
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

2014. június 12-én megtartott soros nyílt ülésén, 

 a Polgármesteri Hivatal dísztermében 

 

Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, 
Dr. Bakos Beáta, Kalmár András, Major Ferencné, Pomázi László, Tóth Imre 7 fő 
képviselő.  
 
Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Dr. Makai Gabriella 1 fő képviselő. 
 
Előzetes bejelentés nélkül távolmaradt: Fehér Lóránt 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, 
Silye András a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 
vezetője, 
Kántor Sándor a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 3. számú 
Szakmai Központ vezetője, 
Fazekas-Füzesi György rendőrhadnagy, a Jászladányi Rendőrőrs bűnügyi 
csoportvezetője, 
Lajkó József Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola igazgatója, 
Szikszai János Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola Jászladányi 
tagintézményének vezetője, 
Tóth József Móra Ferenc Általános Iskola igazgatója, 
Major Antal a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság külsős tagja, 
Tallósi Tiborné Jászladány, Pillangó u. 4. sz. alatti lakos 
 

 
 
Drávucz Katalin polgármester tisztelettel köszönti a soros ülésen megjelent 
képviselőket, intézményvezetőket, meghívott vendégeket, és megjelenteket. 
Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 7 fő jelen van, Dr. Makai Gabriella jelezte, 
Fehér Lóránt képviselő nem jelezte távolmaradását. A testület határozatképes, s azt 
megnyitja. 
A meghívóban 21. napirendi pont tárgyalása szerepel, megkérdezi a képviselőket, 
hogy van-e valakinek plusz napirendi pont javaslata, illetve módosító javaslata?  
 
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: két plusz 
napirendi pont javaslata van a pénzügyi bizottságnak, az egyik a jászladányi 
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templom búcsú napján alkalmazandó vásári és piaci helypénzekről, a másik a 
Jászladányon szolgálatot teljesítő rendőrök lakbértámogatásának megtárgyalása. 
 
Drávucz Katalin polgármester kéri plusz napirendi pont felvételét, 24. pontként az 
egyebek című napirendi pontot. Módosító javaslata, hogy az 1. napirendi pontot 
követően 2. napirendi pontként az 5. pontot tárgyalja a testület, melynek címe: 
Tájékoztató a 2013/2014-es tanév általános iskolai tapasztalatairól. Ezt követően 3. 
4. és 5. napirendi pontként a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 
szakmai munkáját, szakmai programjának elfogadását, és SzMSz-ét tárgyalná a 
testület.  
 

(További módosító javaslat nem hangzik el.) 
 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet azzal, hogy nyílt 
ülésben plusz napirendi pontként tárgyalja a testület a jászladányi templom búcsú 
napján alkalmazandó vásári és piaci helypénzeket? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
140/2014. (VI. 12.) sz. határozata 

Napirend módosítása 

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

22./ A jászladányi templom búcsú napján alkalmazandó vásári és piaci 
helypénzekről 
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 nyílt 
ülésben plusz napirendi pontként tárgyalja a testület a rendőr szolgálati lakásokban 
lakó rendőrök lakbértámogatását? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
141/2014. (VI. 12.) sz. határozata 

Napirend módosítása 

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

23./ A rendőr szolgálati lakásokban lakó rendőrök lakbértámogatásáról 
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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 nyílt 
ülésben 24. napirendi pontként egyebek című napirendet tárgyalja a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
142/2014. (VI. 12.) sz. határozata 

Napirend módosítása 

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

24./ Egyebek 
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 a módosítással, 
hogy 2. napirendi pontként tárgyalja a testület a Tájékoztatót a 2013/2014-es tanév 
általános iskolai tapasztalatairól? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
143/2014. (VI. 12.) sz. határozata 

Napirend módosítása 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
következőképpen módosítja mai ülésének napirendjét:  

2./ Tájékoztató a 2013/2014-es tanév általános iskolai tapasztalatairól 
Előadó: Tóth József a Móra Ferenc Általános Iskola igazgatója, 

Szikszai János a Kolping Általános iskola tagintézmény 
vezetője 

 
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 a módosítással, 
hogy 2. napirendi pont után 3. 4. és 5. napirendi pontban az SZGYSZK-t érintő 
napirendi pontokat tárgyalja a Képviselő-testület? 
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A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
144/2014. (VI. 12.) sz. határozata 

Napirend módosítása 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
következőképpen módosítja mai ülésének napirendjét:  

3./ Beszámoló a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 2013. 
évi szakmai munkájáról 
Előadó: Müllerné Braun Erika intézményvezető 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

 
4./ Előterjesztés a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 

szakmai programjának elfogadására 
Előadó: Müllerné Braun Erika intézményvezető 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

 
5./ Előterjesztés a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 

szervezeti és működési szabályzatának elfogadására 
Előadó: Müllerné Braun Erika intézményvezető 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 

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 24 napirendi pontot nyílt ülésen tárgyal a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
145/2014. (VI. 12.) 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 :  

KÖZMEGHALLGATÁS  
Témája: 

 a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Egészségtervének 
elfogadásáról, és  

 a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció elfogadásáról 
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1./ Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 

2./ Tájékoztató a 2013/2014-es tanév általános iskolai tapasztalatairól 
Előadó: Tóth József a Móra Ferenc Általános Iskola igazgatója, 

Szikszai János a Kolping Általános iskola tagintézmény 
vezetője 

3./ Beszámoló a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 2013. 
évi szakmai munkájáról 
Előadó: Müllerné Braun Erika intézményvezető 

Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

4./ Előterjesztés a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 
szakmai programjának elfogadására 
Előadó: Müllerné Braun Erika intézményvezető 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

5./ Előterjesztés a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 
szervezeti és működési szabályzatának elfogadására 
Előadó: Müllerné Braun Erika intézményvezető 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

6./ A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata 
Előadó: Lajkó Terézia jegyző, 
  Lóczi István igazgatási osztályvezető, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

7./ Javaslat a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Egészségtervének 
elfogadására 
Előadó: Lóczi István igazgatási osztályvezető, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

8./ Tájékoztató a Jászkiséri Vízgazdálkodási Társulat Jászladányt érintő 
tevékenységéről 
Előadó: Társulat képviselője 

9./ Előterjesztés a gyermekek átmeneti gondozása működési feltételeinek 
megteremtési lehetőségéről 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

10./ Beszámoló a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2013/2014-es tanévben 
végzett munkájáról 
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság  

11./ Javaslat a 2014/2015-ös nevelési évben indítandó óvodai csoportok 
számának meghatározására 
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

12./ Előterjesztés a Jászladányi óvoda és bölcsőde alapító okiratának 
módosítására 
Előadó: Lajkó Terézia jegyző, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
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13./ Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására 
Előadó: Silye András intézményvezető, 
  Lajkó Terézia jegyző,   
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

14./ Előterjesztés kéményseprő-ipari közszolgáltatás finanszírozására 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

15./ Előterjesztés a „Jászladány Nagyközség szennyvízkezelése” KEOP-
1.2.0/09-11-2013-0018 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan CBA 
átszámítás és közművagyon-értékelési feladatok ellátása tárgyban kiírt 
hirdetmény közzététele nélküli, Kbt. 122/A.§ szerint lefolytatott 
közbeszerzési eljárásban a nyertes Ajánlattevő kiválasztására 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 

16./ Kérelem Jártató együttesben táncoló fiatalok utazási támogatására 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

17./ Előterjesztés a „Jászsági ivóvízminőség-javítási projekt” című KEOP-
1.3.0/2F/09-2011-0031 azonosítószámú beruházás előrehaladásáról 
szóló beszámoló elfogadására 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 

18./ Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló rendelet 
megalkotására 
Előadó: Lajkó Terézia jegyző, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

19./ Javaslat világtalálkozó megrendezésére 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 

20./ Kérelem önkormányzati tulajdonú üres telek használatára  
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

21./ Bejelentés polgárőri szolgálat teljesítésével kapcsolatban 
Előadó: Lajkó Terézia jegyző 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

22./ A jászladányi templom búcsú napján alkalmazandó vásári és piaci 
helypénzekről 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

23./ A rendőr szolgálati lakásokban lakó rendőrök lakbértámogatásáról 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

24./ Egyebek 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
  é r t e s ü l n e k .  
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KÖZMEGHALLGATÁS  
Témája: 
 a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Egészségtervének 

elfogadásáról, és  
 a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció elfogadásáról 

 
 

Drávucz Katalin polgármester: a Közmeghallgatás minden évben kötelező az 
önkormányzatnak, általában júniusban szokott erre sor kerülni. Az idén témát is 
kellett adni, így Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Egészségtervének 
elfogadására, és Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció elfogadására tart a 
testület közmeghallgatást. Ezen túl javasolja még, hogy ha a Képviselő-testület tagjai 
közül, ha valakinek kérdése lenne a rendőrség felé, akkor az Őrsparancsnok urat 
helyettesítő Fazekas-Füzesi György rendőrhadnagytól lehet bármilyen tájékoztatást 
kérni. Megkéri a jelenlévőket, hogy tegyék fel kérdéseiket az elhangzott témákban, 
illetve bármilyen témában, amiben kérdés merül föl. 
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 

Drávucz Katalin polgármester: mivel semmilyen hozzászólás nem hangzott el, 
ezért a testület megkezdi mai napirendjét tárgyalni. 
 
 
 
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 április 26-tól június 5-ig tartalmazza az eltelt 
időszak eseményeit. Van-e valakinek kérdése véleménye a két ülés közötti 
tájékoztatóval kapcsolatban? 
 
Tóth Imre: a május 14-én lejegyzettekkel kapcsolatban teszi fel kérdését, hogy a 
TRV Zrt. képviselője, aki itt járt, a közelgő szennyvízberuházással kapcsolatban 
milyen segítséget ajánlott fel? 
 
Drávucz Katalin: műszaki ellenőri munkáról érdeklődött, hogy hogyan lehet rá 
pályázni. 
 
Tóth Imre: a TRV Zrt. érdeklődött? 
 
Drávucz Katalin: a TRV Zrt, képviseletében keresett föl, de mint vállalkozó szeretne 
ebben részt venni. 
 

(További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a tájékoztatót az 
előterjesztett formában?  
A Képviselő-testület a tájékoztatót 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
146/2014. (VI. 12.) 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 

Tájékoztató a 2013/2014-es tanév általános iskolai tapasztalatairól 
Előadó: Tóth József a Móra Ferenc Általános Iskola igazgatója, 
 Szikszai János a Kolping Általános iskola tagintézmény vezetője 
 
Drávucz Katalin: írásos tájékoztatót készített mindkét iskola vezetője. Megkéri Tóth 
József igazgató urat, hogy röviden foglalja össze a tájékoztatót. 
 
Tóth József igazgató (Móra Ferenc Általános Iskola): röviden elmondja a 
fenntartóváltás miatti, és az iskolaépület csere miatti változásokat. Összességében 
szinte csak jó irányba változott az iskola működése, jó irányba halad az oktatás. A 
fenntartóval teljesen jó az együttműködés. Az alsó és felső tagozat egy épületben 
történő elhelyezése nagyon sok pozitívumot hozott a nevelők munkájában. 
 
Dr. Bakos Beáta: elismerését fejezi ki a pedagógusok munkájára, gratulál az 
iskolában elért eredményekhez (pályázatok).  Örömmel olvasta a tájékoztatóban, 
hogy az iskolaépület cseréje milyen sok pozitívummal járt. Jó pihenést kíván minden 
dolgozónak. 
 
Bagi Zsolt: örül, hogy a fenntartóváltás is pozitívumokkal járt, hiszen most végre 
olyan személyek irányítják az iskola fenntartását, akik szakmailag értenek hozzá. A 
Képviselő-testületnek, még amellett is, hogy az iskola működtetéséhez anyagi forrást 
kell biztosítani, még így is könnyebb, hogy az állam irányítása alá tartozik az iskola. 
Köszöni a pedagógusok munkáját, és további kitartást kíván, a nyárra pedig jó 
pihenést. 
 
Drávucz Katalin: megköszöni Tóth József Igazgató úrnak a tájékoztatást. Átadja 
Szikszai János tagintézmény-vezető úrnak a szót, hogy pár mondatban tájékoztassa 
a jelen lévőket az iskola működéséről. 
 
Szikszai János (Kolping Általános iskola tagintézmény vezetője): szerencsésnek 
tartja a fenntartóváltást, és az épület cserét az iskolák között. A nagy tornateremmel 
igazán szerencsés az iskola.  
Nagyon nagy támogatottságot érez, mely nagy pozitívum az iskolának. A 
pedagógusok nagy igyekezete, a gyerekek és szülők hozzáállása rendkívül jó 
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együttműködést eredményezett, kitűnő a munkaköri légkör. (Felsorolja a 
versenyeken elért eredményeket.)  
Megköszöni az önkormányzat anyagi és egyéb segítségét, támogatását.   
 
Lajkó József a Szászbereki Kolping Katolikus Általános iskola igazgatója: 
elmondja, hogy meg van elégedve az tagintézmény indulásával, működésével, 
vezetésével. Véleménye szerint nagyon jó a kapcsolat a szülőkkel és diákokkal. A 
gazdálkodás nem könnyű, de próbálnak mindent megtenni a gazdaságos 
működésért, ami ezzel a létszámmal megoldható, fenntartható. Köszöni az 
önkormányzat anyagi és fizikális támogatását, amit a jövőben is szeretnének igénybe 
venni, mivel szeretné az iskola épületét tovább újíttatni, szépítgetni erejükhöz 
mérten. Maximálisan és pozitívan támogatja a jászladányi tagintézményt. 
 
Dr. Bakos Beáta: tapintható, érezhető, hogy megszűnt a két intézményben dolgozók 
közötti feszültség, ellenségeskedés. Évek óta nem hallott olyat, hogy a két intézmény 
egy rendezvényen közösen vegyen részt, és jól működjön, ami most megvalósult. A 
faluban megszűnt a feszültség az Alapítványi iskola megszűnésével, a Kolping iskola 
megalakulásával, ami nagy megkönnyebbülés mindenki számára. Személyes 
segítségét, támogatását fejezi ki mindkét intézmény felé. További jó munkát, és jó 
pihenést kíván minden dolgozónak a nyárra. 
 
Tóth Imre: örül annak, hogy részese lehetett ennek a helyzetnek, hogy 
nyugvópontra került a jászladányi oktatás. Hosszú évek harca véget ért. A gyerekek 
nem politikai szereplők többé a település érdekében, hanem tanulók újra, minden a 
helyére állt. Örül annak is, hogy a két intézmény vezetője jó harmóniában és 
szinkronban tud együtt dolgozni, és alkotni. Ezek a legnemesebb dolgok, amiket 
iskolákban lehet végezni. Ehhez kíván jó erőt, egyészséget, és kívánja, hogy 
maradjon meg a béke. 
 
Bagi Zsolt: jó dolog, ha az ember választhat két dolog közül, ami jelen esetben két 
iskola. 2002-ben nem volt rossz gondolat, hogy 2 iskola legyen Jászladányon. 
Sajnos a 10 év alatt az alapítványi iskola rossz irányba fordult, politikai, és emberi 
feszültségek jöttek létre. A Kolping tagintézmény létrehozásával megszűnt a 
feszültség a gyerekek és pedagógusok között, a fenntartóváltás nagyon jó 
eredménynek bizonyult. Vannak tehetségek Jászladányon, ezt vinni kell tovább. 
Köszönetét fejezi ki a Kolping iskola vezetőinek, megköszöni a pedagógusok 
munkáját, és további sok sikert kíván az iskola működéséhez. 
 
Drávucz Katalin: szerencsére megszűnt az a veszélyforrás, ami majdnem a csőd 
szélére sodorta az önkormányzatot még 1 évvel ezelőtt is. A Kolping tagintézmény 
létrehozása bebizonyította, hogy lehet ezt jól is csinálni, nem az önkormányzatra kell 
teljesen támaszkodni ahhoz, hogy eredményeket érjenek el. 
Megköszöni mindkét iskola vezetőinek és pedagógusainak munkáját, további jó 
munkát, és jó pihenést kíván.  
 

(További hozzászólás nem hangzik el.) 
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a Móra Ferenc 
általános iskola igazgatója részéről készített tájékoztatót?  
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A Képviselő-testület a tájékoztatót 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
147/2014. (VI. 12.) sz. határozata 

Móra Ferenc Általános iskola tájékoztatójának elfogadása 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Móra 
Ferenc Általános iskola igazgatója Tóth József által készített tájékoztatót a 
2013/2014-es tanév általános iskolai tapasztalatairól, és egyben megköszöni a 
pedagógusok munkáját, és jó pihenést kíván a nyári szünidőre. 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Móra Ferenc Általános iskola helyben 
  é r t e s ü l n e k  
 

 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a Kolping 
tagintézmény vezetője részéről készített tájékoztatót?  
A Képviselő-testület a tájékoztatót 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
148/2014. (VI. 12.) sz. határozata 

Szászbereki Kolping Katolikus Általános iskola Jászladányi Tagintézmény 
tájékoztatójának elfogadása 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Szászbereki Kolping Katolikus Általános iskola Jászladányi Tagintézményének 
vezetője, Szikszai János által készített tájékoztatót a 2013/2014-es tanév 
általános iskolai tapasztalatairól, és egyben megköszöni a pedagógusok 
munkáját, és jó pihenést kíván a nyári szünidőre. 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola Jászladányi 

Tagintézménye  helyben 
  é r t e s ü l n e k  

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

Beszámoló a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 2013. évi 
szakmai munkájáról 
Előadó: Müllerné Braun Erika intézményvezető 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Drávucz Katalin: Müllerné Braun Erika intézményvezető asszonyt kérdezi, hogy 
kívánja-e kiegészíteni az írásos anyagot? 
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Müllerné Braun Erika intézményvezető: az írásos anyagban részletesen szerepel 
minden, nem kívánja kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. 
 
Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi milyen 
javaslat született? 
 
Major Ferencné az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság 
elfogadásra javasolja az intézmény beszámolóját. 
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a Szociális és 
Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 2013. évi szakmai munkájáról készült 
beszámolót? 
A Képviselő-testület a beszámolót 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
149/2014. (VI. 12.) sz. határozata 

A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 2013. évi szakmai 
munkájáról készült beszámoló elfogadásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára elfogadja a Szociális és Gyermekvédelmi 
Szolgáltató Központ 2013. évi szakmai munkájáról készült beszámolót. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Szociális és Gyermekvédelmi Központ helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

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

Előterjesztés a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ szakmai 
programjának elfogadására 
Előadó: Müllerné Braun Erika intézményvezető 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Drávucz Katalin: Müllerné Braun Erika intézményvezető asszonyt kérdezi, hogy 
kívánja-e kiegészíteni az írásos anyagot? 
 
Müllerné Braun Erika intézményvezető: nem kívánja kiegészíteni. A szakmai 
program a törvényeknek megfelelően lett átvezetve, kérem elfogadni. 
 
Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi milyen 
javaslat született? 
 
Major Ferencné az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság 
tárgyalta, és elfogadásra javasolja az intézmény szakmai programját. 
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(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a Szociális és 
Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ szakmai programját az előterjesztés szerint? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
150/2014. (VI. 12.) sz. határozata 

A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ szakmai programjának 
elfogadásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára elfogadja a Szociális és Gyermekvédelmi 
Szolgáltató Központ szakmai programját az előterjesztés szerint. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Szociális és Gyermekvédelmi Központ helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

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

Előterjesztés a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ szervezeti és 
működési szabályzatának elfogadására 
Előadó: Müllerné Braun Erika intézményvezető 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Drávucz Katalin: Müllerné Braun Erika intézményvezető asszonyt kérdezi, hogy 
kívánja-e kiegészíteni az írásos anyagot? 
 
Müllerné Braun Erika intézményvezető: nem kívánja kiegészíteni.  
 
Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi 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 el a Szociális és 
Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ szervezeti és működési szabályzatát az 
előterjesztett formában? 
A Képviselő-testület az írásos anyagot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, 
és a következő határozatot hozza: 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
151/2014. (VI. 12.) sz. határozata 

A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ szervezeti és működési 
szabályzatának elfogadásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára elfogadja a Szociális és Gyermekvédelmi 
Szolgáltató Központ szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztett 
formában. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Szociális és Gyermekvédelmi Központ helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

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

A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata 
Előadó: Lajkó Terézia jegyző, 
 Lóczi István igazgatási osztályvezető, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Drávucz Katalin: mindenki kapott írásos anyagot. Jegyzőasszonyt kérdezi, hogy 
kívánja-e kiegészíteni az anyagot? 
 
Lajkó Terézia jegyző: nem kívánja kiegészíteni. 
 
Drávucz Katalin: Lóczi István igazgatási osztályvezetőt kérdezi, hogy kívánja-e 
kiegészíteni az anyagot? 
 
Lóczi István: nem kívánja kiegészíteni. 
 
Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi milyen 
javaslat született? 
 
Major Ferencné az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság 
tárgyalta a szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatát, módosítást 
fogalmazott meg, és ezekkel együttesen javasolja elfogadásra. A módosítások: a 2.2 
Demográfiai adatok pontban a lakosság összetétele korcsoportonként táblázat 2012. 
évi 60 év feletti lakosságszám módosítása 1175 főre; 4.2 Önkormányzati ellátási 
szintű feladatok 2014-évtől pont 10. alpontjának 3. bekezdésének törlése; és az 
5.2.5. Családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást érintő feladatok pont 9. 
alpontjának 3. bekezdésének törlése. 
Javasoljuk Lóczi István igazgatási osztályvezetőt felkérni az egységes szerkezet 
elkészítésére. A bizottság köszöni a felülvizsgálatban résztvevők munkáját. 
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
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Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja az ügyrendi bizottság 
módosításával kiegészítve a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 
felülvizsgálatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
152/2014. (VI. 12.) sz. határozata 

Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára elfogadja a Szociális Szolgáltatástervezési 
Koncepció felülvizsgálatát az alábbi módosításokkal: 

 
− 2.2 Demográfiai adatok pontban a lakosság összetétele 

korcsoportonként táblázat 2012. évi 60 év feletti lakosságszám 
módosítása 1175 főre 

− 4.2 Önkormányzati ellátási szintű feladatok 2014-évtől pont 10. 
alpontjának 3. bekezdésének törlése 

− 5.2.5. Családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást érintő feladatok 
pont 9. alpontjának 3. bekezdésének törlése 

 
Képviselő-testület felkéri Lóczi István igazgatási osztályvezetőt a Szociális 
Szolgáltatástervezési Koncepció egységes szerkezetben való elkészítésére. 
 
Képviselő-testület felhívja a terv készítőjének figyelmét, hogy a szociális 
kerekasztal jóváhagyása, egyetértése is szükséges a Szociális 
Szolgáltatástervezési Koncepció hatályba lépéséhez. 
 
Felelős: Lóczi István igazgatási osztályvezető 
Határidő: 2014. június 30. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal 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 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Egészségtervének 
elfogadására 
Előadó: Lóczi István igazgatási osztályvezető, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Drávucz Katalin: Lóczi István igazgatási osztályvezetőt kérdezi, hogy kívánja-e 
kiegészíteni az anyagot? 
 
Lóczi István: nem kívánja kiegészíteni. 
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Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi milyen 
javaslat született? 
 
Major Ferencné az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság ezt a 
napirendi pontot is kimerítően tárgyalta. Szinte új egészségterv készült el. Több 
változás is van, melyeket kérnénk módosítani, és ezekkel a módosításokkal 
javasoljuk a Képviselő-testületnek elfogadásra.  
Módosítások:  
II. Jászladány egészségügyi helyzete 
 2.1 Demográfiai adatok pontban A lakosság összetétele korcsoportonként 

táblázat 2012. évi 60 év feletti lakosságszám módosítása 1175 főre 
 2.6  Jászladányi Idősek, gyermekek és fiatalok helyzet, életmódja pontban a 

harmadik bekezdés első mondata helyesen: A mai 106 fős Idősek Otthona 
(amelyet Jászberény Városi Önkormányzata tart fenn) elődje, már az 1800-as 
években működött, egy helyi orvos feleségének adományként 

 2.6 A Jászladányi idősek, gyermekek és fiatalok helyzete, életmódja pont 13. 
bekezdésének törlése  

III. Az egészségügyi ellátó rendszer bemutatása  
 1. Védőnői ellátás Újszülöttek száma táblázatban a 2011. évben helyesen 

születések száma 65. 
 1. Védőnői ellátásban a szűrővizsgálatokról szóló fejezet helyesen:  

Iskolai szűrővizsgálatok: 
Az iskola-egészségügyi munkát a település házi gyermekorvosa és a két védőnő 
végzi. Az ellátott intézmények a Móra Ferenc Általános Iskola és a 2013 
szeptemberétől induló Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola Jászladányi 
Tagintézménye. 

V. A település egészségfejlesztési programja 
 3.1 A prevenció növelése az egészségügyi, szociális és oktatási alapellátás 

területén pontban a Felelősök kiegészítése a Móra Ferenc Általános Iskolával, a 
Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola Jászladányi Tagintézményével, a 
Jászladányi Óvoda és Bölcsődével, a Komplex telepprogram szakmai 
vezetőjével.   

 3.1.2 pont kiegészítése: nyári gyermekétkeztetés szervezése, kiemelt 
figyelemmel a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőkre, 
önkormányzati fenntartású konyha működtetése 

 3.1 pontban a Felelősök kiegészítése a Móra Ferenc Általános Iskola, a 
Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola Jászladányi Tagintézménye, a 
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde, a Komplex telepprogram szakmai vezetőjével.   

 3.2 pontban a Felelősök kiegészítése a Móra Ferenc Általános Iskola, a 
Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola Jászladányi Tagintézménye, a 
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde, a Komplex telepprogram szakmai vezetőjével.   

 3.3.6 pontban az ifjúsági házak helyett ifjúsági programok, szervezése szó 
szerepeljen. 

 3.3 pontban a felelősök kiegészítése a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálattal 

 3.5 pontban a felelősök kiegészítése a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház 
és Könyvtárral és a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal 

Bizottság kéri, hogy a szociális kerekasztal egyetértése is szükséges az 
egészségterv jóváhagyásához, hatályba lépéséhez. 
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Bagi Zsolt: részletes anyag az egészségterv, melyben néhány adat megdöbbentő. 
Egyetért az egészségtervvel, hogy ennek így kellene működni, viszont az  tűnik ki 
belőle, hogy a jászladányi dolgozó emberek nem mernek betegek lenni. Szerencsés 
eset, ha a doktornő - aki ismeri Jászladány lakosságát -  az üzemorvos. Amikor 
idegen az üzemorvos, akkor nem mernek a dolgozók őszinték lenni, nehogy a 
munkájukban kerüljön. Sajnos az emberek többsége csak akkor megy el orvoshoz, 
mikor már bizonyos folyamatok visszafordíthatatlanok. Megdöbbentő, hogy a 
daganatos megbetegedésben lévők száma 114 fő. Ez a szám vajon a környező 
településeken is hasonló? 
Szomorú, hogy a 10 év alatt a lakosság 500 fővel csökkent.  
Örülne, ha az egészségtervet meg tudnák valósítani. 
 
Dr. Bakos Beáta: sajnos a daganatos betegek száma valóban magas, de ebben az 
adatban azok is benne vannak, akik jelenleg tünetmentesek, csak már a rendszerbe 
bekerültek, mivel valamilyen szövettani eredményben rosszindulatú daganat volt 
diagnosztizálható. A környező településeken is hasonlóak az adatok, nem kimagasló 
Jászladányon a daganatos megbetegedés. 
A szűréseket kellene hangsúlyozni, forszírozni, mert sok betegség időben felismerve 
gyógyítható. 
 
Lóczi István: sajnos évente fogy azoknak a személyeknek a száma, akik elmennek 
tüdőszűrésre. Üzemorvost szerződtetni kötelező, de csak a legminimálisabb 
szerződést kötik velük, így még szakrendelésre sem tudják küldeni a betegeket. 
 

(További hozzászólás nem hangzik el.) 
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el az ügyrendi 
bizottság módosításaival kiegészítve az egészségtervet az előterjesztés szerint?  
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
153/2014. (VI. 12.) sz. határozata 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Egészségtervének elfogadásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára elfogadja a Jászladány Nagyközségi 
Önkormányzat Egészségtervét az alábbi módosításokkal: 
 
II. Jászladány egészségügyi helyzete 

 2.1 Demográfiai adatok pontban A lakosság összetétele 
korcsoportonként táblázat 2012. évi 60 év feletti lakosságszám 
módosítása 1175 főre 

 2.6  Jászladányi Idősek, gyermekek és fiatalok helyzet, életmódja 
pontban a harmadik bekezdés első mondata helyesen: A mai 106 fős 
Idősek Otthona (amelyet Jászberény Városi Önkormányzata tart fenn) 
elődje, már az 1800-as években működött, egy helyi orvos feleségének 
adományként 
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 2.6 A Jászladányi idősek, gyermekek és fiatalok helyzete, életmódja 
pont 13. bekezdésének törlése  

 
III. Az egészségügyi ellátó rendszer bemutatása  

 1. Védőnői ellátás Újszülöttek száma táblázatban a 2011. évben 
helyesen születések száma 65. 

 1. Védőnői ellátásban a szűrővizsgálatokról szóló fejezet helyesen:  

Iskolai szűrővizsgálatok: 
Az iskola-egészségügyi munkát a település házi gyermekorvosa és a 
két védőnő végzi. Az ellátott intézmények a Móra Ferenc Általános 
Iskola és a 2013 szeptemberétől induló Szászbereki Kolping Katolikus 
Általános Iskola Jászladányi Tagintézménye. 

 
V. A település egészségfejlesztési programja 

 3.1 A prevenció növelése az egészségügyi, szociális és oktatási 
alapellátás területén pontban a Felelősök kiegészítése a Móra Ferenc 
Általános Iskolával, a Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola 
Jászladányi Tagintézményével, a Jászladányi Óvoda és Bölcsődével, a 
Komplex telepprogram szakmai vezetőjével.   

 3.1.2 pont kiegészítése: nyári gyermekétkeztetés szervezése, kiemelt 
figyelemmel a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülőkre, önkormányzati fenntartású konyha működtetése 

 3.1 pontban a Felelősök kiegészítése a Móra Ferenc Általános Iskola, a 
Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola Jászladányi 
Tagintézménye, a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde, a Komplex 
telepprogram szakmai vezetőjével.   

 3.2 pontban a Felelősök kiegészítése a Móra Ferenc Általános Iskola, a 
Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola Jászladányi 
Tagintézménye, a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde, a Komplex 
telepprogram szakmai vezetőjével.   

 3.3.6 pontban az ifjúsági házak helyett ifjúsági programok, szervezése 
szó szerepeljen. 

 3.3 pontban a felelősök kiegészítése a Jászsági Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálattal 

 3.5 pontban a felelősök kiegészítése a Nagyközségi József Attila 
Művelődési Ház és Könyvtárral és a Jászsági Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálattal 

 
Képviselő-testület felkéri Lóczi István igazgatási osztályvezetőt a módosítások 
átvezetésére az Egészségtervben. 
 
Képviselő-testület felhívja a terv készítőjének figyelmét, hogy a szociális 
kerekasztal jóváhagyása, egyetértése is szükséges az Egészségterv hatályba 
lépéséhez. 
 
Felelős: Lóczi István igazgatási osztályvezető 
Határidő: 2014. június 30. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
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 2./ Polgármesteri Hivatal helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

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

Tájékoztató a Jászkiséri Vízgazdálkodási Társulat Jászladányt érintő 
tevékenységéről 
Előadó: Társulat képviselője 
 
Drávucz Katalin: a társulat képviselője nem fogadta el meghívásunkat. Írásos 
anyagot kaptunk. Amennyiben valakinek kérdése lenne, akkor a társulat elnökét 
írásban megkeressük, és kérünk választ. 
 
Bagi Zsolt: szerette volna, ha a Társulat képviselője, valamint a Szégyen-tói 
gazdálkodók is jelen lettek volna, mert mindig akkor kerül elő a probléma, ha már baj 
van. Amikor lehetne tenni ellene, és nem az önkormányzatra mutogatni, akkor 
senkinek nem fontos. 
 
Drávucz Katalin: ezt többször is jeleztük. Összehívtuk a gazdákat, és az érintett 
vízgazdálkodás képviselőit is, hogy találjunk valami megoldást erre a problémára, de 
nem történt semmi.  
Bízom benne, hogy most Jászalsószentgyörgyön megvalósul a vízelvezetés, a 
gödrök tisztítása, ezáltal az a vízmennyiség, ami onnan településünkre érkezett, az 
már nem terheli a jövőben Jászladányt. 
Fogalmazzunk meg valamilyen kérdést, vagy kérést a társulat képviselőjének? 
 
Bagi Zsolt: a Szellő gödör vízelvezetését másképpen kellene megoldani. Az 
Újszászi út végig van repedve. Az út alatt is víz van. A közútkezelővel közösen 
kellene megoldást találni. 
 
Drávucz Katalin: kértünk javaslatot, és teljesen az önkormányzatra hárították a 
feladat megoldását. A Szellő gödörből másfelé vezetni a vizet közel 100 milliós 
költséget jelentene. Önerőből az önkormányzat ezt nem tudja megvalósítani. A 2014-
2020-as időszakban megvalósuló pályázatok felmérésénél jeleztük arra az igényt, 
hogy a csapadékvíz elvezető rendszerünk IV. ütemét is szeretnénk megvalósítani. 
Ha lesz rá pályázat, akkor természetesen ebben részt veszünk. 
 

(További hozzászólás nem hangzik el.) 
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a Jászkiséri 
Vízgazdálkodási Társulat Jászladányt érintő tevékenységéről szóló tájékoztatót? 

A Képviselő-testület a tájékoztató elfogadását 3 igen, 1 nem szavazattal és 3 
tartózkodás mellett elutasítja, és a következő határozatot hozza: 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
154/2014. (VI. 12.) sz. határozata 
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A Jászkiséri Vízgazdálkodási Társulat Jászladányt érintő tevékenységéről 
szóló tájékoztatóra 

 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadja el a 
Jászkiséri Vízgazdálkodási Társulat Jászladányt érintő tevékenységéről szóló 
tájékoztatót, mivel nem történt intézkedés a vízelvezetés megoldására 
Jászladány külterületén az önkormányzat és a gazdák kérésének 
megfelelően. 
  
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
         2./ Jászkiséri Vízgazdálkodási Társulat (Jászkisér, Apáti út 4.) 
               é r t e s ü l n e k .  

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

Előterjesztés a gyermekek átmeneti gondozása működési feltételeinek 
megteremtési lehetőségéről 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Drávucz Katalin: a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás ülésén elhangzott, hogy 
a 20 ezer főnél nagyobb településeknek kötelező feladata a gyermekek átmeneti 
otthonának működtetése, feltételeinek megteremtése. Pénzügyi bizottság tárgyalta, 
elnök urat kérdezi milyen javaslat született? 
 
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság 
nem kívánja ezt a tevékenységet támogatni. 
 

(További hozzászólás nem hangzik el.) 
 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a pénzügyi bizottság 
javaslatára a határozati javaslatban foglaltakat? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 

 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
155/2014. (VI. 12.) sz. határozata 

A gyermekek átmeneti gondozása működési feltételeinek megteremtési 
lehetőségéről. 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja 
biztosítani Jászladányon a gyermekek átmeneti otthonának megoldását 
társulásos formában. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 

 é r t e s ü l n e k .  
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1 0 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Beszámoló a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2013/2014-es tanévben végzett 
munkájáról 
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság  
 
Drávucz Katalin: intézményvezető asszonyt kérdezi, hogy kívánja-e kiegészíteni az 
írásos anyagot. 
 
Lajosné Kiss Klára intézményvezető: az írásos anyagot nem kívánja kiegészíteni. 
Közel 1 éve vette át a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde vezetését, és személyes 
köszönetét fejezi ki azoknak, akik ebben az elmúlt 1 évben támogatták, segítették 
munkáját. 
 
Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Major Ferencné az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság 
elfogadásra javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
Dr. Bakos Beáta: köszöni az óvodában és bölcsődében dolgozók munkáját, 
csodálatos az óvoda és környezete, és főleg az ott uralkodó légkör, hangulat. 
 
Drávucz Katalin polgármester tájékoztatásként elmondja, hogy a következő héten, 
csütörtökön lesz a Rákóczi úti óvoda ünnepélyes átadása, melyre mindenkit 
szeretettel várnak.  
 
Pomázi László: a mostani létszám mennyivel növelhető az óvodában? 
 
Lajosné Kiss Klára: köznevelési törvény szerint 25 fő a maximum létszám 
csoportonként. A létszám az alapító okiratban szerepel. Most kellett módosítani a 
Rákóczi úti óvoda miatt, ezért most ez úgy néz ki, hogy a Petőfi úti óvodában 150 fő, 
a Rákóczi úti óvodában 92 fő engedélyezett. 
 
Pomázi László: ez a maximum? 
 
Lajosné Kiss Klára: nem. A 25 fő fölött Képviselő-testületi döntéssel lehet eltérni, ha 
a személyi és tárgyi feltételek adottak. Jelen pillanatban föl tudjuk venni azokat a 
gyerekeket is, akik szeptember és december között töltik be a 3. évüket. 
 
Lajkó Terézia: a korosztályok előre láthatóak a születésekből, ebből ki lehet 
számítani melyik évben mennyi óvodás korú gyermek lesz. Ezen túl még befolyásolja 
a gyerekek ide költözése, akiket nevelőszülőknél helyeznek el. 
 
Bagi Zsolt: hány szerv hoz ide gyerekeket? 
 
Lajosné Kiss Klára: az Ágota Alapítvány, és a Gyermekváros. Velük kötelesek 
vagyunk kapcsolatot tartani. 
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Lóczi István: mennyi a bölcsődei létszám? 
 
Lajosné Kiss Klára: jelenleg 14 fő, ebből 12-en mennek oviba, és 10 új jelentkező 
van. 

(További hozzászólás nem hangzik el.) 
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el az ügyrendi 
bizottság javaslatára az óvoda beszámolóját?  
A Képviselő-testület a beszámolót 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
156/2014. (VI. 12.) sz. határozata 

A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2013/2014-es tanévben végzett munkájáról 
készült beszámoló elfogadására 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára elfogadja a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 
2013/2014-es tanévben végzett munkájáról készült beszámolót. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Jászladányi Óvoda és Bölcsőde helyben 
  é r t e s ü l n e k .  
 
 
 

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

Javaslat a 2014/2015-ös nevelési évben indítandó óvodai csoportok számának 
meghatározására 
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Drávucz Katalin: Lajosné Kiss Klára intézményvezetőt kérdezi kívánja-e 
kiegészíteni az írásos anyagot? 
 
Lajosné Kiss Klára intézményvezető: nem kívánja kiegészíteni. 
 
Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Major Ferencné az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: az írásos 
anyagban szereplő javaslat elfogadását javasoljuk. 
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el az ügyrendi 
bizottság javaslatát?  
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
157/2014. (VI. 12.) sz. határozata 

A 2014/2015-ös nevelési évben indítandó óvodai csoportok számának 
meghatározására 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára elfogadja a 2014/2015-ös nevelési évben a 
Petőfi utcai óvodában 6 óvodai csoport, és 1 bölcsődei csoport, a Rákóczi 
utcai óvodában 4 óvodai csoport indítását, összesen 231 fő 
gyermeklétszámmal.  

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 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 Jászladányi óvoda és bölcsőde alapító okiratának módosítására 
Előadó: Lajkó Terézia jegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Drávucz Katalin: jegyzőasszonyt kérdezi kívánja-e kiegészíteni az írásos anyagot. 
 
Lajkó Terézia jegyző: a bizottsági ülésen alaposan megtárgyalta a bizottság, és ezt 
követően még ma reggel is egyeztetésre került. Mivel az eredeti 2-es pont is 
módosul, ezért a módosító okirat is módosul, emiatt át is kellett számozni. 
 
Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Major Ferencné az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság 
javaslata, hogy ahol Petőfi utca 11. szerepel az alapító okiratban, ott módosítani kell 
Petőfi utca 11-13.-ra, és ahol Rákóczi út 10-12. szerepel, ott módosítani kell 10.-re, 
mivel a Rákóczi út 12. szám egy másik pályázatnál szerepel. Ezekkel a 
módosításokkal elfogadásra javasoljuk az alapító okirat módosítását. 
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el az ügyrendi 
bizottság módosításaival kiegészítve az alapító okirat módosítását?  
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
158/2014. (VI. 12.) sz. határozata 

A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása 
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ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 
A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- 
testülete által 2013. március 28-án kiadott, 70/2013.(III.28.) 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 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

5055 Jászladány, Petőfi út 11-13. 
 

2. Az alapító okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
5055 Jászladány, Rákóczi u. 10. 
 

3. Az alapító okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
0-3 éves korig bölcsődei ellátás (5055 Jászladány Petőfi u. 11-13.) 

(2,5) 3-6-7 éves gyermeket nevelő intézmény.(5055 Jászladány Petőfi u. 11-13., 
5055 Jászladány Rákóczi u. 10.) 

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

7. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti 
megjelölése: 
 
-091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
-091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 
-091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
-091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
-096010 Óvodai intézményi étkeztetés 
-104030 Gyermekek napközbeni ellátása 
-107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és 
programok 

 
5. Az alapító okirat 14. pontja az alábbiak szerint módosul: 

14. Vezetőjének megbízási rendje: 

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

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

15. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 
megjelölése: 
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A foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszonya alapesetben közalkalmazott, 
melyre nézve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók. 
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonya (pl. megbízási jogviszony) a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az 
irányadók. 
 

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

16. Az intézmény típusa:   

Óvoda. 
 

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

17. Maximálisan felvehető gyermek-, tanuló létszám: 

Óvodai létszám: 242 fő (Petőfi úti óvoda: 150 fő, Rákóczi úti óvoda: 92 fő). 
Bölcsődei létszám: 14 fő 

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

18. A költségvetési szerv feladat ellátását szolgáló vagyona: 

5055 Jászladány, Petőfi út 11-13. (hrsz: 1419) 
5055 Jászladány, Rákóczi utca 10. (hrsz: 899)  

 
10.  Az alapító okirat 19. pontja az alábbiak szerint módosul: 

19. A vagyona feletti rendelkezési jog: 

Az intézmény vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlója a Jászladány 
Nagyközségi Önkormányzat. Használó a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde. 

 
11. Az alapító okirat 20. pontja az alábbiak szerint módosul: 

20. Alapításának éve:  

1999. 
 

12. Az alapító okirat 21. pontja az alábbiak szerint módosul: 

21. Az intézmény jogi képviselője: 

A költségvetési szerv mindenkori kinevezett vezetője. 
 

 
13. Az alapító okirat 22. pontja az alábbiak szerint módosul: 

22. Az intézményben engedélyezett csoportok száma:  

10 - óvodai csoport 
 1 - bölcsődei csoport 

 
14.  Az alapító okirat 23. pontja az alábbiak szerint módosul: 

23. Az intézményi étkezetést igénybe vevők száma: 

242 /nap+14 fő/nap bölcsődei létszám 
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15. Az alapító okirat 24. pontja az alábbiak szerint módosul: 

24. Nemzetiségi, kisebbségi és egyéb feladatai: 

- cigány kulturális nevelést folytató óvoda, magyar nyelven 
- óvodai integrációs fejlesztő program szervezése a halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek integrált nevelésére (IPR) 
- A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése  

(teljes funkcionális integráció) 
a, beszédfogyatékos 
b, enyhe fokban értelmileg sérült 
c, pszichés fejlődési zavarral (tanulási –figyelem –magatartás –szabályozási 

zavarral) , 
d, autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek nevelése 
e, mozgásszervi fogyatékos gyermekek nevelése 

- Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek 
nevelése  

 
16. Az alapító okirat 25. pontja az alábbiak szerint módosul: 

25. Az általánostól eltérő program sajátosságainak megnevezése: 

 „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” alternatív program”. 
 

17. Az alapító okirat 26. pontja az alábbiak szerint módosul: 

26. Az intézmény azonosító adatai: 

« OM azonosító: 035771 
« PIR törzsszám: 409788 
« Adószám: 16836338-1-16 
« KSH statisztikai számjel: 16836338-8010-322-1 

 
 

18. Az alapító okirat 27. pontja az alábbiak szerint módosul: 

27. Bankszámlarend: 

Jászladányi Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolási számlájához 
kapcsolódó intézménygazdálkodási alcímű számlával rendelkezik: 

 
Bankszámlaszáma: 

10700309-46672607-51100005 
 
 

19. Az alapító okirat 28. pontja törlésre kerül 
 
20. Az alapító okirat 29. pontja törlésre kerül: 

 
21. Az alapító okirat 30. pontja törlésre kerül: 

 
22. A 2013. március 28-án kiadott alapító okirat záradéka helyébe az alábbi szöveg 

lép: 
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Záradék 
 

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, 
ezzel egyidejűleg a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2013. március 28-án kelt 
70/2013.(III.28.) számú, egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 
Az alapító okiratot Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő - testülete a 
159/2014. (VI. 12.) számú határozatával hagyta jóvá. 

 
 

Záradék 
 

Az alapító okiratot módosító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő 
bejegyzéssel lép hatályba. 
Az alapító okiratot módosító okiratot Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 158/2014. (VI. 12.) számú határozatával hagyta jóvá. 

 
 

Jászladány, 2014. június 12. 
 
 
 
 

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

polgármester  
 

 
 
 

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

 
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a módosításokkal 
kiegészített egységes szerkezetű alapító okiratot? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
159/2014. (VI. 12.) sz. határozata 

A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 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, a nemzeti 
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köznevelésről szóló 2011.évi CXC.tv.21.§ (3) bekezdése, az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.Korm.rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdése, valamint 
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az 
alábbi alapító okiratot adja ki:  
 
1. Költségvetési szerv neve: 
 

Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 
 
2. Székhelye:  
 

5055 Jászladány, Petőfi út 11-13.  
 
3. Telephelyei: 
 

5055 Jászladány, Rákóczi u. 10. 
 
4. Közfeladata:  
 

A gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai 
életet átfogó az óvoda nevelési programja szerint végzett neveléssel iskolára 
való alkalmassá tétel, valamint gyermekek napközbeni bölcsődei ellátása. 

 
5. Alaptevékenysége:  
 

0-3 éves korig bölcsődei ellátás (5055 Jászladány Petőfi u. 11-13.) 
(2,5) 3-6-7 éves gyermeket nevelő intézmény.(5055 Jászladány Petőfi u. 11-
13., 5055 Jászladány Rákóczi u. 10.) 

 
6. Államháztartási szakágazati besorolása: 
 

851020 Óvodai nevelés 
 
7. Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 

- 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
- 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 
- 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
- 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
- 096010 Óvodai intézményi étkeztetés 
- 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 
- 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 
 

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

Vállalkozási tevékenységet nem folytat. Szabad kapacitását alaptevékenysége 
körében hasznosítja. 
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9. Alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: 
 

- óvodai nevelés 
- nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése 
- a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelése 
 
10. Illetékessége, működési köre: 
 

Jászladány Nagyközség közigazgatási területe 
 
11. Irányító szerv megnevezése, székhelye: 
 

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

 
12. Alapító neve, székhelye: 
 

Jászladány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
5055 Jászladány, Hősök tere 6. 

 
13. Fenntartó szerv megnevezése, székhelye: 
 

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

 
14. Vezetőjének megbízási rendje: 

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

 
15. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 
 

A foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszonya alapesetben közalkalmazott, 
melyre nézve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók. 
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonya (pl. megbízási jogviszony) a 
Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013.évi V. törvény rendelkezései az 
irányadók. 

 
16. Az intézmény típusa: 
 

Óvoda. 
 

17. Maximálisan felvehető gyermek-, tanuló létszám: 
 

Óvodai létszám: 242 fő (Petőfi úti óvoda: 150 fő, Rákóczi úti óvoda: 92 fő). 
Bölcsődei létszám: 14 fő 
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18. A költségvetési szerv feladat ellátását szolgáló vagyona: 
 
  5055 Jászladány, Petőfi út 11-13. (hrsz: 1419) 

5055 Jászladány, Rákóczi utca 10. (hrsz: 899)  
 
19. A vagyona feletti rendelkezési jog: 
 

Az intézmény vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlója a Jászladány 
Nagyközségi Önkormányzat. Használó a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde. 

20. Alapításának éve: 1999. 
 
21. Az intézmény jogi képviselője: 
 

A költségvetési szerv mindenkori kinevezett vezetője. 
 
22. Az intézményben engedélyezett csoportok száma:  

10-óvodai csoport 
1-bölcsődei csoport 

 
23. Az intézményi étkeztetést igénybe vevők száma: 
 

242 fő/nap + 14 fő/nap bölcsődei létszám 
 
24. Nemzetiségi, kisebbségi és egyéb feladatai: 
 

- cigány kulturális nevelést folytató óvoda, magyar nyelven 
- óvodai integrációs fejlesztő program szervezése a halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek integrált nevelésére (IPR) 
- A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése:  
 (teljes funkcionális integráció) 

a, beszédfogyatékos 
b, enyhe fokban értelmileg sérült 
c, pszichés fejlődési zavarral (tanulási –figyelem –magatartás –

szabályozási zavarral), 
d, autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek nevelése 
e, mozgásszervi fogyatékos gyermekek nevelése 

- Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek 
nevelése  

 
25. Az általánostól eltérő program sajátosságainak megnevezése: 
 

„Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” alternatív program”. 
 

26. Az intézmény azonosító adatai: 
 

« OM azonosító: 035771 
« PIR törzsszám: 409788 
« Adószám: 16836338-1-16 
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« KSH statisztikai számjel: 16836338-8010-322-16 
 
27. Bankszámlarend: 
 

Jászladányi Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolási számlájához 
kapcsolódó intézménygazdálkodási alcímű számlával rendelkezik: 

 
Bankszámlaszáma: 

10700309-46672607-51100005 
 

 
Záradék 

 
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép 
hatályba, ezzel egyidejűleg a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2013. március 28-án 
kelt, 70/2013 (III.28.) számú, egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 
 
Az alapító okiratot Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
159/2014. (VI. 12.) számú határozatával hagyta jóvá. 
 
Jászladány, 2014. június 12. 
 
 
 …………………………………………… 
 Drávucz Katalin  
 polgármester  

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

 
 
 
 
1 3 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására 
Előadó: Silye András intézményvezető, 
 Lajkó Terézia jegyző,   
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Drávucz Katalin: átadja a szót Silye András intézményvezetőnek. 
 
Silye András intézményvezető: év elején bevezetésre kerültek a kormányzati 
funkciók, ezeket az alapító okiratban, és az SzMSz-ben is módosítani kellett, 
valamint a könyvtárnak bővültek az alapfeladatai, és ezeket is át kellett az SzMSz-
ben vezetni. 
 
Lajkó Terézia: a mellékletek jók, és hatályban vannak, azokat nem szükséges 
módosítani. 
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Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Major Ferencné az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság 
tárgyalta, és elfogadásra javasolja az írásos anyagot. 
 

(További hozzászólás nem hangzik el.) 
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a Nagyközségi 
József Attila Művelődési Ház és Könyvár Szervezeti és Működési Szabályzatát az 
előterjesztés szerint?  
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
160/2014. (VI. 12.) sz. határozata 

A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és 
Működési Szabályzatának elfogadásáról 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára elfogadja a Nagyközségi József Attila 
Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítását az előterjesztett formában. 

 
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 .  
 
 
 

1 4 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés kéményseprő-ipari közszolgáltatás finanszírozására 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Drávucz Katalin: a kéményseprő-ipari közszolgáltatás megyeszékhely szerinti 
Megyei Jogú Város kötelező feladata. A Szolgáltató 200 milliós veszteségre számít, 
és ehhez kéri a települések hozzájárulását. Ez egy Kft., amiről szó van. Jászladány 
esetében 2 millió 93 ezer forintot jelentene. Pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen 
javaslat született? 
 
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság 
nem kívánja a veszteségeiket csökkenteni. 
 

(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 
161/2014. (VI. 12.) sz. határozata 

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás finanszírozásáról 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere díjkompenzációra vonatkozó 
kérelmét, melyben a kéményseprő-ipari közszolgáltatást biztosító 
Fűtéstechnikai Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság (Szolnok, Pozsonyi 
út 68.) működéséhez kért támogatást, hogy a közszolgáltatás 2014. második 
félévében is biztosítható legyen. 
A Képviselő-testület kinyilatkoztatja, hogy mivel a közszolgáltatás nem 
kötelező feladata, pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre e 
közszolgáltatás biztosításának támogatására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (5000 Szolnok, 

Kossuth tér 9.) 
  é r t e s ü l n e k .  
 

 
 
1 5 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a „Jászladány Nagyközség szennyvízkezelése” KEOP-1.2.0/09-11-
2013-0018 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan CBA átszámítás és 
közművagyon-értékelési feladatok ellátása tárgyban kiírt hirdetmény 
közzététele nélküli, Kbt. 122/A.§ szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a 
nyertes Ajánlattevő kiválasztására 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 
Drávucz Katalin: megkéri Lóczi István igazgatási osztályvezetőt, hogy tájékoztassa 
a Képviselő-testületet. 
 
Lóczi István: a mai napon a bíráló bizottság ülésezett, a bírálati lapot megkapták a 
képviselők. A CBA átszámítás és közművagyon-értékelési feladatok ellátása 
tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívásban a bírálati 
szempont a legalacsonyabb ár kiválasztása. A bíráló bizottság javasolja Képviselő-
testületnek, hogy az eljárást tekintse eredményesnek, mindhárom beérkezett 
ajánlatot tekintse érvényesnek, és az ajánlattevők közül a „VAGYONÉRTÉKELÉS 
2014 Konzorcium” (P. Mérnök P. Kft., AKVIRON Kft., AGENDA Hungary Kft., Aqua 
Unite Kft.) ajánlattevőt, mint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást ajánló 
ajánlattevőt hirdesse ki az eljárás nyerteseként, a megajánlott nettó 19.700.000.-
Ft+ÁFA vállalkozási díjért. 
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
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Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a bíráló bizottság 
javaslatára, hogy az eljárást tekintse a testület érvényesnek, mindhárom ajánlatot 
fogadja el érvényesnek, és a nyertes ajánlattevőnek a „VAGYONÉRTÉKELÉS 2014 
Konzorcium” (P. Mérnök P. Kft., AKVIRON Kft., AGENDA Hungary Kft., Aqua Unite 
Kft.) ajánlattevőt hirdesse ki? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
162/2014. (VI. 12.) sz. határozata 

A „Jászladány Nagyközség szennyvízkezelése” KEOP-1.2.0/09-11-2013-0018 
azonosítószámú projekthez kapcsolódóan CBA átszámítás és közművagyon-
értékelési feladatok ellátása tárgyban kiírt hirdetmény közzététele nélküli, Kbt. 
122/A.§ szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a nyertes Ajánlattevő 
kiválasztása. 
 

1.) Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete a 
„Jászladány Nagyközség szennyvízkezelése” KEOP-1.2.0/09-11-2013-
0018 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan CBA átszámítás és 
közművagyon-értékelési feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárást - a 
Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve -  eredményesnek tekinti. 

 
2.) A képviselő-testület mind a TRANSDOWELL Zrt. Ajánlattevő, mind a 
CÍVIS KOMPLEX MÉRNÖK Kft. Ajánlattevő, mind a „VAGYONÉRTÉKELÉS 
2014 Konzorcium” Ajánlattevő 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 – az 
érvényes ajánlatot adó Ajánlattevők közül a „VAGYONÉRTÉKELÉS 2014 
Konzorcium” (P. Mérnök P. Kft., AKVIRON Kft., AGENDA Hungary Kft., Aqua 
Unite Kft.) Ajánlattevőt, mint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 
ajánló Ajánlattevőt hirdeti ki az eljárás nyerteseként, melyre tekintettel ezen 
Ajánlattevővel szerződik a megajánlott nettó 19.700.000.-Ft+ÁFA vállalkozási 
díjért. 

 
 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 2./ Matrix Audit Beruházásszervező és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (4032 

Debrecen, Poroszlay u. 27.) 
 é r t e s ü l n e k  
 
 
1 6 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Kérelem Jártató együttesben táncoló fiatalok utazási támogatására 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
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Drávucz Katalin: a jászsági népi együttes utánpótló csapatában a Jártató 
együttesben táncol két jászladányi fiatal Polgár Nikolett, és Fehér Attila, akiknek 
most lehetőségük van Franciaországban fellépni. Ehhez a táncegyüttes szervez egy 
franciaországi utat, melyhez szülői hozzájárulás csökkentése gyanánt kérnek anyagi 
támogatást az önkormányzattól. Pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi 
milyen javaslat született? 
 
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: 10-10 ezer 
forinttal javasolja támogatni a bizottság a fiatalokat. A bizottság kéri a Művelődési 
Ház vezetőjét, hogy keresse meg az együttest azzal, hogy 3-4 pár lépjen fel a 
Ladány Napja rendezvényen. 
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a pénzügyi bizottság 
javaslatát, miszerint 10-10 ezer forinttal támogassa az önkormányzat a fiatalokat?  
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
163/2014. (VI. 12.) sz. határozata 

Polgár Nikolett és Fehér Attila támogatási kérelmére 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Polgár 
Nikolett és Fehér Attila népi táncosok kérelmét – melyben a Jászsági Népi 
együttes utánpótló csapatában, a Jártató együttes franciaországi fellépéséhez 
kértek támogatást – ehhez 10-10 ezer forint támogatást nyújt kérelmezők 
részére. 

Képviselő-testület egyben kéri támogatottakat, hogy Ladány Napján lépjenek 
fel. 

Képviselő-testület felkéri Silye Andrást, a Nagyközségi József Attila 
Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetőjét, hogy vegye fel a kapcsolatot 
a táncosokkal, a fellépések egyeztetése céljából. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben, 
 3./ Kérelmezők lakóhelyükön, 
 4./ Silye András a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és 

Könyvtár vezetője 
 é r t e s ü l n e k .  
 
 
1 7 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a „Jászsági ivóvízminőség-javítási projekt” című KEOP-
1.3.0/2F/09-2011-0031 azonosítószámú beruházás előrehaladásáról szóló 
beszámoló elfogadására 
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Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 
 
Drávucz Katalin: a pályázat 2010-ben került benyújtásra 8 települést érintően. A 
kivitelező kiválasztásán túl van a társulat, és most szinte minden héten egyeztetés 
folyik a kivitelezővel. Jászladány esetében kb: 600 folyóméteren fog megtörténni 
vezeték csere. Ez eredetileg nem volt benne a pályázatban, kizárólag a vízmű telep 
rekonstrukciója fért bele a pályázatba, és ez valósulna meg. Ennél sokkal többre 
lenne szükség, Jászladányon 32 km vízvezeték van. Most egy előrehaladási 
jelentést kaptunk, melyet el kellene fogadni. 
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a beszámoló 
elfogadásával? 
A Képviselő-testület a beszámolót 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 

 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
164/2014. (VI. 12.) sz. határozata 

a „Jászsági ivóvízminőség-javítási projekt” című KEOP-1.3.0/2F/09-2011-0031 
azonosítószámú beruházás előrehaladásáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, és 
elfogadja a „Jászsági ivóvízminőség-javítási projekt” című KEOP-1.3.0/2F/09-
2011-0031 azonosítószámú beruházás előrehaladásáról szóló beszámolót az 
előterjesztett formában. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Berettyán József projektmenedzser IMMOBI-RAT Kft. (4400 

Nyíregyháza, Báthory u. 8. 3/7.) 
 é r t e s ü l n e k .  
 
 
 
1 8 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotására 
Előadó: Lajkó Terézia jegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Drávucz Katalin: átadja a szót jegyzőasszonynak. 
 
Lajkó Terézia jegyző: a rendelet megalkotását vízgazdálkodási törvény írja elő, az 
önkormányzatoknak biztosítani kell ezt a közszolgáltatást. Akkor is, ha már meglesz 
a szennyvízhálózat, illetve a szennyvíztisztító telep, mert lesz majd olyan ingatlan, 
ami nem lesz bekapcsolódva abba a rendszerbe. Törvényi előírás, hogy mi az, amit 
szabályozni kell a rendeletben, a rendelet ezeket tartalmazza. Vízi Imre 
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jászalsószentgyörgyi közszolgáltatóval köt majd az önkormányzat szerződést, aki 
minden engedéllyel rendelkezik, és decemberben szándéknyilatkozatban vállalta, 
hogy megköti ezt a közszolgáltatási szerződést. 
 
Tóth Imre: ha megvalósul Jászladányon a szennyvíztisztító telep, akkor 
elképzelhető, hogy nem kell Jászapátira hordani a kiszippantott szennyvizet? 
 
Lajkó Terézia: nem, mert ez egy zárt rendszer lesz, és nem lehet kívülről bele 
üríteni. 
 
Bagi Zsolt: ez meg volt hirdetve, vagy csak a Vízi Imre lett felkérve. Ezt azért 
kérdezi, mert a Jász-Föld Zrt.-nek Czikolai Károllyal van szerződése, aki jászladányi. 
 
Lajkó Terézia: csak olyat lehet, akinek minden hatóságtól minden engedélye 
megvan. 2013 novemberében azonnal kellett valakit megjelölni. 
 
Bagi Zsolt: neki is megvan minden engedélye. 
 
Drávucz Katalin: nem tudtunk más olyanról, akinek van engedélye Jászladányra. 
 
Lajkó Terézia: a Környezetvédelmi Felügyelőségnél érdeklődtünk, hogy kinek van 
engedélye, és ők csak a Vízi Imre nevét adták meg. 
 
Drávucz Katalin: úgy tudjuk, hogy akkor közszolgáltatói engedélye másnak nem 
volt. 
 
Bagi Zsolt: a Jász-Föld Zrt.-nek 2 hónapja kellett kötni, és akkor már volt engedélye 
Czikolai Károlynak. 
 
Lajkó Terézia: nekünk a Környezetvédelmi Felügyelőség nem adta meg az ő 
adatait. 
 
Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Major Ferencné az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság 
elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet. 
 

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

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2014. (VI. 14.) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
helyi közszolgáltatásról 
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(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 
 
 
1 9 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Javaslat világtalálkozó megrendezésére 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 
Drávucz Katalin: 2012-ben tájékoztatást kaptunk arról, hogy Jászladánynak 2014-
ben kellene megrendeznie a Jászok világtalálkozóját. Akkor Jászapáti részéről 
érkezett egy olyan megkeresés, hogy 2014-ben a XX. Jászok világtalálkozóját 
Jászapáti szeretné megrendezni. Akkor átadtuk ezt a jogot, de arról döntés nem 
született, hogy Jászladány mikor rendezze meg a világtalálkozót. Ezt követően volt 
egy olyan álláspont, hogy 2015-ben. Jeleztem JÖSZ ülésen a többi település 
számára, hogy a kivitelező kiválasztása van folyamatban a szennyvíz beruházásnál, 
és felelőtlenség lenne egy feldúlt településen világtalálkozót rendezni. Mivel 
újraindultak a rendezési jogok, Jászberényben sem, és Jászapátin sem volt még 
jászkapitány, a harmadik település Jászárokszállás, ahol nem volt még jászkapitány, 
ezért ezt a lehetőséget átadnánk Jászárokszállásnak, és 2016-ban rendezné meg 
Jászladány. 
 

(Kérdés hozzászólás nem hangzik el.) 
 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet azzal a javaslattal, 
hogy Jászladány 2016-ban rendezze meg a világtalálkozót?  
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
165/2014. (VI. 12.) sz. határozata 

XXII. Jászok Világtalálkozójának megrendezéséről 2016-ban 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete arról határoz, 
hogy vállalja a XXII. Jászok Világtalálkozójának megrendezését 2016-ban. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben,  
 3./ Eszes Béla JÖSZ elnöke (5143 Jánoshida, Fő u. 28. ) 

 é r t e s ü l n e k .  
 
 
 
2 0 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Kérelem önkormányzati tulajdonú üres telek használatára  
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
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Drávucz Katalin: kérelem érkezett önkormányzati tulajdonú üres telekkel 
kapcsolatban, bérbe kívánják venni zöldség-gyümölcs kiskereskedés céljára. 
Pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi milyen javaslat született? 
 
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság 
javasolja a terület bérbeadását nettó 15 ezer forint értékben. Feltétele, hogy a 
vállalkozó minden engedély szerezzen be ahhoz, hogy ezt a tevékenységet azon a 
területen végezhesse. 
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pénzügyi bizottság 
javaslatával:  
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen és 1 nem szavazattal elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
166/2014. (VI. 12.) sz. határozata 

Jászladány, Gaál István u. 23. szám alatti önkormányzati tulajdonú üres telek 
használatára 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
Kállai László Jászladány, Újszászi út 53. szám alatti lakos kérelmét, melyben 
a Jászladány, Gaál István u. 23. számú önkormányzati tulajdonban lévő üres 
telek bérletét kéri, melyen a nyári-őszi időszakban egy 4x4 m-es mozgatható 
zöldség-gyümölcs sátort kíván elhelyezni, zöldség-gyümölcs kiskereskedés 
folytatására. A bérleti időszakban vállalja az egész terület rendben tartását, 
takarítását, fű és gazmentesítését. 

A Képviselő-testület a kérelemnek helyt ad, a bérleti díjat 15000,- Ft/hó 
összegben állapítja meg. Egyben kötelezi a bérlőt a terület teljes rendben 
tartására, szemétgyűjtő elhelyezésére. 

 Képviselő-testület felhívja bérlő figyelmét, a tevékenység végzéséhez 
szükséges engedélyekre. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben,  
 3./ Kállai László egyéni vállalkozó  

 é r t e s ü l n e k .  
 
 
2 1 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Bejelentés polgárőri szolgálat teljesítésével kapcsolatban 
Előadó: Lajkó Terézia jegyző 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Drávucz Katalin: bejelenti érintettségét, és megkéri Kalmár András alpolgármestert 
e napirendi pont levezetésére.  
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Kalmár András (átveszi az ülés vezetését): ismerteti a napirendet, majd átadja a 
szót jegyző asszonynak, a napirend előadójának. 
 
Lajkó Terézia jegyző: minden képviselő megkapta a bejelentő levél másolatát, 
amely a Képviselő-testületnek érkezett. Ezt a bejelentést nagyon részletesen 
tárgyalta az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság, de mivel nem volt ott mindenki, ezért 
röviden ismerteti miről van szó. A bejelentő Tallósi Tiborné (Jászladány, Pillangó u 
4.) elég nagy terjedelemben írta le panaszát. 
Áttekintettük a polgárőrségről és a polgári tevékenység szabályairól szóló 2011. évi 
CLXVI. törvényt, amely tartalmazza azokat a szabályokat, ami érinti a polgárőr 
szervezeteket, illetőleg a szervezeti felépítésen kívül azt is, hogy hogyan kell a 
szolgálatot a polgárőr szervezeteknek ellátni. Ezen kívül áttekintettük még 
közbiztonság segítése tárgyában az önkormányzati feladatokat az önkormányzati 
törvényben is. Megkérdezi a Képviselő-testületet, hogy igénylik-e, hogy a kérelmet 
ismertesse? 
(A képviselők nem igénylik a kérelem ismertetését, a tartalmát mindannyian ismerik.) 
 
Tóth Imre: mindenekelőtt szeretné, ha tisztáznák, hogy a polgármester asszony 
ekkor polgárőr szolgálatot teljesített, melyet a polgárőrség igazol. 
 
Lajkó Terézia jegyző: a panaszos a polgármester asszony jelenlétét nehezményezi, 
illetve azt vitatja, hogy volt-e a polgármester asszonynak joga ott lenni, mint polgárőr. 
A törvények és a szabályozások nem tartalmaznak tiltást erre vonatkozóan. A 
települési polgármester polgárőr tisztséget vállalhat szabadidejében, amikor nem 
hivatali idejét tölti. Semmilyen kizáró ok erre vonatkozóan nincsen. Ebben az 
időpontban a Polgárőrség a Rendőrséggel együttesen, illetve a Rendőrség 
felkérésére polgárőrségi szolgálatot teljesített, és ebbe a szolgálatba beosztásra 
került a polgármester asszony is, mint polgárőr. 
 
Tóth Imre: így van. Mivel polgárőr szolgálatra beosztott polgárőrként volt 
vezényelve, ettől kezdve a Rendőrség utasításai alapján járnak el a polgárőrök. Azt a 
tevékenységet végzik ilyen esetben, amire a Rendőrség fölkéri a Polgárőrséget. 
Ilyenkor nincs válogatás abban, hogy polgármester, pártelnök, párttitkár, vagy 
bármilyen egyéb megbízatású, vagy szabadnapos rendőr a polgárőr, ő akkor 
polgárőrként dolgozik, és nem más tisztségében. 
 
 

(Tallósi Tiborné közbekiabál, de Kalmár András a napirendi pont levezetője 
megvonja tőle a szót. Megkéri, hogy csak akkor beszéljen, ha megkapja a szót. 

Megkéri jegyzőnőt, hogy folytassa.) 
 
 
Lajkó Terézia jegyző: a bizottsággal megfogalmaztunk egy határozati javaslatot, 
mely a következő részeket rögzíti: nincs jelenleg olyan jogi szabályozás, ami tiltaná a 
polgármester polgárőri tevékenységét, így jogsértés nem történt. A polgármester 
hivatali idején kívül civil személyként, közterületen tartózkodva teljesített polgárőr 
szolgálatot a Rendőrség felkérésére, a Rendőrség felügyelete mellett. A polgárőrség 
felkérést kapott a Rendőrségtől arra vonatkozóan, hogy körözött személyt keresnek 
és a helyszín biztosításában együttműködési megállapodás alapján segítse 
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munkájukat a polgárőrség. A Képviselő-testületnek nincs hatásköre, jogköre a 
Rendőrség és a Polgárőrség munkáját illetően egyedi ügyekben állásfoglalás 
kiadására. Feladata viszont az önkormányzatnak törvény alapján közreműködni a 
település közbiztonságának biztosításában, mely feladat ellátásában önzetlen 
segítséget nyújt a helyi Polgárőr Egyesület is. 
A településen működik egy Polgárőr Egyesület, akinek tagjai minden 
ellenszolgáltatás nélkül önzetlenül segítik a közbiztonság fenntartását, illetve a 
közbiztonság fenntartásában a Rendőrség munkáját, ez egy nagyon értékelendő, és 
dicséretes dolog.  
Ennyit szeretett volna elmondatni, a kérdésekre szívesen válaszol. 
 
Kalmár András: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi milyen javaslat 
született? 
 
Major Ferencné az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság 
tárgyalta, és a jegyző asszony által ismertetett határozati javaslat elfogadását kéri.  
 
Bagi Zsolt: minden állampolgár (legyen az orvos, ügyvéd vagy polgármester) 
szabadidejében, ha polgárőr tevékenységet folytat, akkor az alá- és feljebbvalói 
viszonyok megszűnnek. Akkor ott az irányító szerv parancsol, aki ezt a keresést 
folytatta. Nem hiszi, hogy Istvánnal (Tallósiné fia) rosszindulatú lett volna ez a 
Képviselő-testület, hiszen előtte való testületi ülésen adtuk ki részére újból azt a 
lakást, ahol fölnevelkedett, ezért nem is érti a bejelentést.  

 

Bertalan László Polgárőr Egyesület parancsnoka: én, mint frissen megválasztott 
polgárőr parancsnok Fazekas-Füzesi György rendőrhadnagytól kaptam azt az 
utasítást, hogy szedjünk össze annyi polgárőrt, amennyit csak tudunk, mert keresés 
kezdődik. Én kértem meg polgármester asszonyt, hogy jöjjön velünk, és szerintem a 
település lakossága pozitívan értékeli ezt a hozzáállást a polgármestertől, hogy egy 
bűnöző keresésében részt vesz. 
 
 

(Tallósi Tiborné  felháborodottan kiabál. Kalmár András megkéri, hogy maradjon 
csendben, vagy hagyja el a tanácstermet.  

Tallósi Tiborné rágalmakat kiabálva elhagyja a tanácstermet.) 
 
 

Tóth Imre: teljesen szabályszerű polgárőr szolgálatról volt szó.  Azok az emberek, 
akik tisztelik a törvényt – függetlenül attól, hogy polgárőrök, vagy nem – kötelesek 
üldözni minden olyan cselekményt, ami közösségellenes, vagy büntetendő. Ebben 
az esetben a polgármester asszony sem járt el másként, mint ahogy a 
meggyőződése diktálta. 
 
Lajkó Terézia: a határozati javaslatot kiegészítsük még valamivel? 
 
Tóth Imre: nem szükséges. 
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Lajkó Terézia: ebben a levélben az is benne van, hogy házkutatási parancs nélkül 
történt a keresés. Fazekas-Füzesi Györgyöt kéri, hogy mondjon néhány dolgot erről 
a keresésről, ami nyilvános. 
 
Fazekas-Füzesi György r.hadnagy: én voltam a nyomozás vezetője, 
természetesen mindenről tudok. Én kértem föl a Polgárőrség elnökét a kutatás 
segítésére. A Rendőrség mind jogszerűen, és szakszerűen járt el. A Polgárőrségnek 
nem kötelező nézni, hogy a Rendőrség jogszerűen, vagy szakszerűen jár-e el. A 
Polgárőrség segíti a Rendőrség munkáját, a Rendőrség megkéri a Polgárőrség 
tagjait, hogy ebben és ebben a munkában segítsék. Az, hogy a Rendőrség 
megfelelően járt-e el, azt a felettes szervek ki fogják vizsgálni, ha bármilyen 
jogszerűtlenség felmerül az intézkedésben. A Polgárőrség azt a feladatot hajtotta 
végre, amit megkértünk. 
 
Kalmár András alpolgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek hozzáfűzni 
valója, vagy a határozati javaslathoz kiegészíteni valója? 
 
Drávucz Katalin: szeretném elmondani, hogy nem voltam benn a házban sem, és 
az udvaron sem. Én és másik két polgárőr volt az, aki minden épületnél, (melynek 
ellenőrzése megtörtént) kint voltunk az utcán. A bejelentő azt állítja, hogy jogtalanul 
házkutatáson jelentem meg. Kinn az utcán ott voltam, a megfelelő formaruhában, 
jelezvén azt is, hogy nem polgármesterként, hanem polgárőrként vagyok jelen. Előtte 
még pár órával polgármesterként voltam, mert azt az ingatlant feltörte az éppen 
körözött személy, ami le volt zárva az önkormányzat részéről hatóságilag.  
Azt gondolom, hogy semmilyen jogsértést nem követett el sem a Rendőrség, sem a 
Polgárőrség, már csak azért sem, mert kintről az utcáról lehetett azt hallani, mikor az 
őrsparancsnok úr megkérdezte, hogy bemehetünk a lakásba? Azt mondta, hogy 
igen, csak vessék le a cipőt. Így engedte be a lakásba a rendőröket Tallósiné. Nem 
erőszakkal mentek be, nem volt tiltakozás. 
 

(További hozzászólás nem hangzik el.) 
 
Kalmár András alpolgármester megkérdezi Drávucz Katalin polgármestert, hogy 
kíván-e szavazni? 
 
Drávucz Katalin: igen. 
 
Kalmár András alpolgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a jegyző asszony 
által elmondott határozati javaslattal? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
167/2014. (VI. 12.) sz. határozata 

A polgárőri szolgálat teljesítésével kapcsolatban tett bejelentésre 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
Tallósi Tiborné Jászladány, Pillangó u. 4. szám alatti lakosnak a Képviselő-
testülethez címzett panaszát, melyben Drávucz Katalin polgármester, mint 
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polgárőr jelenlétét nehezményezi a 2014. április 26-i rendőri intézkedés során. 
A Képviselő-testület megállapította, hogy a polgárőrségről és a polgárőri 
tevékenység szabályairól szóló hatályos jogi szabályozás nem tiltja a 
polgármester polgárőri tevékenységét, így jogsértés nem történt. A 
polgármester hivatali idején kívül civil személyként, közterületen tartózkodva 
teljesített polgárőr szolgálatot a Rendőrség felkérésére, a Rendőrség 
felügyelete mellett. 
A polgárőrség felkérést kapott a Rendőrségtől arra vonatkozóan, hogy 
körözött személyt keresnek és a helyszín biztosításában együttműködési 
megállapodás alapján segítse munkájukat a polgárőrség. 

A Képviselő-testület ezúton tájékoztatja panaszost, hogy nincs 
hatásköre, jogköre a Rendőrség és a Polgárőrség munkáját illetően 
egyedi ügyekben állásfoglalás kiadására. 

Feladata viszont az önkormányzatnak törvény alapján közreműködni a 
település közbiztonságának biztosításában, mely feladat ellátásában önzetlen 
segítséget nyújt a helyi Polgárőr Egyesület is. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Tallósi Tiborné Jászladány, Pillangó u. 4. sz. 

 é r t e s ü l n e k  
 

 

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

A jászladányi templom búcsú napján alkalmazandó vásári és piaci 
helypénzekről 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Drávucz Katalin: álláspontunk szerint a közelgő búcsú miatt a vásár és piactartásról 
szóló 16/2004. (IV. 30.) rendelet 2/B. számú mellékletében a Vegyesek címszó alatt 
meghatározott helypénzeket kellene alkalmazni, ez volt a határozati javaslatban, 
hiszen az elmúlt pár évben voltak ebből félreértések, illetve kérések is fogalmazódtak 
meg az önkormányzat irányába. A pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat 
született? 
 
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: az elmúlt 
években olyan gyakorlat folyt, hogy a sátorozóknak, akik játékot, cukorkát, egyebeket 
árulnak az aktuális rendeletben meghatározott helypénzt kell fizetniük, akiktől a NÜVI 
helypénzszedője szedi be a díjat. A mutatványosok (céllövöldés, sergősök) területét 
egy vállalkozó bérelte. A bérleti díj méltánytalanul kevés volt. A bizottság javasolja, 
hogy 100 ezer forintért adja ki vállalkozónak az önkormányzat ezt a területet. 
Pályáztassa meg a NÜVI, és utána a vállalkozóé minden felelősség, nem az 
önkormányzaté. 
 

(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 
168/2014. (VI. 12.) sz. határozata 

A jászladányi templom búcsú napján alkalmazandó vásári és piaci 
helypénzekről 
 

1./ Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete arról határoz, 
hogy templom búcsú napján (minden év július hónapjának első 
vasárnapja) a 0563 hrsz-ú terület (vásártér) egy részét, - melyen 
mutatványos berendezések és céllövöldék helyezkednek el - bérbe adja 
legkevesebb 100 ezer forintért. 

 
a) A bérlő megállapodásban vállalja, hogy biztosítja a mutatványos 

berendezések és céllövöldék biztonságos elhelyezkedését. Ellenőrzi, 
hogy a szükséges engedélyekkel – vállalkozói igazolvány, mutatványos 
berendezések érvényes műszaki vizsgálatáról és felülvizsgálatáról 
szóló tanúsítvány – rendelkeznek.  

 
b) Köteles továbbá az alábbi jogszabályok rendelkezéseit betartani és 

betartatni: 
- a vásárokról és piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 

55/2009. (III. 13.) sz. Kormányrendelet előírásait, 
- 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet a mutatványos berendezések 

biztonságosságáról, 
- 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi szabályzatról 

  előírásait is.  

2./ A környező utcák közterületeire kitelepülő árusoknak a Jászladány 
Nagyközségi Önkormányzat a közterületek használatáról, vásár- és 
piactartásról szóló 16/2004. (IV. 30.) rendelet 2/B. számú mellékletében a 
„Vegyesek” címszó alatt meghatározott helypénzeket kell fizetni.  

 
3./ Képviselő-testület felhatalmazza a NÜVI vezetőjét a megállapodás 

megkötésére. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./  Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 
  é r t e s ü l n e k .  
 

 
2 3 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

A rendőr szolgálati lakásokban lakó rendőrök lakbértámogatásáról 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
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Drávucz Katalin: javaslatként fogalmaztuk meg az önkormányzat részéről, hogy 
azok a Jászladányon szolgálatot teljesítő rendőrök, akik nem jászladányi lakosok, és 
kénytelenek szolgálati lakásban lakni lakbértámogatásban részesülhessenek. 
Pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság 
javasolja a lakbértámogatást, viszont ehhez engedélyt kell kérni a megyei 
rendőrfőkapitánytól. A bizottság javasolja, hogy polgármester asszony, illetve jegyző 
asszony keresse meg Farkas József rendőrkapitányt, és kérje hozzájárulását.  
 
 

(További hozzászólás nem hangzik el.) 
 
 
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 
169/2014. (VI. 12.) sz. határozata 

 A rendőr szolgálati lakásokban lakó rendőrök lakbértámogatásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  
13. § (1) bekezdése 17. pontjában megfogalmazott feladatára, 2014. július 1-
től kezdődően támogatja a szolgálati lakásban lakó rendőrök lakhatását. 
A lakbértámogatás mértéke a szolgálati lakásra megállapított mindenkori 
lakbér összege. A támogatás összegét a Képviselő-testület éves 
költségvetésében biztosítja. 
 
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, és jegyzőt, hogy engedélyeztesse a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitánnyal a támogatást.   
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőrkapitány vezetője, 
 3./ Jászladányi Rendőrőrs helyben 

 é r t e s ü l n e k  
 
 
 
2 4 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Egyebek 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 
Drávucz Katalin: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az elmúlt időszakban, 
amikor első áldozás volt, akkor került megvásárlásra egy új szőnyeg a templom 
részére. Ez nagyon hirtelen döntés volt, a Polgármesteri Hivatal nevére és címére 
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lett vásárolva. Kéri a képviselőket, hogy járuljanak hozzá, hogy a mindenkori 
képviselői tiszteletdíjnak megfelelő 2 havi összegről lemondhasson, és felajánlhassa 
a Polgármesteri Hivatal költségvetése javára, mivel ez az összeg nem volt 
betervezve a költségvetésbe, ez az összeg ne hiányozzon. Ha hozzájárul a 
Képviselő-testület, akkor kéri a pénzügyet, hogy ennek a rendezése történjen meg.  
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet Drávucz Katalin 2 
havi tiszteletdíj felajánlásával a Polgármesteri Hivatal költségvetése részére?  
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
170/2014. (VI. 12.) sz. határozata 

Drávucz Katalin polgármester képviselői tiszteletdíjának felajánlása 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi 
Drávucz Katalin polgármester a mindenkori képviselői tiszteletdíjnak megfelelő 
két havi bruttó felajánlását a Polgármesteri Hivatal költségvetése javára, 
melyből a templom részére vásárolt szőnyeg árát kívánja rendezni a 
költségvetésben. 

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

 
 

 
 
 
 
 
 


