyugdíjas klubok vezetőitől kérdezi, hogy miért van szükség 3 
nyugdíjas klubra? 3 felé kell adni támogatást, és közben lehet, hogy a 3 csoport 
létszáma teljesen különböző. 
 

Kun József Arany Ősz Nyugdíjasklub elnöke: nem tud választ adni, de van olyan 
hely, ahol ennél több nyugdíjas klub van. 
 
Bezzeg Józsefné Környezetvédő Nyugdíjasklub elnöke: röviden elmondja az 
összeférhetetlenség, és kiválás körülményeit. 
 
Drávucz Katalin: képviselő úr részéről a kérdés jogos, hiszen könnyebb dolga lenne 
a Képviselő-testületnek, ha a finanszírozást nem kellene ennyi felé osztani, illetve az 
összefogás a nyugdíjasok részéről jobban működne.  
Tájékoztatásképpen elmondja, hogy mindhárom nyugdíjas klub kapott támogatást, 
az értesítést meg fogják kapni. 15 szervezet kért, és kapott támogatást ebből a 
keretből, amelyet a Képviselő-testület költségvetéskor elkülönített erre a célra. A 
felhívással együtt mindenki kapott egy együttműködési megállapodást, mely arról 
szól, hogy minden civil szervezet, aki támogatást kap, az önkormányzat egyes 
rendezvényein aktívan feladatokat vállal. A Művelődési Ház részére kellene jelezni, 
hogy ki milyen feladatot tud elvállalni. 
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el pénzügyi bizottság 
javaslatára a nonprofit szervezetek támogatásának felosztását? 
A Képviselő-testület a felosztást 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
115/2014. (IV. 29.) sz. határozata 

Nonprofit szervezetek támogatása 2014. évben 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évben a 
nonprofit szervezetek támogatására megítélt 3 millió forint felosztását a 
következő táblázat szerint fogadja el: 

 
Adatok Ft-ban 

szervezet támogatás 

Vakok és Csökkentlátók Klubja 30 000 

Arany Ősz Nyugdíjas Klub 30 000 

Jászladányi Postagalambsport Egyesület 30 000 

Mozgássérültek Egyesülete 30 000 
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Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány 30 000 

Egyetértés Sportegyesület 1 500 000 

Életet az éveknek Hagyományőrző Klub 30 000 

Új Iskoláért Alapítvány 20 000 

Jászladányi Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány 100 000 

Jászladányi Környezetvédő Nyugdíjas Klub 30 000 

Nagyközségi Polgárőrség  500 000 

Magyar Vöröskereszt 80 000 

Jászladányi Gazdakör 30 000 

Gaál István Helytörténeti kör 30 000 

Összhang Művészeti Tehetséggondozó Alapítvány 30 000 

Tartalék  500 000 

Összesen 3 000 000 
 

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

 
 

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

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról 2013. évre vonatkozóan 
Előadó: Lajkó Terézia jegyző, 

Kántor Sándor JCSGYSZ szakmai központ vezető, 
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 

Drávucz Katalin: írásos anyagot mindenki kapott. Jegyzőasszonyt kérdezi kívánja-e 
szóban kiegészíteni? 
 
Lajkó Terézia: nem kívánja kiegészíteni. 
 
Drávucz Katalin: Kántor Sándort kérdezi kívánja-e kiegészíteni. 
 
Kántor Sándor: nem kívánja kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. 
 
Drávucz Katalin: az ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi milyen 
javaslat született? 
 
Major Ferencné az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság kérése, 
hogy a 30. oldal lap közepétől, a 31. oldal lap közepéig terjedő rész törlésre kerüljön, 
mert ez nem a Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskolához köthető dolog. 
Egyebekben elfogadásra javasolja a bizottság az előterjesztett anyagot. 
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Drávucz Katalin: az átfogó értékelés minden településen a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatosan minden Képviselő-testület megtárgyalja. 
A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás (JSZSZT) jászladányi székhellyel működik. 
Elnökként több település beszámolójának tárgyalásán részt vett, mindenhol kiderült, 
hogy hatalmas feladat az intézmény munkája. A JSZSZT tartja fenn ezt az 
intézményt, akinek ma délelőtt volt egy társulási ülése itt Jászladányon. A 
polgármesterek itt értékelték a társulás működését, egy egész évet, és nagyon 
pozitívan élték meg a társulás létrejöttét, és köszönték Jászladánynak, hogy 
felvállalta ezt a szerepet, hiszen több kollégának hatalmas munkája van ebben. 
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el az ügyrendi 
bizottság módosításával a gyermekjóléti feladatokról szóló beszámolót? 
A Képviselő-testület a beszámolót 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
116/2014. (IV. 29.) sz. határozata 

Jászladány Nagyközség gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról a 2013. évre vonatkozóan 

 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) 
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva megtárgyalta és elfogadja a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó 
értékelést 2013. évre vonatkozóan, figyelemmel az Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottság javaslatára. 

Az értékelést meg kell küldeni a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,  

 2./  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatala Szolnok, 

 3./  Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 3. sz. Központ 
Jászladány, Hősök tere 3., 

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

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

Előterjesztés a Ladány-Víz Kft. 2013. évi beszámolójának elfogadására 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 

Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 

Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendet, Tóth Imre képviselőt 
kérdezi, hogy milyen javaslat született? 
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Tóth Imre: az eredmény-kimutatásnál a 6. sorban szerepel értékcsökkenési leírás, 
ez az összeg tévesen lett ebbe a sorba írva, mivel 1 sorral lentebb kellett volna, az 
egyéb ráfordítások sorába. Ezzel a javítással elfogadásra javasolja a bizottság a 
beszámolót.  

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a pénzügyi bizottság 
szerinti módosítással a Ladány-Víz Kft. 2013. évi beszámolóját? 
A Képviselő-testület a tájékoztatót 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
117/2014. (IV. 29.) sz. határozata 

Ladány-Víz Kft. 2013. évi beszámolójának elfogadására  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára elfogadja a Ladány-Víz Kft. 
2013. évi beszámolóját azzal a módosítással, hogy az Eredmény-kimutatás 
táblázatban a 20 ezer forint egyéb ráfordítást a VII. Egyéb ráfordítások sorban 
tüntesse fel. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Ladány-Víz Kft. Jászladány Hősök tere 6. 
 3./ Kocza Gábor Imre 5144 Jászboldogháza Bocskai u. 63. 
  é r t e s ü l n e k .  

 
 
 

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

Kérelem használt ruha begyűjtésére szolgáló konténer kihelyezésére 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 

Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 

Drávucz Katalin: két kérelem érkezett önkormányzatunkhoz használt ruha 
begyűjtésére szolgáló konténer kihelyezésére. Pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen 
javaslat született? 
 
Tóth Imre: a pénzügyi bizottság úgy döntött, hogy ingyenesen nem tudja az 
önkormányzat a helyet biztosítani, hiszen mindenki terület használati díjat fizet, aki 
valamilyen tevékenységet végez. Javasolja a bizottság, hogy 1000.-Ft/hó értékért a 
nagyközség központjában a szelektív hulladékgyűjtők mellett 1 m2-en elhelyezheti 
konténerét az a vállalkozó, aki ezt tudja vállalni. 

 

(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 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
118/2014. (IV. 29.) sz. határozata 

használt ruha begyűjtésére szolgáló konténer kihelyezésére 

 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi 
használt ruha begyűjtésére szolgáló konténer kihelyezését a Jászladány 
központjában elhelyezkedő piactér területén lévő szelektív szemétgyűjtő 
konténerek mellett 1m2 területen, 1000.-Ft/hó közterület használati díj 
befizetése ellenében. 

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

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

Előterjesztés a Jászsági Többcélú Társulás és intézményei 2013. évi 
költségvetése teljesítéséről szóló záró beszámoló jóváhagyásának 
elfogadására 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester, 

Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 

Drávucz Katalin: 2013. év zárását kellene elfogadni a Jászsági Többcélú Társulás 
esetében. A társulás megszűnt, és a pénzmaradvány kiutalásra került. A pénzügyi 
bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Tóth Imre: a bizottság javasolja az írásos határozati javaslat elfogadását. 

 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a pénzügyi bizottság 
javaslatára a JTT záró beszámolóját? 
A Képviselő-testület a beszámolót 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
119/2014. (IV. 29.) sz. határozata 

A Jászsági Többcélú Társulás és intézményei 2013. évi költségvetése 
teljesítéséről szóló záró beszámoló jóváhagyásának elfogadásáról 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: 
Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-
ában kapott felhatalmazás alapján a Jászsági Többcélú Társulás 
(továbbiakban:Társulás) és intézményei 2013. évi költségvetése teljesítéséről 
szóló záró beszámoló elfogadásáról az alábbi határozatot alkotja: 
 
 

I. 
 

A költségvetési előirányzatok teljesítése 
 
(1) A Képviselő-testület a Társulás 2013.évi költségvetése teljesítéséről 
szóló záró beszámolót az 1. sz. táblázatban foglaltaknak megfelelően 

 
476 519 ezer Ft bevétellel 
476 519 ezer Ft kiadással 

jóváhagyja. 
 
 
A Képviselő-testület: 
 
(2) a Társulás költségvetési előirányzatait, kiadásait jogcímenként, bevételeit 
forrásonként az 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 1/da., sz. táblázatokban foglaltak 
szerint, 
(3) a Jászsági Támogató Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatainak 
teljesítését a 2. sz táblázatban foglaltak szerint, 
(4) a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat bevételi és kiadási 
előirányzatainak teljesítését a 3 sz. táblázatban, a TAMOP 5.3.1. sz. és a 
TAMOP 5.2.5. sz. pályázatok bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését 
3/a. és 3/b. sz. táblázatokban foglaltak szerint, 
(5) a Jászsági Óvodai Intézmény bevételi és kiadási előirányzatainak 
teljesítését az 4. sz. táblázatban foglaltak szerint, 
(6) a Titkárság bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 5. és az 5/a. 
sz. táblázatban foglaltak szerint, 
(7) a Társulás belső kezelésű feladatainak bevételi és kiadási előirányzatainak 
teljesítését a 6. sz. és 6/a. sz. táblázatban foglaltak szerint, 
(8) a Társulás felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. sz. 
táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja. 
 
 

II. 
 

Állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolások 
 
(1) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Társulás 2013. évi feladataihoz 

az állami támogatásokat 1/b. táblázatban foglaltak alapján vette igénybe. 
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(2) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Jászsági Támogató 
Szolgálat 2013. I. félévi működéséhez, a 2013. júniusi 
bérfinanszírozásához szükséges 809 ezer Ft MÁK különbözet a 
Jászberény Város Önkormányzata részére megtérítésre kerül. 
 

(3) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Jászsági Óvodai Intézmény 
2013. I. félévi működéséhez, 18 145 ezer Ft-ot- a 11/c. sz. táblázatban 
foglaltak szerinti önkormányzatok a Társulás jogutód számlájára átutalják. 
 

(4) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Jászsági Óvodai Intézmény 
2013. I. félévi működéséhez, a 2013. júniusi bérfinanszírozásához 
szükséges MÁK különbözet Jászberény Város Önkormányzata részére 
8.977 ezer Ft összegben megtérítésre kerül. 
 

(5) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Jászsági Óvodai Intézmény 
2013. I. félévi működésének biztosításához lehívott, de igénybe nem vett 
étkezési támogatás - 7.956 ezer Ft- a 11/b. sz. táblázatban foglaltak 
szerint az érintett önkormányzatok részére átutalásra kerül. 

 
(6)  A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Jászsági Családsegítő és 

Gyerekjóléti Szolgálat 2013. I. félévi működéséhez, a 2013. júniusi 
bérfinanszírozásához szükséges MÁK különbözet Jászberény 
önkormányzata részére 2.883 ezer Ft megtérítésre kerül. 
 

(7) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a MÁK által a 2012. decemberi 
bérkifizetésekre megelőlegezett, de 2013. július és augusztus hónapokban 
Jászberény Város Önkormányzatát terhelő - az ún. visszavont- támogatás  
• a Jászsági Támogató Szolgálatnál 433 ezer Ft,  
• a Jászsági Egységes Pedagógiai Szolgálatnál 129 ezer Ft,  
• a Jászsági Családsegítő és Gyerekjóléti Szolgálatnál 826 ezer Ft,  
• a Jászsági Óvodai Intézménynél 4.718 ezer Ft,  
• a Titkárságnál 507 ezer Ft- a társulási pénzmaradvány terhére - 

összesen  6 613ezer Ft Jászberény Város Önkormányzata részére 
megtérítésre kerül. 

 
 

III. 
 

A 2013.évi önkormányzati befizetésekkel összefüggő rendelkezések  
 
(1) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Jászsági Családsegítő és 

Gyerekjóléti Szolgálat 2013. I. félévi működéséhez, a 190 ezer Ft összegű 
hátralékot az érintett önkormányzatok az 1/da. sz. táblázatban foglaltak 
szerint, a Társulás jogutód számlájára átutalják. 
 

(2) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Jászsági Óvodai Intézmény 
2013. I. félévi működéséhez, az 1 679 ezer Ft összegű hátralékot az 
érintett önkormányzatok az 1/da. sz. táblázatban foglaltak szerint és a 
településenkénti elszámolás részeként a Társulás jogutód számlájára  
átutalják. 
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(3) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Társulás 2013. I. félévi 

működéséhez,  
• a Titkárság 2013. I. negyedévi 395 ezer Ft összegű hátralékát,  
• a Titkárság munkáltatói intézkedéseinek 381 ezer Ft összegű 

hátralékát,  
• a Társulás 2013. II. negyedévi 1.755 ezer Ft összegű működési 

hátralékát,  
az érintett önkormányzatok a társulás jogutód számlájára megfizetik. 

 
(4) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Társulás 2013. I. félévi 

működéséhez befizetett önkormányzati többletek -1.659 ezer Ft 
összegben- az érintett önkormányzatok részére az 1/da. sz. táblázatban 
foglaltak szerint visszautalásra kerülnek. 

 
(5) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Jászsági Támogató 

Szolgálat 2013. I. félévi működéséhez biztosított 5.571 ezer Ft 
túlfinanszírozási összeget Jászberény Város Önkormányzata a társulás 
jogutód számlájára megfizeti. 

 
(6) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Társulás Titkársága 

felújítására fordított összegének 2013. június 30-i nettó értékét, 8 753 ezer 
Ft-ot Jászberény Város Önkormányzata a Társulás jogutód számlájára 
megfizeti. 

 

(7) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Társulás létszámcsökkentési 
pályázati támogatást, 1 297 ezer Ft-ot Jászberény Város Önkormányzata a 
Társulás jogutód számlájára megfizeti. 

 

(8) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Társulás 2013. június havi 
bérkmpenzáció támogatást, 1 121 ezer Ft-ot Jászberény Város 
Önkormányzata a Társulás jogutód számlájára megfizeti. 

 
 

IV. 
 

A Társulás pénzmaradványa terhére rendezendő kötelezettségek 
 

(1) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Társulás a 2013. I. félévi 
pénzmaradványa terhére  

• a KLIK Jászberényi Tankerülete részére a „Generali Simba” 
jogcímen 100 ezer Ft-ot, 

• Katona Gabriella jogerős hagyatéki végzése jogcímén 197 ezer Ft-
ot biztosít. 

 
(2) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Társulás a 2013. I. félévi 

pénzmaradványa terhére  
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• a JÖSZ részére a 2013. évi működés támogatása jogcímen 429 
ezer Ft-ot, 

•  Pusztamonostor Önkormányzata részére - a 2011.évi kamat 
visszafizetés jogcímén- 323 ezer Ft-ot,  

• Jásztelek Község Önkormányzata részére - JKI 2012. évi 
elszámolása jogcímen- 2 328 ezer Ft-ot, 

• Jászágó Község Önkormányzata részére –normatíva különbözet 
címén 450 ezer Ft-ot biztosít, 

• Alattyán Község Önkormányzata részére –pótlólagosan 
benyújtott közmű számlák címén 433 ezer Ft-ot biztosít, 

• Jászberény Város Önkormányzata részére - a jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás 2013. I. félévi támogatás elmaradt 
kifizetése jogcímen- 250 ezer Ft-ot biztosít. 

 
(3) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Társulás a 2013. I. félévi 

pénzmaradványa terhére Jászberény Város Önkormányzata részére 
• a Társulás által átadott dolgozók 2013.II. negyedévi személyi 

juttatás és közterhei jogcímen 2 980 ezer Ft-ot,  
• a Társulás megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozói 2013. II. 

negyedévi személyi juttatás és közterhei jogcímen 1.817 ezer Ft-ot, 
• a JTT és a Jászberény Önkormányzata megállapodása alapján a 

Társulás megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozói 2013. 
július és augusztusi személyi juttatás és közterhei jogcímen 838 
ezer Ft-ot biztosít. 

• a Társulás megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozói 2013. 
szeptember és októberi személyi juttatás és közterhei jogcímen 1 
143 ezer Ft-ot biztosít, 

• Elszámolási többletek, számla vezetési többletköltségek címén 539 
ezer Ft-ot biztosít. 

 
(4) A Képviselő-testület a Társulás a 2013. I. félévi pénzmaradványa terhére 

az ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0002 azonosítószámú „Közösségi közlekedés 
fejlesztése a Jászságban” tárgyú projekt elszámolási maradványa 
jogcímen 24.281 ezer Ft -ot elkülönít. Az összeg felhasználására a 
beruházás lezárását követően az önkormányzati önerő és előlegek 
elszámolása után kerülhet sor. 

 
(5) A Képviselő-testület a Társulás a 2013. I. félévi pénzmaradványa terhére 

az ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0002 azonosítószámú „Közösségi közlekedés 
fejlesztése a Jászságban” tárgyú projekthez kapcsolódóan - jó teljesítési 
garancia jogcímen- 3.003 ezer Ft-ot elkülönít. Az összeg felhasználására 
a garanciális határidő lejártát követően az érintett önkormányzatok 
döntésének megfelelően kerülhet sor. 

 
(6) A Képviselő-testület a Társulás a 2013. I. félévi pénzmaradványa terhére 

a Leonardo projekt elszámolási maradványa jogcímen 3.453 ezer Ft -ot 
különít el. 

 
(7) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Jászsági Támogató 

Szolgálat 2013.évi maradványa -2 149 ezer Ft összegben - Jászberény 
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Város Önkormányzata részére a 13. sz. táblázatban foglaltak szerint 
visszautalásra kerül. 
 

(8)  A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Jászsági Családsegítő és 
Gyerekjóléti Szolgálat 2013.évi maradványa -2 817 ezer Ft összegben- a 
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás részére a 13. sz. táblázatban 
foglaltak szerint visszautalásra kerül. 
 
 

(9) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Társulás Titkársága 
elmaradt közműszámláinak összegét, 5.557 ezer Ft összegben 
Jászberény Önkormányzata részére megfizeti. 
 

 
(10) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Társulás 2013.évi 

pénzmaradványa 13.000 ezer Ft összegben az érintett önkormányzatok 
részére az 13. sz. táblázatban foglaltak szerint visszautalásra kerül. 
 

(11) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Társulás és intézményei 2013. évi 
záró elszámolásának pénzügyi rendezése az érintett önkormányzatok 
részére - a 13. sz. táblázatban foglaltak szerint - egyenlegezve, a 
kötelezettségeket és a jóváírásokat egymással szembe állítva történjen.  
 

V. 
 

A 2013. évi szabad pénzmaradvány megállapítása 
 
(1) A Képviselő-testület a Társulás és kapcsolódó intézményei 
pénzmaradványát a 9., 9/a, 10., 10/a., 11., 11/a., 11/b, 11/c, 12., 12/a. sz. 
táblázatokban foglalt részletezettséggel hagyja jóvá.  
 
(2) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Társulás intézményeinél kezelt 
feladatok kötelezettségekkel nem terhelt maradványát, a feladatot ellátó, 
jogutód intézmény részére át kell utalni. 
 
(3) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Társulásnál kezelt feladatok 
kötelezettségekkel nem terhelt maradványát – lakosság arányosan – az 
önkormányzatok részére át kell utalni. 

 
VI. 

 
Társulási vagyon mérlegének megállapítása 

 
(1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
91. § (2) bekezdésében hivatkozott mérlegeket 1-13. sz. táblázatokban foglalt 
tartalommal határozza meg. 
 
(2) A Képviselő-testület a Társulás 2013. június 30-ei állapot szerinti vagyonát 
14. sz. táblában foglalt mérlegben szereplő adatok alapján állapítja meg. 
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VII. 
 

 
Jelen határozattal a Jászsági Többcélú Társulás 2013. évi költségvetési 
előirányzatainak megállapításáról szóló 4/2013. (II.7.) sz. költségvetési 
határozat, valamint az azt módosító 59/2013. (VI.28.), sz. társulási határozat 
hatályukat vesztik. 
 
Felelős: Drávucz Katalin polgármester  
 
Erről értesülnek: 

1. JNSZM Kormányhivatal, Szolnok 
2. Jászberényi és Jászapáti járás önkormányzatai 
3. Polgármesteri Hivatal, Jászberény 
4. Jogutód intézmények vezetői 

 
 
 
 

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

Előterjesztés a Jászsági Többcélú Társulás osztatlan közös vagyonának 
felosztására 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 

Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Drávucz Katalin: újabb javaslat érkezett a Jászsági Többcélú Társulás 
megszűnését követően az osztatlan közös vagyon felosztására. Pénzügyi bizottság 
tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Tóth Imre: a bizottság javasolja az írásban szereplő határozati javaslat elfogadását. 
Az alapítvány, mely javára lemond az önkormányzat az 50 %-ról az a jászberényi 
kórház, ahová a jászladányi betegek is fordulnak, ezért a bizottság úgy véli, 
részesülnek a jászladányiak ebből a profitból. 
 
Drávucz Katalin: a 18 település részéről ez 9,5 millió forintot jelent, melyből a 
jászberényi kórház olyan eszközt fog vásárolni, ami még nincs, a feladatellátás 
színvonalának emelése céljából. 
 

(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 
120/2014. (IV. 29.) sz. határozata 
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A Jászsági Többcélú Társulás Jászladány települést megillető osztatlan közös 
vagyonáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsága javaslatára, a Jászsági Többcélú Társulás 
osztatlan közös vagyonának Jászladány Nagyközségi Önkormányzatát 
megillető felhasználását az alábbiak szerint fogadja el: 
− A felbecsült eszközöket 50%-ban Jászberény Város Önkormányzata 

megvásárolhatja Jászladány Nagyközségi Önkormányzattól. 
− A ki nem fizetett 50 %-ot felajánlja a Jászság Egészségért Alapítvány 

javára. 
 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben, 
 3./ Polgármesteri Hivatal, Jászberény 

  é r t e s ü l n e k .  
 

 
 
1 0 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat áthelyezésére 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester, 

Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 

Drávucz Katalin: a rendőrőrs, és a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat vezetőjével egyeztettük a körülményeket. A rendőrőrs jelzése szerint 
szükségük lenne arra az épületrészre, amelyben a Családsegítő Szolgálat működik. 
A családsegítők vezetőivel egyeztetve javaslatként került a Képviselő-testület elé a 
Petőfi út 4. szám alatti épület a családsegítő szolgálat áthelyezésére. Az épület 
jelenleg kihasználatlanul áll, az állaga csak romlik. Ezzel az intézkedéssel mind a 
rendőrség, mind a családsegítők munkájának körülményei kedvezően javulnának. A 
családsegítő felszabadult helyiségeit a rendőrség és a polgárőrség használná a 
továbbiakban, ahol a kamerarendszer figyelése is történne. Pénzügyi bizottság 
tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Tóth Imre: a bizottság támogatja a javaslatot, a kezdeményezést. 
 
Lajkó Terézia: amennyiben a testület elfogadja a cserére tett javaslatot, akkor 
dönteni kellene arról, hogy a Petőfi út 4. szám alatti szolgálati lakást át kell minősíteni 
intézményi épületté, hogy a Földhivatal felé is el lehessen indítani az eljárást. 
Jelenleg szolgálati lakásnak van minősítve. 
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a Jászsági 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat áthelyezésével? 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
121/2014. (IV. 29.) sz. határozata 

Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat áthelyezésére 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára elfogadja a Jászsági 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat áthelyezését a Jászladány Petőfi 
Sándor u. 4. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanba.  

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat helyben 

  é r t e s ü l n e k .  
 
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet azzal, hogy a Petőfi 
Sándor u. 4. szám alatti lakóház átminősítésre kerüljön? 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
122/2014. (IV. 29.) sz. határozata 

Jászladány, Petőfi Sándor u. 4. szám alatti ingatlan átminősítéséről 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászladány, 
Petőfi Sándor u. 4. szám alatt található önkormányzati tulajdonú szolgálati 
lakásának átminősítését kezdeményezi önkormányzati intézményi épületté.  

Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére a 
Földhivatal felé.  

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

  é r t e s ü l n e k .  
 

 
1 1 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés állati hulla konténer elhelyezésére  
Előadó: Drávucz Katalin polgármester, 

Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 

Drávucz Katalin: az állati hulla konténer elhelyezése az önkormányzatnak nem 
kötelező feladata, mégis szeretné Képviselő-testületünk megoldani ezt a problémát. 
A lakosok is találkozhattak azzal a kérdőívvel, amivel próbáltuk felmérni, hogy 
mennyire van erre szükség, hiszen ez több millió forintos beruházást jelent, és erre 
állami támogatást, finanszírozást az önkormányzat nem kap, a saját 
költségvetéséből kell mind a létesítést, mind a működtetést kigazdálkodni. Több mint 
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2100 kérdőív ment ki a lakosoknak, ebből 98 db érkezett vissza. Nagy volt az 
érdektelenség a lakosok körében, mégis úgy döntött a Képviselő-testület, hogy 
szeretné megoldani ezt a problémát. Jászalsószentgyörggyel sikerült egy olyan 
egyezséget kötni, hogy a fenntartásában, az üzemeltetésében szerepet vállalnak, és 
lakosságarányosan fogjuk fenntartani ezt a tevékenységet, a feladatellátást, de a 
létrehozásról, kialakításról természetesen Jászladánynak kell gondoskodni. Ezzel 
kapcsolatosan kerülne megvásárlásra az a külterületi ingatlan, amelyet erre a célra 
kijelölt a Képviselő-testület. Pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Tóth Imre: a bizottság tárgyalta, és az előzetes egyeztetéseket követően a 
tulajdonos által elfogadott 750.-Ft/m2 áron javasolja megvásárolni a 070/2 hrsz-ú 
1053m2-es külterületi ingatlant. Megvásárlását követően ezen a helyen javasolja 
elhelyezni az állati hulla begyűjtő konténert. 
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet azzal, hogy a 070/2 
hrsz-ú ingatlant megvásárolja az önkormányzat állati hulla lerakó létesítésének 
kialakítására? 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
123/2014. (IV. 29.) sz. határozata 

Jászladány 070/2 hrsz-ú külterületi ingatlan megvásárlására 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete állati hulla 
konténer elhelyezése céljából megvásárolja a 070/2 hrsz-ú 1053m2-es 
külterületi ingatlant Szabóné Kun Éva (született: Kun Éva, Jászberény, 
1977.09.09., an.: Bernáth Mária) 5053 Szászberek, Árpád u. 42. sz. alatti 
lakostól. 

A vételárat az eladóval közösen 750,- Ft/ m2-ben határozta meg. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Drávucz Katalin polgármestert az 
adásvételi szerződés aláírására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben, 
 3./ Szabóné Kun Éva 5053 Szászberek, Árpád u. 42. sz. 

 é r t e s ü l n e k .  
 
 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet azzal, hogy a terület 
megvásárlása után történjen meg az állati hulla konténer helyének kiépítése? 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
124/2014. (IV. 29.) sz. határozata 
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Állati hulla gyűjtésére szolgáló zárt konténer elhelyezésére 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára dönt arról, hogy a Jászladány 
070/2 hrsz-ú ingatlanon állati hulla gyűjtésére szolgáló zárt konténer kerüljön 
elhelyezésre, és az ingatlan használhatóvá tételét biztosítja erre a feladatra, a 
jogszabályi feltételeknek megfelelően.  

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

 é r t e s ü l n e k .  
 
 

1 2 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a „Jászság Egészségéért” Alapítvány alapító okiratának 
módosítására 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 
Drávucz Katalin: a Jászság Egészségéért alapítvány alapító okiratának módosítása 
vált szükségessé. Írásos anyagban érkezett meg az alapítvány jegyzőkönyve, hogy 
milyen módosításokat kell végrehajtani. Minden Képviselő-testületnek el kell 
fogadnia, aki tagja az alapítványnak. Ez az alapítvány, akinek a számára az imént az 
osztatlan közös vagyon 50%-át fölajánlotta a Képviselő-testület. Írásos anyagot 
kapott mindenki, nem szeretné szóban kiegészíteni, csak ha kérdés merül fel. 
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el az írásos anyagban 
szereplő javaslatot, és az alapítvány alapító okiratának módosítását? 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
125/2014. (IV. 29.) sz. határozata 

„Jászság Egészségéért” Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
„Jászság Egészségéért” Alapítvány (5100 Jászberény, Szelei út 2.) Alapító 
Okiratának módosítását a 2013. szeptember 3-án kelt jegyzőkönyvben 
foglaltak, és az alapítás óta bekövetkezett változásokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okirat szerint. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ „Jászság Egészségéért” Alapítvány 5100 Jászberény, Szelei út 2. 
  é r t e s ü l n e k .  
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1 3 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége 2014. évi tagdíj 
összegének jóváhagyására 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester, 

Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 

 
Drávucz Katalin: az írásos anyagot nem kívánja kiegészíteni. Pénzügyi bizottság 
tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Tóth Imre: a bizottság javasolja az írásos anyag elfogadását. 
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az írásban szereplő 
határozati javaslattal? 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
126/2014. (IV. 29.) sz. határozata 

A Jászsági Önkormányzatok Szövetsége 2014. évi tagdíj összegének 
jóváhagyásáról 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Jászsági 
Önkormányzatok Szövetségének tagja jóváhagyja 2014. évre szólóan az  
5,-Ft/lakos tagdíjat, illetve kiegészítő tagdíjként a nagyközség 1 lakosára jutó 
iparűzési adó összegét. 
A szövetség részére a tagdíj befizetés határideje 2014. június 30. 
 
Erről:1./ Képviselő-testület tagjai helyben,  
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben, 
 3./ Eszes Béla JÖSZ 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.  
 

(Dr. Bakos Beáta képviselő elhagyta a tanácstermet, a testület 5 fő képviselő 
jelenlétében folytatja munkáját.) 

 

Kmf. 

 
 

 
 Drávucz Katalin sk. Lajkó Terézia sk. 
 polgármester jegyző 


