
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

2014. július 17-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, 

 a Polgármesteri Hivatal dísztermében 

 

Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Baqi Zsolt,  
Dr. Bakos Beáta, Major Ferencné, Dr. Makai Gabriella, Pomázi László, Tóth Imre 7 
fő képviselő.  
 
 
Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Kalmár András 1 fő képviselő. 
 
 
Előzetes bejelentés nélkül távolmaradt: Fehér Lóránt 1 fő képviselő. 
 
 
Tanácskozási joggal jelen van:  

Lajkó Terézia jegyző,  
Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője,  
Lóczi István Polgármesteri Hivatal igazgatási osztályvezetője,  
Lajosné Kiss Klára Jászladányi Óvoda és Bölcsőde vezetője, 
Major Antal Mihály Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság külsős tagja, 
a lakosság részéről1 fő. 
 
 

Drávucz Katalin polgármester tisztelettel köszönti a soron kívüli ülésen megjelent 
képviselőket. Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 7 fő jelen van, Kalmár András 
képviselő jelezte, Fehér Lóránt képviselő nem jelezte távolmaradását. A testület 
határozatképes, s azt megnyitja. 
A meghívóban 9 napirendi pont szerepel nyílt ülésben, 1 zárt ülésben. Megkérdezi, 
hogy van-e valakinek plusz napirendi pont, illetve módosító javaslata? 
 

(A képviselők részéről módosító javaslat nem hangzik el.) 
 

Drávucz Katalin polgármester javasolja, hogy plusz napirendi pontként nyílt 
ülésben 10. napirendi pontként tárgyalják szóbeli előterjesztés mellett a 
világtalálkozóval kapcsolatos napirendi pontot.  
 

(Kérdés hozzászólás nem hangzik el.) 
 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a 10. napirendi pont 
felvételével? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
178/2014. (VII. 17.) sz. határozata 

Napirend módosítása 

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

10./ Előterjesztés világtalálkozó megrendezésének időpontjára  
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
   

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

 

 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a mai napirendet, 
mely következtében11 napirendi pontot tárgyal ma a testület, 10napirendi pontot nyílt 
ülésben, 1 napirendi pontot zárt ülésben?  
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 

 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
179/2014. (VII. 17.) sz. határozata 

Napirend elfogadása 

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

 

N a p i r e n d :  
 

 
1./ Javaslat a víziközművek 2013. évi üzemeltetési tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadására 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 

 

2./ Előterjesztés a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának 
módosítására 
Előadó: Lajkó Terézia jegyző 
 

3./ Javaslat a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 
pénzmaradványának átadására 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
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4./ Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzatainak 
módosítására 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 

5./ Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének 
módosítására 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 

6./ Előterjesztés a háziorvosi rendelőben klíma berendezés vásárlására, 
felszerelésére 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 

7./ Előterjesztés a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményben 
óvodapedagógus és pedagógiai asszisztens álláshely engedélyeztetésére 
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető, 
 Drávucz Katalin polgármester 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
 

8./ Előterjesztés a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2011. (IV. 
03.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: Lajkó Terézia jegyző 

Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 

9./ Jászladányi Egyetértés Sportegyesület Erőemelő szakosztályának kérelme 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

 
10./ Előterjesztés világtalálkozó megrendezésének időpontjára  

Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 
Zárt ülés:  

 
11./ Külföldi állampolgár ingatlanszerzéséhez nyilatkozat (Jászladány, 

Kossuth Lajos u. 120. szám, 470 hrsz.)  
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

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

Javaslat a víziközművek 2013. évi üzemeltetési tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadására 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 

Drávucz Katalin: a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. elkészítette a 2013 évre 
vonatkozó víziközmű szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatóját, melyet minden 
képviselő megkapott. A Képviselő-testületnek határozatot kell hozni arról, hogy ezt a 
beszámolót elfogadja-e. 

 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az írásos 
anyagban szereplő beszámolót? 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen, és 1 nem szavazattal elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
180/2014. (VII. 17.) sz. határozata 

A víziközművek 2013. évi üzemeltetési tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. vezérigazgatója, Hajdú Gábor által 
készített beszámolót a víziközművek 2013. évi üzemeltetési tevékenységéről. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben 

 3./ Hajdú Gábor a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 
vezérigazgatója (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. sz.) 

  é r t e s ü l n e k .  
 
 
 
 
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 
 

Drávucz Katalin: megkérdezi Lajkó Terézia jegyzőt, hogy kívánja-e kiegészíteni az 
írásos anyagot. 
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Lajkó Terézia: nem kívánja kiegészíteni, a feltett kérdésekre szívesen válaszol. 
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el az előterjesztés 
szerint az alapító okirat módosítását?  
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
181/2014. (VII. 17.) sz. határozata 

A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása 
 

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

 
12. Alapító neve, székhelye: 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 
5055 Jászladány, Hősök tere 6. 

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

 
13. Fenntartó szerv megnevezése, székhelye: 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat  
5055 Jászladány, Hősök tere 6. 
 

7. 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. 
 

8. Az alapító okirat 15. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
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 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók. 
 

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

16. Az intézmény típusa:   
 

Óvoda. 
 

10. 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 

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

 
18. A költségvetési szerv feladat ellátását szolgáló vagyona: 
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5055 Jászladány, Petőfi út 11-13. (hrsz: 1419) 

5055 Jászladány, Rákóczi utca 10. (hrsz: 899)  

 
12.  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. 

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

 
20. Alapításának éve:  
 
1999. 

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

21. Az intézmény jogi képviselője: 
 

A költségvetési szerv mindenkori kinevezett vezetője. 
 

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

 
22. Az intézményben engedélyezett csoportok száma:  
 

10  - óvodai csoport 
1 - bölcsődei csoport 

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

 
23. Az intézményi étkezetést igénybe vevők száma: 

 
242 /nap+14 fő/nap bölcsődei létszám 

 
17. 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 
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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 

 

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

 
25. Az általánostól eltérő program sajátosságainak megnevezése: 

 
„Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” alternatív program”. 

 
 

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

26. Az intézmény azonosító adatai: 
 

« OM azonosító: 035771 
« PIR törzsszám: 660916 
« Adószám: 16836338-1-16 
« KSH statisztikai számjel: 16836338-8510-322-16 

 
20. 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 

 
21. Az alapító okirat 28. pontja törlésre kerül 

 
22. Az alapító okirat 29. pontja törlésre kerül: 

 
23. Az alapító okirat 30. pontja törlésre kerül: 

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

lép: 
 
 

Záradék 
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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 
182/2014. (VII. 17.) 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 181/2014. (VII. 17.) számú határozatával hagyta jóvá. 

 
 

Jászladány, 2014. július 17. 
 
 
 

------------------------------------------- 
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 
182/2014. (VII. 17.) 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 
köznevelésről szóló 2011.évi CXC.tv.21.§ (3) bekezdése, az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.Korm.rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdése, valamint 
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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 Nagyközségi Önkormányzat 
5055 Jászladány, Hősök tere 6. 

 
13. Fenntartó szerv megnevezése, székhelye: 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat  
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 

 



 13 

- 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: 660916 
« Adószám: 16836338-1-16 
« KSH statisztikai számjel: 16836338-8510-322-16 

 
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 
182/2014 (VII. 17.) számú határozatával hagyta jóvá. 
 
 
Jászladány,2014. július 17. 
 
 

…………………………………………… 
Drávucz Katalin  

polgármester  
 

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

Javaslat a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 
pénzmaradványának átadására 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 

Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 

Drávucz Katalin: írásos anyagot kapott minden képviselő Müllerné Braun Erika 
intézményvezető részéről. Pénzügyi bizottság részéről kérdezi elnök urat, hogy 
milyen javaslat született? 
 
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: az a javaslat 
született, hogy az intézmény átadhatja a 6 115 ezer forintot az önkormányzatnak, 
melyből az önkormányzat a felújításokat fogja elvégeztetni, mely által a végleges 
működési engedélyt megkapja az intézmény. 
 
Drávucz Katalin: van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? 

 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pénzügyi bizottság 
javaslatával, miszerint a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ adja át az 
önkormányzatnak a 6 115 ezer forint pénzmaradványát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
183./2014. (VII. 17.) sz. határozata 

A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ pénzmaradványának 
átadásáról 

 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 
Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 6 115 ezer forint 
pénzmaradványát átadja Jászladány Nagyközségi Önkormányzatnak, az 
intézmény felújítására. 

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

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pénzügyi bizottság 
javaslatával, miszerint az átadott pénzeszközből a nagy értékű beruházást 
megvalósítsa az önkormányzat? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
184/2014. (VII. 17.) sz. határozata 

A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ épületén nagy értékű 
beruházás megvalósításáról 

 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 
Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ által átadott 6 115 ezer 
forint pénzmaradványt a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 
(5055 Jászladány, Kossuth Lajos út 116. sz.) intézmény vonatkozásában a 
végleges működési engedély megszerzéséhez szükséges beruházásra, az 
intézményi épület felújítására fordítja. 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben, 
 3./ Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ helyben, 
 4./ NÜVI helyben 
  é r t e s ü l n e k  
 

 

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

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzatainak 
módosítására 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 

Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 

Drávucz Katalin: nem kívánja kiegészíteni az írásos anyagot, mely tartalmazza 
intézményenkénti lebontásban is a pénzmozgásokat. Pénzügyi bizottság tárgyalta, 
elnök urat kérdezi milyen javaslat született? 

 

Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság 
javasolja az írásos anyag elfogadását. 
 
Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, vagy 
véleménye az előterjesztett anyaggal kapcsolatban? 

 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a 2014. évi 
költségvetési előirányzat módosítást?  
A Képviselő-testület a módosítást 6 igen, és 1 nem szavazattal elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
185/2014. (VII. 17.) sz. határozata 

2014. évi költségvetési előirányzatok módosítása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára elfogadja Jászladány 
Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzatainak 
módosítását, az előterjesztett formában. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben 
  é r t e s ü l n e k .  
 

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

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 
Drávucz Katalin: a rendelet módosítása tartalmazza az elmúlt időszak eseményeit, 
mely által a főösszeg is változik. A pénzügyi bizottság részéről elnök urat kérdezi, 
hogy milyen javaslat született? 

 

Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság 
javasolja az írásos anyag elfogadását. 
 
Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, vagy 
véleménye az előterjesztett rendelet tervezettel kapcsolatban? 

 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az előterjesztés 
szerint a költségvetési rendelet módosításával? 
A Képviselő-testület a rendeletmódosítást 6 igen, és 1 nem szavazattal elfogadja, 
és a következő rendeletet alkotja:  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

10/2014. (VII. 19.) önkormányzati rendelete 

a 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 01.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 (A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 



 17 

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

Előterjesztés a háziorvosi rendelőben klíma berendezés vásárlására, 
felszerelésére 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Drávucz Katalin: nem kívánja kiegészíteni az írásos anyagot. A pénzügyi bizottság 
részéről kérdezi elnök urat, hogy milyen javaslat született? 

 

Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság 
támogatja a klíma berendezés beszerzését, beszerelését, és javasolja, hogy az 
anyagi részét a pénzügyi osztály, és a doktornő beszélje meg. 
 
Dr. Bakos Beáta: elmondja, hogy az igényelt klíma berendezést megvásárolta, 
beszereltette, és kéri, hogy az önkormányzat részére fizetett havi bérleti díjból 
kerüljön levonásra az összeg.  
 
Bagi Zsolt: a bizottság is így javasolta. 
 
Drávucz Katalin: külön megállapodásban kell rögzíteni. A klíma felszerelésre kerül, 
az épület részét fogja képezni, tehát az önkormányzat tulajdonában lévő vagyont 
gyarapítja. 

 

Dr. Makai Gabriella: mi az oka annak, hogy a 84 millió forintos beruházásból ez 
kimaradt? 
 
Drávucz Katalin: tudomása szerint nem volt benne a pályázatban. Akkor kellett 
volna megvalósítani, ha ez része a pályázatnak. 

 

(További kérdés, 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 
186/2014. (VII. 17.) sz. határozata 

a háziorvosi rendelőben klíma berendezés vásárlására, felszerelésére 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 
háziorvosi rendelőben, a II. számú körzetben klíma berendezés vásárlását, 
felszerelését. Az ehhez szükséges pénzügyi forrást 2014. évi 
költségvetésében biztosítja. 
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Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályának 
vezetőjét a pénzügyi lebonyolításra. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben,  
 3./ Dr. Bakos Beáta háziorvos helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

 

 

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

Előterjesztés a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményben 
óvodapedagógus és pedagógiai asszisztens álláshely engedélyeztetésére 
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető, 
 Drávucz Katalin polgármester 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Drávucz Katalin: írásos anyagot kapott minden képviselő. Intézményvezető 
asszonyt kérdezi, hogy kívánja-e kiegészíteni az írásos anyagot: 
 
Lajosné Kiss Klára: nem kívánja kiegészíteni. 
 
Drávucz Katalin: a pénzügyi bizottság részéről kérdezi elnök urat, hogy milyen 
javaslat született? 
 
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: mivel a 
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézmény költségvetésében ez a létszám szerepel, 
s mint tudható szeptembertől már két különálló egységben fog működni az óvoda, 
tehát szükséges is ez a létszám, ezért a bizottság támogatja a kérelmet. 
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
187/2014. (VII. 17.) sz. határozata 

a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményben óvodapedagógus és 
pedagógiai asszisztens álláshely engedélyezése 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde vezetőjének kérelmét, és engedélyezi az 
intézményben további egy fő óvodapedagógus és egy fő pedagógiai 
asszisztens felvételét 2014. szeptember 1-től kezdődően, az óvodai csoportok 
számához igazodóan. 
 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben,  
 3./ Jászladányi Óvoda és Bölcsőde helyben 
  é r t e s ü l n e k .  
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8 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2011. (IV. 03.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: Lajkó Terézia jegyző 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Drávucz Katalin: jegyző asszonyt kérdezi kívánja-e az írásos anyagot kiegészíteni? 
 
Lajkó Terézia: nem kívánja kiegészíteni, a kérdésekre válaszol. 
 
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 írásos anyagot a testületnek. 

 

Dr. Makai Gabriella: meg van határozva az SZMSZ-ben, hogy a munkaidő heti 40 
óra. Kérdezi jegyző asszonyt, hogy ez hogy jön ki? 
 
Lajkó Terézia: le van vezetve részletesen az írásos anyagban.  
 
Dr. Makai Gabriella: összeadtam, de nem jött ki, nincs meg a 40 óra. 
 
Lóczi István: 4 napig van 8,5 óra, ami összesen 34, és ehhez jön a pénteki 6 óra, 
ami összeadva 40. 
 
Major Ferencné: a munkaközi szünet a munkaidő részét képezi. 
 
Dr. Makai Gabriella: akkor ez így rendben van. Még egy észrevételt tesz, ami nem 
kapcsolódik a napirendhez, hogy szeretné, ha a testületi ülés anyagát nem ülést 
megelőző napon kapná meg, mert nincs elég ideje az átnézésre. 
 
Drávucz Katalin: ha megtudjuk a pontos időpontot, akkor megkérjük a kolléganőket, 
hogy telefonon, vagy e-mail-ben jelezzék. 

 

(További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a Szervezeti és 
működési szabályzatról szóló 6/2011. (IV.03.) önkormányzati rendelet módosítását 
az előterjesztett formában? 
 A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 6 igen szavazattal és 1 tartózkodás 
mellett elfogadja, és a következő rendeletet alkotja: 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 
11/2014. (VII. 19.) önkormányzati r e n d e l e t e 
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a szervezeti és működési szabályzatról szóló 

 6/2011. (IV. 03.) 
  önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

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

Jászladányi Egyetértés Sportegyesület Erőemelő szakosztályának kérelme 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Drávucz Katalin: írásos kérelem érkezett, melyet a pénzügyi bizottság tárgyalt. 
Milyen javaslat született? 

 

Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság 
javaslata, hogy a nonprofit szervezetek támogatásánál tartalék keretben elkülönített 
500 ezer forintból 50 ezer forint támogatást adjon a Képviselő-testület. A tartalék 
keretben lévő pénzeszköz arra is lenne, hogy a sportpályán az öntözőberendezés 
elkészüljön.  
 
Drávucz Katalin: van-e ezzel kapcsolatosan valakinek kérdése, véleménye? 

Major Ferencné: szeretné felajánlani 1 havi képviselői tiszteletdíját. 

Dr. Bakos Beáta: ugyancsak felajánlja 1 havi képviselői tiszteletdíját. 
 

(Kérdés, 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 
188/2014. (VII. 17.) sz. határozata 

Jászladányi Egyetértés Sportegyesület Erőemelő szakosztályának kérelmére 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja 
Jászladányi Egyetértés Sportegyesület Erőemelő szakosztályának kérelmét, 
melyben az orosházi 2014-es Ifi-Junior világbajnokságon való részvételhez 
kértek anyagi támogatást.  
Képviselő-testület 50 ezer forint támogatást nyújt az Erőemelő szakosztálynak, 
a 2014-es költségvetésben nonprofit szervezetek támogatására elkülönített 
összeg tartalék keretéből. 
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Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben,  
 3./ Gavaldik Zsolt, az Erőemelő Szakosztály vezetője 
  é r t e s ü l n e k .  

 
 
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet Major Ferencné 
képviselő egy havi tiszteletdíjának felajánlásával az erőemelő szakosztály számára? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
189/2014. (VII. 17.) sz. határozata 

Major Ferencné képviselő tiszteletdíjának felajánlása 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Major 
Ferencné képviselőnek egy havi bruttó tiszteletdíj-felajánlását a Jászladányi 
Egyetértés Sportegyesület Erőemelő szakosztálya részére az orosházi 2014-
es Ifi-Junior világbajnokságon való részvételhez.  

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

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet Dr. Bakos Beáta 
képviselő egy havi tiszteletdíjának felajánlásával az erőemelő szakosztály számára? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
190/2014. (VII. 17.) sz. határozata 

Dr. Bakos Beáta képviselő tiszteletdíjának felajánlása 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja 
Dr. Bakos Beáta képviselőnek egy havi bruttó tiszteletdíj-felajánlását a 
Jászladányi Egyetértés Sportegyesület Erőemelő szakosztálya részére az 
orosházi 2014-es Ifi-Junior világbajnokságon való részvételhez.  

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

Előterjesztés világtalálkozó megrendezésének időpontjára  
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 
Drávucz Katalin: egy előző Képviselő-testületi ülésen döntés született arról, hogy 
Jászladány 2016-ban kívánja megrendezni a Jász világtalálkozót. Ezután a Jászsági 
Önkormányzatok Szövetségének (JÖSZ) elnökétől érkezett egy szóbeli megkeresés, 
mely szerint a 2016. évi világtalálkozó megrendezését szeretné Jászárokszállás 
kérni, a 25 éves városi évfordulója alkalmából. Mivel 2020-ig még a 2017 volt 
szabad, ezért a szövetség elnöke kéri önkormányzatunkat, hogy vitassa meg, és 
amennyiben lehetséges, akkor 2017-ben rendezze meg Jászladány a világtalálkozót. 
Úgy néz ki, hogy 2015-ben Jászalsószentgyörgy, 2016-ban Jászárokszállás, 2017-
ben Jászladány, 2018-ban Jászfényszaru, 2019-ben Jászkisér, és 2020-ban pedig 
Jánoshida rendezné meg a világtalálkozót, ha a testület jóváhagyja. 
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet azzal a javaslattal, 
hogy Jászladány 2017-ben rendezze meg a világtalálkozót?  
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, és 1 tartózkodás mellett 
elfogadja, és a következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
191/2014. (VII. 17.) sz. határozata 

XXIII. Jászok Világtalálkozójának megrendezéséről 2017-ben 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete arról határoz, 
hogy vállalja a XXIII. Jászok Világtalálkozójának megrendezését 2017-ben. 
Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testület 165/2014. (VI. 12.) sz. határozata. 

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

Kmf. 

 
 

 
 Drávucz Katalin sk. Lajkó Terézia sk. 
 polgármester jegyző 


