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Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

2014. május 28-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén, 

 a Polgármesteri Hivatal dísztermében 

 

Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, 
 Dr. Bakos Beáta, Kalmár András, Major Ferencné, Tóth Imre 6 fő képviselő.  

Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Pomázi László 1 fő képviselő. 

Előzetes bejelentés nélkül távolmaradt: Dr. Makai Gabriella, Fehér Lóránt 2 fő 
képviselő. 

Tanácskozási joggal jelen van:  
Lajkó Terézia jegyző,  
Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője,  
Major Antal a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság külsős tagja. 
 

Drávucz Katalin polgármester tisztelettel köszönti a soron kívüli ülésen megjelent 
képviselőket. Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 6 fő jelen van, Pomázi László 
ígérte, hogy érkezik, Fehér Lóránt és Dr. Makai Gabriella képviselők nem jelezték 
távolmaradásukat. A testület határozatképes, s azt megnyitja. Megkérdezi, hogy a 
meghívóban szereplő 1 napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, 
vagy módosító javaslata. 

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.) 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a mai napirendet, 
mely következtében 1 napirendi pontot nyílt ülésen tárgyal a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 

 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
138/2014. (V. 28.) sz. határozata 

Napirend elfogadása 

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

N a p i r e n d :  

1./ Előterjesztés Közterület-felügyelet létrehozására 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 

 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

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

Előterjesztés Közterület-felügyelet létrehozására 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Drávucz Katalin: írásos anyag készült, melyet nem kíván kiegészíteni. Pénzügyi 
bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi milyen javaslat született? 
 
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a pénzügyi 
bizottság javasolja közterület-felügyelet létrehozását, és felhívja a figyelmet arra, 
hogy ha ez létrejön, akkor ez a felügyelet ellenőrzött legyen, és hatékonysága a 
lakosság irányába is megfelelő legyen. 
 
Drávucz Katalin: megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, vagy véleménye az 
írásos anyaggal, illetve az elhangzottakkal kapcsolatosan? 

(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 egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
139/2014. (V. 28.) sz. határozata 

Közterület felügyelet létrehozásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közterület-
felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (2) bekezdésében és a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIV. törvény 17. 
§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Jászladány Nagyközségben 
Közterület-felügyeletet hoz létre 2 fő közterület-felügyelő alkalmazásával a 
Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeként 2014. július 1-től.  
A Képviselő-testület biztosítja a közterület-felügyelet személyi és tárgyi 
feltételeit, a működtetését költségét. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,  
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Jászladány Rendőrőrs helyben 

 é r t e s ü l n e k .  
 
Drávucz Katalin polgármester bejelenti, hogy a Képviselő-testület megtárgyalta 
mai ülésének napirendjét, megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.  
 

Kmf. 

 
 Drávucz Katalin sk. Lajkó Terézia sk. 
 polgármester jegyző 


