
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

2014. szeptember 11-én megtartott soros nyílt ülésén, 

 a Polgármesteri Hivatal dísztermében 

 

Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt, 
Dr. Bakos Beáta, Major Ferencné, Dr. Makai Gabriella, Gulyás Éva, Pomázi László, 
Tóth Imre 8 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, 
Szűcs Zoltán Lajos a Helyi Választási Bizottság elnöke, 
Jenei Sándor tűzoltó őrnagy, 
Dankó Zoltán építész, 
Kocza Imre Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. képviselője, 
Lajosné Kiss Klára a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője,  
Gonda József Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény vezetője, 
Silye András a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 
intézményvezetője, 
lakosság részéről 5 fő.  
 
 

Drávucz Katalin polgármester tisztelettel köszönti a soros ülésen megjelent 
képviselőket, meghívott vendégeket, megjelenteket. Felkéri Gulyás Éva képviselőt az 
eskü letételére. 
 
 A teremben tartózkodók felállnak, Gulyás Éva képviselő Drávucz Katalin 
polgármester asszony előmondásával leteszi az esküt, amelynek szövege 
jegyzőkönyv mellé írásban csatolva megtalálható. Gulyás Éva aláírja az 
eskü/fogadalomtételi okmányt.  
 
Szűcs Zoltán Lajos HVB elnöke gratulál Gulyás Éva képviselőnek, és átadja 
részére a megbízólevelet.  
 
Gulyás Éva: elfoglalja helyét az asztalnál a képviselők között, megköszöni 
mindazoknak a bizalmat, akik a 2011 évi időközi választáson rá szavaztak, majd 
elmondja, hogy Jászladány fejlődéséért fog dolgozni, ahogyan az esküszövegben is 
elhangzott. 
 
Drávucz Katalin polgármester megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 8 fő jelen van, 
Fehér Lóránt képviselő nem jelezte távolmaradását. A testület határozatképes, s azt 
megnyitja. Megkérdezi, hogy a meghívóban szereplő napirenddel kapcsolatosan van-
e valakinek kérdése, vagy plusz napirendi pont, illetve módosító javaslata? 
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(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.) 
 
Drávucz Katalin polgármester javasolja a 3. napirendi pont után 4. pontként felvenni 
a településrendezési tervvel kapcsolatos napirendi pontot. Ezáltal csúsznak a 
sorszámok a meghívóban szereplő napirendhez képest. 15. napirendi pontként 
javasolja tárgyalni a Szavazatszámláló Bizottság póttagjainak választását, 16. 
pontként a kamerarendszer kivitelezőjének kiválasztását, 17. pontként egyebek című 
napirendet javasol a nyílt ülés végén. Zárt ülésben 23. napirendi pontként javasolja a 
Bartók Béla u. 3. szám alatti ingatlannal kapcsolatos kérelmet tárgyalni. 
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az 4. napirendi pont 
felvételével? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
210/2014. (IX. 11.) sz. határozata 

Napirend módosítása 

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

4./ Előterjesztés Jászladány Településrendezési tervének elkészítésére 

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 ért egyet a 15. napirendi pont 
felvételével? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
211/2014. (IX. 11.) sz. határozata 

Napirend módosítása 

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

15./ Nemzetiségi önkormányzati képviselők választására szavazatszámláló 
bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása  

Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
   

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
  é r t e s ü l n e k .  
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Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a 16. napirendi pont 
felvételével? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
212/2014. (IX. 11.) sz. határozata 

Napirend módosítása 

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

16./ Előterjesztés térfigyelő kamerarendszer kiépítése kapcsán szolgáltató 
kiválasztására 

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 ért egyet a 17. napirendi pont 
felvételével? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
213/2014. (IX. 11.) sz. határozata 

Napirend módosítása 

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

17./ Egyebek 

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 ért egyet a 23. napirendi pont 
felvételével? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 

 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
214/2014. (IX. 11.) sz. határozata 

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

23./ Előterjesztés Jászladány, Bartók Béla u. 3. szám alatti ingatlannal 
kapcsolatos kérelem megtárgyalására 

Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
   

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

 
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a mai napirendet, 
mely következtében 17 napirendi pontot nyílt ülésben, 6 napirendi pontot zárt ülésben 
tárgyal a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
215/2014. (IX. 11.) 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 :  
 
Gulyás Éva képviselő eskütétele 
 
 
1./ Beszámoló Jászladány tűzvédelmi helyzetéről és a tűzvédelem 

érdekében tett intézkedésekről 
 Előadó: Hivatásos tűzoltóság parancsnoka, vagy helyettese 

 
2./ Javaslat Jászladány Nagyközség Víziközmű szolgáltatásához kapcsolódó 

gördülő fejlesztési terv elfogadására 
 Előadó:  Drávucz Katalin polgármester 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

 
3./ Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról 

 Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 

4./ Előterjesztés Jászladány Településrendezési tervének elkészítésére 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 

 
5./ Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzatainak 

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

rendeletének módosítására 
 Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

 
7./ Tájékoztató az önkormányzat 2014. I. félévi költségvetésének helyzetéről 

 Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

 
8./ Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2015. évi 

fordulójához való csatlakozásról 
 Előadó: Drávucz Katalin polgármester, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

 
9./ Előterjesztés a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás 

társulási megállapodásának módosítására 
 Előadó:  Drávucz Katalin polgármester 

 
10./ Előterjesztés a közterületek elnevezéséről, a házszámozás szabályairól 

szóló rendelet megalkotására 
 Előadó: Lajkó Terézia jegyző,  
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

 
11./ Előterjesztés a KEOP - 2014-4.10.0/F azonosítószámú, „Jászladány 

Nagyközség Polgármesteri Hivatala épületének komplex energetikai 
korszerűsítése” című pályázat keretén belül szolgáltatások (Csatlakozási 
tervdokumentáció, Záró Audit szolgáltatás, Energetikai tanulmány, 
Tájékoztatás és nyilvánosság, Projektmenedzsment tevékenység 
ellátása, Műszaki Ellenőri feladatok ellátása) kiválasztására 

 Előadó:  Drávucz Katalin polgármester 
 
12./ Előterjesztés Várossá nyilvánítási pályázat benyújtására 

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

 
13./ Előterjesztés a „Komplex telepprogram megvalósítása Jászladányon” 

című, TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0083 azonosítószámú pályázat keretében 
szolgáltatók kiválasztására (honlap szerkesztés, informatikai eszközök 
beszerzése) 

 Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 
14./ Előterjesztés a 3226. – 3227. j. utak csomópontjának körforgalmú 

átépítése kiviteli tervének készítésére szolgáltató kiválasztására 
 Előadó:  Drávucz Katalin polgármester 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

 
15./ Nemzetiségi önkormányzati képviselők választására szavazatszámláló 

bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása  
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 

16./ Előterjesztés térfigyelő kamerarendszer kiépítése kapcsán szolgáltató 
kiválasztására 
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Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 

17./ Egyebek 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
   

 

Zárt ülés: 

 

18./ Előterjesztés Kalmár András kérelmének megtárgyalására  
 Előadó:  Drávucz Katalin polgármester 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

 
19./ Javaslat Díszpolgári Díj adományozására 2014. évben 

 Előadó: Drávucz Katalin polgármester, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

 
20./ Személyi javaslatok Jász-Nagykun-Szolnok Megyei kitüntető díjakra 

 Előadó: Drávucz Katalin polgármester,  
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

 
21./ Előterjesztés Jászladány, Vendel u. 48. szám alatti (2714 hrsz.) belterületi 

ingatlan megvásárlására  
 Előadó: Drávucz Katalin polgármester, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

 
22./ Előterjesztés ingatlanokkal kapcsolatos kérelem megtárgyalására  

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

 
23./ Előterjesztés Jászladány, Bartók Béla u. 3. szám alatti ingatlannal 

kapcsolatos kérelem megtárgyalására 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 

 

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

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

Beszámoló Jászladány tűzvédelmi helyzetéről és a tűzvédelem érdekében tett 
intézkedésekről 
Előadó: Hivatásos tűzoltóság parancsnoka, vagy helyettese 
 
Drávucz Katalin: köszönti Jenei Sándor tűzoltó őrnagyot a Jászberényi Tűzoltó 
parancsnokság képviselőjét. Megkérdezi, hogy kívánja-e kiegészíteni az írásos 
anyagot? 
 
Jenei Sándor tűzoltó őrnagy: nem kíván szóbeli kiegészítést tenni az írásbeli 
anyaghoz. A beszámoló első része egy általános bemutató a kirendeltség és a 
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tűzoltóság munkájáról. A második részben Jászladány településre lebontva 
a tűzoltási, műszaki mentési statisztika található, konkrétabb számokkal és 
eseményekkel. Ha ehhez a részhez érkezik kérdés, arra szívesen válaszol. 
 
Drávucz Katalin: a beszámoló másfél éves időszakra vonatkozik. Van-e valakinek 
kérdése, véleménye az írásos anyaggal kapcsolatban? 
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a Jászberényi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség tájékoztatóját, és a Jászberényi Hivatásos Tűzoltó 
parancsnokság beszámolóját Jászladányra vonatkozóan? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
elfogadja, és a következő határozatot hozza: 
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
216/2014. (IX. 11.) sz. határozata 

Jászladány tűzvédelmi helyzetéről és a tűzvédelem érdekében tett 
intézkedésekről szóló beszámoló elfogadása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, és 
elfogadja a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tájékoztatóját, 
valamint a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beszámolóját a 2013. 
évi és a 2014. I. félévi tevékenységéről, Jászladány tűzvédelmi helyzetéről, és 
a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság Jászberény 

  é r t e s ü l n e k .  
 

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

Javaslat Jászladány Nagyközség Víziközmű szolgáltatásához kapcsolódó 
gördülő fejlesztési terv elfogadására 
Előadó:  Drávucz Katalin polgármester 

 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Drávucz Katalin: szeretettel köszönti a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (TRV 
ZRT) részéről Kocza Imre urat, aki a felmerülő kérdésekre tud válaszolni. A Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tárgyalta az anyagot, elnök urat kérdezi, hogy 
milyen javaslat született? 
 
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság a 
fejlesztési tervet elfogadásra javasolja, viszont merültek fel kérdések. A terv 620,2 fm 
hálózati cső cserét említ. Jászladányon az 1970-es években kezdett kiépülni a 
hálózat eternit csőből. Azóta már bebizonyították az eternit káros hatásait, valamint a 
körforgás sincs meg a településen, ami által pangó vizek keletkeznek. Csatlakozott az 
önkormányzat az ivóvíz minőség javítási programhoz, és akkor is meg lettek ezek a 
problémák, említve. Hogyan tudna a TRV ZRT pályázni arra, hogy a cső nagyobb 
mértékben lenne kicserélve a településen? 
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Kocza Imre a TRV ZRT képviselője: amikor ez a gördülő fejlesztési terv össze lett 
állítva, akkor szóba került, hogy ez a terv a bérleti díj terhének megfelelő összeg 
erejéig szól. Ebbe minden olyan tevékenységet bele kell venni, ami a következő 15 
évben előreláthatólag a vízműnél - mert itt szennyvízrészről még nem beszélhetünk – 
előfordulhat felújítás, karbantartás, beruházás. Azért került bele csak ilyen kevés 
vezeték hálózat csere, mert ennyit futott a bérleti díj. Ez nem azt jelenti, hogy az 
eternit vezetékek nem lesznek kicserélve. A 2014-2020-as elnevezésű UNIO-s 
támogatású állami pályázat most indul, mely lehetővé teszi a településeken az eternit 
cső vezetékek cseréjét. Az ivóvízminőség-javító program II. ütem, ami most fut, 
abban is van Jászladány vonatkozásában kb: 800 fm vezeték csere tervezve. 
Rekonstrukcióról van szó, tehát a meglévő vezetékek cseréje. A körforgás megoldása 
új vezetékek létesítésével jöhetne létre, ami ebbe a projektbe nem fér bele. Ettől 
függetlenül minden évben kell gördülő fejlesztési tervet benyújtani. 2015. év végéig el 
kell készíteni a vagyonértékelést, és ennek megfelelően kell megállapítani a bérleti 
díjat. Az Energia Hivatal egységes vízdíj és szennyvízdíjakat fog megállapítani. Ezek 
alapján a közeljövőben a tervek átdolgozásra, módosításra fognak kerülni. Ez egy 
irányadó terv, amiben olyan beruházások vannak, ami a vízmű működését kell, hogy 
biztosítsák. Ez a terv egy javaslat, melyet a TRV ZRT tesz, a Képviselő-testületnek 
van rá lehetősége, hogy másképpen dönt. A gördülő fejlesztési tervet az 
önkormányzatnak, mint az ellátásért felelősnek kell benyújtani a törvény szerint. 
 
Bagi Zsolt: örül, hogy kormányzati szinten is foglalkoznak ezzel a kérdéssel.  
 

(További hozzászólás nem hangzik el.) 
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a 
kiegészítésekkel együtt a gördülő fejlesztési tervet? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
elfogadja, és a következő határozatot hozza: 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
217/2014. (IX. 11.) sz. határozata 

Jászladány Nagyközség Víziközmű szolgáltatásához kapcsolódó gördülő 
fejlesztési terv elfogadásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára elfogadja Jászladány 
Nagyközség Víziközműveinek Gördülő Fejlesztési Tervét az előterjesztésben 
foglaltak szerint. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (5000 Szolnok, Kossuth Lajos 

út 5.) 
 3./ Kocza Imre 5144 Jászboldogháza, Bocskai u. 63. 

  é r t e s ü l n e k .  
 
 

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

Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról 
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Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 
Drávucz Katalin: nem kívánja kiegészíteni az írásos anyagot, várja a képviselők 
kérdéseit. 
 
Tóth Imre: 2014. 08. 28-án Dr. Pesti Zsuzsanna érdeklődött üres orvosi álláshellyel 
kapcsolatosan. Erről szeretne bővebb információt kapni, valamint a másnapi 
tárgyalásról Csikós Norberttel a sportegyesület működéséről, az ifi labdarúgó csapat 
körüli problémák megoldásáról. 
 
Drávucz Katalin: Dr. Pesti Zsuzsanna szolnoki lakos érdeklődött üres orvosi 
álláshellyel kapcsolatosan. Ő egy ifjúsági és felnőtt pszichiáter. Azóta érkezett tőle 
visszajelzés, hogy a kiírt háziorvosi pályázat érdekli, és be fogja nyújtani pályázatát. A 
tegnapi nap folyamán volt egy másik érdeklődő is, aki jövő héten fog jönni 
megbeszélésre. Amennyiben beadják a jelentkezők a pályázatot, úgy a Képviselő-
testület fog választani a pályázók közül. 
Csikós Norbert a Sportegyesület elnöke felvázolta az IFI csapat körüli problémákat. 
Próbál ráhatással lenni a fiatalokra, hogy lelkiismeretesen, felelősséggel űzzék a 
sportot. Nem lehet megszüntetni az IFI csapatot, mivel a pályázatok miatt ez az 
összes lemenő korosztályt érintené, a pályázat felé pedig fenntartási kötelezettség 
van. Ezen kívül az önkormányzat is jelentős anyagi támogatást nyújt az Egyesület 
részére, ami azt indokolja, hogy meg kell találni a megoldást a fennmaradásra.  
 
Gulyás Éva: védőnői állásra van-e jelentkező, ki van-e írva a pályázat? 
 
Drávucz Katalin: tudomása szerint a pályázat folyamatosan ki van írva, egyelőre 
nincsen jelentkező. Miklósné Kati néni vállalta továbbra is a munkát. 
 
Bagi Zsolt: Jászladányon jelenleg 2 fiatal hölgy tanul védőnőnek. Kólya Helga, és 
Szalay Orsolya. Velük a Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány szerződést 
kötött, és támogatja őket. 
 

(További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a 
kiegészítésekkel együtt a két ülés közötti munkáról szóló tájékoztatót? 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett 
elfogadja, és a következő határozatot hozza: 
  
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
218/2014. (IX. 11.) 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  
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4 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés Jászladány Településrendezési tervének elkészítésére 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 
Drávucz Katalin: tisztelettel köszönti Dankó Zoltán építészt, majd átadja neki a szót, 
hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet a Településrendezési terv elkészítésével 
kapcsolatban. 
 
Dankó Zoltán: a Településrendezési Terv szabja meg azt, hogy milyen irányban 
bővülhet a település. Bele kell vonni olyan konkrétumokat is, hogy milyen tiltások 
vannak, ha valami történik a településen, mint például a lépfene. Az ezzel 
kapcsolatos kötelezéseket is bele kell illeszteni a tervbe. Ez egy komplex rendszer, 
ami kiterjed a település életének valamennyi szegmensére. Ez a terv legutóbb 2008 
év végén lett kész, amit nyilvánvalóan korábban kezdett el készíttetni a testület. A 
Képviselő-testület összegyűjtötte mindazokat a fejlesztési szempontokat, ami alapján 
meghatározták a tervezőnek, hogy milyen legyen a rendezési terv, milyen 
iránymutatások legyenek benne. Az azóta eltelt jelenős idő változtatásokat tesz 
szükségessé. A rendezési terv alkalmazása az építési engedélyek kiadása során 
sokszor akadályokat jelenthet a vállalkozók számára, ha nem tudnak olyan 
vállalkozást beindítani, amit szeretnének, vagy a lakosok nem tudnak olyan házat 
építeni, mint amilyet szeretnének. Ezek a kötöttségek mindaddig élnek, amíg azt 
módosító másik jogszabály nem születik. Ez a rendezési terv egy olyan helyi építési 
törvény, ami országosan is megvan, az Országos Építési Törvényből, és az Országos 
Építési Szabályzatból kifejtve létrejön egy helyi rendelet, ami alapján kiadják az 
építési terveket. Hol van ennek jelentősége, hogy napra kész legyen? Egyrészt a 
fejlesztési elképzeléseknek a rendezési terv sokszor elébe áll. Akkor, amikor a 
jelenleg hatályos rendezési terv készült, még nem is gondolták azok a vállalkozók, 
akik szerettek volna valamit fejleszteni, hogy a rendezési terv lehet, hogy nem teszi 
ezt lehetővé. 
A lakosokat, civil szervezeteket, vállalkozásokat, az önkormányzatot meg kell 
„szondáztatni” arról, hogy milyen irányba szeretnének fejlődni. Ezek a leendő 
fejlesztési irányok is beilleszthetők a rendezési tervbe. Ez egy komoly erőfeszítő 
munkát igényel a Képviselő-testület részéről. Ezt a programot összegyűjtve, amit már 
Településtervezési Koncepciónak nevezünk, jogszabály határozza meg, hogy milyen 
alaprészei vannak. Ennek megfelelően kell összeállítani. Mikor elkészül a 
Településtervezési Koncepció, akkor ezzel párhuzamosan partneri együttműködési 
rendeletet kell alkotni, ami arról szól, hogy vannak egész települést érintő döntések, 
akkor ezt előtte közhírelni kell, tudatni kell a néppel, hogy hogyan miként történik. Ha 
megvan a program, és a partneri együttműködési jogszabály, akkor lehet elindítani 
egy tervezési folyamatot. A tervet jogszabály alapján huszonegynéhány szervezettel 
le kell egyeztetni aszerint, hogy a feladat milyen mértékű. Az előterjesztésből kiderül, 
hogy két változat fut. Egy általános, minden változást áttekintő teljes eljárással, és a 
másik az egyszerűsített eljárás, ami csak az apróbb problémákat kezeli. Most arra 
vonatkozó döntést kell meghozni a Képviselő-testületnek, hogy melyik eljárással 
kívánják a Településrendezési Tervet elkészíttetni. Amíg a Településrendezési Terv 
készítése folyik, egy főépítészt föl kell kérni, aki megfelelő szakvizsgával rendelkezik, 
és ő fogja lebonyolítani a levelezéseket. A főépítész díja az első teljes változat esetén 
kb. 600 ezer forint, a második egyszerűsített eljárás esetében kb. 250 ezer forint, ami 
a feladat nagyságának függvényében változik. Függ attól is, hogy a hatóságok miként 
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állapítják meg a környezeti hatásvizsgálatot, hogy kell-e, vagy nem, 
az adott település fejlesztései tekintetében. (pl. az antrax miatt) 
A Rendezési Terv, ami a település fejlesztési irányait határozza meg, nem rendel a 
fejlesztéshez pénzeszközt, és határidőt. Ha a település egészével foglalkozunk, akkor 
készül egy Integrált Településfejlesztési Stratégia, amelyben a forrást is meg kell 
jelölni. 
Fejlesztési pályázatok benyújtásakor mindig be kell csatolni egy igazolást, hogy 
összhangban van a település Rendezési Tervével. Ha nem módosul a terv, és 
hatályát veszti, akkor ezek az igazolások kiadhatatlanok. 
 
Drávucz Katalin: arról kellene dönteni, hogy melyik változatot választja a testület. 
 
Mezei Norbert: kérdezi, hogy a terv tartalmazza-e a közműveket, mivel egy nagy 
szennyvíz beruházás előtt áll a település, nem kellene-e megvárni a beruházás végét 
a terv elkészítésével? 
 
Dankó Zoltán: a módosított Rendezési Tervben a most megvalósításra kerülő 
közműfejlesztés már szerepelne. A terv előkészületi munkáiban a szolgáltatókat is 
meg kell keresni, és lehet, hogy már olyan terv is szerepelni fog a tervben, amit az 
önkormányzat még nem ismer, de a szolgáltató meg szeretné valósítani. 
 
Drávucz Katalin: ha erről döntünk, forrást tudunk erre igényelni? 
 
Mezei Norbert: nem tudunk. 
 
Pomázi László: a szennyvíz nem stratégiai beruházás, hiszen az UNIO előírja, hogy 
be kell fejezni 2015-ig? Így biztosíthatna forrást a Rendezési Terv módosítására is. 
 
Dankó Zoltán: nem. Csak az a kiemelt beruházás, amit azzá nyilvánítanak. 
 
Bagi Zsolt: erről most dönteni kell? 
 
Tóth Imre: két eljárás került szóba, a teljes, és az egyszerűsített, erről kellene 
dönteni. Ha teljes eljárást választja a testület, akkor szűk az idő, mert az kb. 18 
hónapig tart, és az anyagból az derül ki, hogy 2015. december 31. a határidő. Az 
egyszerűsített eljárás 6 hónap, akkor viszont még rengeteg az idő, ráérünk dönteni, 
nem az ez évi költségvetés terhére kellene gondolkodni, hanem elhalasztani jövőre, a 
pénzügyi bizottsággal áttárgyalva. 
 
Dankó Zoltán: az önkormányzatnak jogszabályi kötelezettsége a tervet felülvizsgálni. 
Döntést kell hozni arról, hogy továbbra is változatlan tartalommal fenntartja, 
módosítja, vagy újat készít. Ha ezt a döntést meghozza a testület, akkor a jogszabályi 
kötelezettségét teljesítette, a következő Képviselő-testület pedig eldönti, hogyan 
hajtja végre. 
 
Tóth Imre: nem javasolja, hogy most döntsön a testület, halasszák el a döntést. 
 
Drávucz Katalin: dönteni kell, mert sok tétel van, ami indokolja a módosítást. Nem 
kell teljesen újat készíteni, de a meglévőt módosítani kell. Elvi határozatot kell hozni, 
hogy a testületnek szándékában áll módosítani. 
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Dankó Zoltán: az elvi határozat után már az előkészítő munka, az adatgyűjtés 
elindulhat. 
 
Drávucz Katalin: ön melyik eljárást javasolja? 
 
Dankó Zoltán: a részterületekre vonatkozó egyszerűsített eljárást javasolja. 
 
Drávucz Katalin: javasolja, hogy döntsön a testület arról, hogy módosítani kívánja. 
Van-e más javaslat? 
 
Tóth Imre: nem kíván más javaslatot tenni, egyetért azzal, hogy módosítani kell, csak 
az ez évi költségvetés miatt lett bizonytalan, de így egyetért a javaslattal. 
 

(További javaslat, hozzászólás nem hangzik el.) 
 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni, hogy dönt a 
testület arról, hogy módosítani kívánja a településrendezési tervet egyszerűsített 
eljárással?  
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen és 2 nem szavazattal elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
219/2014. (IX. 11.) sz. határozata 

Jászladány település részleteire kiterjedő Településrendezési Tervének 
elkészítésére egyszerűsített eljárással 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete eleget téve a 
314/2012. (XI. 8.) Kormányrendeletben előírt kötelezettségének dönt arról, 
hogy Jászladány település részleteire kiterjedően elkészítteti a 
Településrendezési Terv módosítását egyszerűsített eljárással.  
A Településrendezési terv módosításának költségét a 2015. évi 
költségvetésében biztosítja. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal 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 előirányzatainak 
módosítására 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 

 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 

Drávucz Katalin: az írásos anyagban az elmúlt időszakban megtörtént események 
vannak átvezetve az előirányzat módosításon. Nem kívánja szóban kiegészíteni. 
Pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi milyen javaslat született? 
 



 13 
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző- Közbeszerzési Bizottság elnöke: a 
bizottság javasolja az írásos anyag elfogadását. 
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a 2014. évi 
költségvetési előirányzat módosítását az előterjesztett formában? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
elfogadja, és a következő határozatot hozza: 

 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
220/2014. (IX. 11.) 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 .  

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

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

 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Drávucz Katalin: a rendelet módosítása az előirányzat módosítását követően 
megtörténik. Nem kívánja szóban kiegészíteni. Pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök 
urat kérdezi milyen javaslat született? 
 
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság 
javasolja a rendelet módosítását az előterjesztés szerint. 
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az előterjesztés szerint 
a költségvetési rendelet módosításával? 
A Képviselő-testület a rendeletmódosítást 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:  
 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

12/2014. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 
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 (A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 

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

Tájékoztató az önkormányzat 2014. I. félévi költségvetésének helyzetéről 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 

 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Drávucz Katalin: az írásos anyagot nem kívánja szóban kiegészíteni. Pénzügyi 
bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi milyen javaslat született? 
 
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság 
tárgyalta, és elfogadásra javasolja. A bizottság felhívja a pénzügyi osztály figyelmét, 
hogy szeptember 30-ig vizsgálja meg, hogy tud-e az önkormányzat kiegészítő 
támogatásra pályázni. Bizottsági ülésen még elhangzott az is, hogy hosszú évek óta 
nem arról kellett vitázni, hogy folyószámlahitelünket mennyivel emeljük meg, hanem 
egy viszonylag jó egyensúlyban lévő költségvetési tájékoztatót kaptunk meg. 
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a pénzügyi 
bizottság javaslatára az önkormányzat gazdálkodásának 2014. évi I. félévi helyzetéről 
szóló tájékoztatót? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
elfogadja, és a következő határozatot hozza: 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
221/2014. (IX. 11.) sz. határozata 

az önkormányzat gazdálkodásának 2014. évi I. félévi helyzetéről 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára az önkormányzat 
gazdálkodásának 2014. évi I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul 
veszi. 
Képviselő-testület a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára 
felkéri a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályának figyelmét arra, hogy 
szeptember 30-ig vizsgálja meg, hogy tud-e az önkormányzat egyéb 
támogatásra pályázni. Amennyiben igen, akkor készítse elő a pályázatot, és 
terjessze a Képviselő-testület elé. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya 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 Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2015. évi 
fordulójához való csatlakozásról 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester, 

 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Drávucz Katalin: minden évben részt vesz az önkormányzat ezen az ösztöndíj 
pályázaton, lehetőséget adva a hallgatóknak, hogy ösztöndíjhoz juthassanak. Tavalyi 
évben már a megye nem tudta kiegészíteni ezt a támogatást, amit önkormányzatunk 
biztosított. Most is van lehetőség a pályázathoz csatlakozni. Pénzügyi bizottság 
tárgyalta, elnök urat kérdezi milyen javaslat született? 
 
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság 
javasolja az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is csatlakozzon az önkormányzat a 
Bursa ösztöndíj rendszerhez.  
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, fogadja el az előterjesztést, és így 
a csatlakozást az ösztöndíj pályázathoz? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 

 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
222/2014. (IX. 11.) sz. határozata 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójára való 
csatlakozásról 

 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete eleget téve az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
által előírt feladatoknak a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázatának 2015. évi fordulójára csatlakozik. 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1054 Budapest, Báthory u. 10. 
 3./ Polgármesteri Hivatal helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

 

 

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

Előterjesztés a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás társulási 
megállapodásának módosítására 
Előadó:  Drávucz Katalin polgármester 
 

Drávucz Katalin: REGIO-KOM társulási ülésen hozott határozatot kell minden 
társulási tag önkormányzatnak jóváhagyni. Ez arról szól, hogy Jászárokszállás 
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Jászladányt követően úgy döntött, hogy a hulladékszállítással kapcsolatos 
feladatok ellátását átadja a térségi hulladékszállítónak. Ez került átvezetésre, tehát 
lenne egy módosítás, és ezt követően az egységes szerkezet elfogadása.   

 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, tudja elfogadni a Társulási 
megállapodás módosítását az előterjesztés szerint? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
elfogadja, és a következő határozatot hozza: 

 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
223/2014. (IX. 11.) sz. határozata 

a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás társulási 
megállapodásának módosítása tárgyában 

 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja REGIO-
KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás társulási megállapodásának 
módosítását az alábbiak szerint:  

 

A TÁRSULÁS TAGJAI ÁLTAL A TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS 
HATÁSKÖRÖK című fejezet 1. pontja pontosításra, a 3. pontjában foglaltak 
kiegészítésre kerülnek az alábbiak szerint: 

 

1. Társulás a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a 
továbbiakban: Ht.) 36. §-a figyelembe vételével a települési szilárd 
hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmény létesítésére és 
működtetésére irányuló feladatot látja el és az így megvalósult 
létesítmény működtetése során az ártalmatlanítás díjának 
megállapítására irányuló önkormányzati hatáskört gyakorolja. 

2. Azon társulási tag önkormányzatok, akik területén keletkező települési 

szilárd hulladékok begyűjtését és a REGIO-KOM Térségi Regionális 

Hulladéklerakóba való szállítását mint közszolgáltatási feladatot, 

kötelező önkormányzati feladat ellátását határozattal a társulásra bízták: 

 
S.SZÁM TAG NEVE TAG SZÉKHELYE TAG KÉPVISELŐJE 

1 
Alattyán Község 
Önkormányzata 

5142 Alattyán, Szent István 
tér 1. 

Dalmadi Tiborné 
polgármester 

2 
Jánoshida Község 
Önkormányzata 

5143 Jánoshida, Fő út 28. 
Eszes Béla 
polgármester 

3 
Jászágó Község 
Önkormányzata 

5124 Jászágó, Kókai L. tér 1. 
Mozsár Lászlóné 
polgármester 

4 
Jászalsószentgyörgy 

Község Önkormányzata 

5054 Jászalsószentgyörgy, 
Fő út 53/a. 

Szarvák Imre 
polgármester 

5 - - - 
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6 
Jászárokszállás Város 
Önkormányzata 

5123  Jászárokszállás, 
Árpád tér 1. 

Gergely Zoltán 
polgármester 

7 - - - 

8 
Jászboldogháza Község 
Önkormányzata 

5144 Jászboldogháza, 
Rákóczi út 27. 

Szűcs Lajos 
polgármester 

9 Jászdózsa Község 
Önkormányzata 

5122 Jászdózsa, Szent 
Mihály tér 1. 

Dr. Szerencsés 
István polgármester 

10 
Jászfelsőszentgyörgy 
Község Önkormányzata 

5111 Jászfelsőszentgyörgy, 
Fő út 272. 

Zelenai Tiborné 
polgármester 

11 
Jászivány Község 
Önkormányzata 

5135 Jászivány, Fő út 4. 
Tari András 
polgármester 

12 
Jászjákóhalma Község 
Önkormányzata 

5121 Jászjákóhalma, Fő út 
27. 

Ifj Lukácsi Pál 
polgármester 

13 - - - 

14 
Jászladány Nagyközség 
Önkormányzata 

5055 Jászladány, Hősök 
tere 

Drávucz Katalin 
polgármester 

15 
Jászszentandrás Község 
Önkormányzata 

5136 Jászszentandrás, 
Rákóczi út 94. 

Banka Ferenc 
polgármester 

16 
Jásztelek Község 
Önkormányzata 

5141 Jásztelek, Szabadság 

út 71. 
Tóth Nóra 
polgármester 

17 
Pusztamonostor Község 
Önkormányzata 

5125 Pusztamonostor, 

Szabadság út 74. 

Sári Ferenc 
polgármester 

18 
Átány Község 
Önkormányzata 

3371 Átány, Rákóczi út 60. 
Gönczi Mihály 
polgármester 

19 
Boconád Község 
Önkormányzata 

3368 Boconád, Szabadság 
tér 1. 

Kis István 
polgármester 

20 
Erdőtelek Község 
Önkormányzata 

3358 Erdőtelek, Főút 105. 
Forgács Jánosné 
polgármester 

21 
Erk Község 
Önkormányzata 

3295 Erk, Fő tér 1. 
Meleghegyi Béla 
polgármester 

22 - - - 

23 
Hevesvezekény Község 
Önkormányzata 

3383 Hevesvezekény, 
Alkotmány út 2. 

Fenyves László 
polgármester 

24 
Kömlő Község 
Önkormányzata 

3372 Kömlő, Fő út 26. 
Német István 
polgármester 

25 
Pély Község 
Önkormányzata 

338! Pély, Fő út 165. 
Ari Norman 
polgármester 

26 
Tarnabod Község 

Önkormányzata 
3369 Tarnabod, Kossuth tér 
7. 

Pető Zoltán 
polgármester 

27 
Tarnaörs Község 
Önkormányzata 

3294 Tarnaörs, Erzsébet út 
13. 

Almádi János 
polgármester 

28 
Tarnaszentmiklós Község 
Önkormányzata 

3382 Tarnaszentmiklós, 
Vöröshadsereg út 29. 

Molnár Lászlóné 
polgármester 

29 
Tarnazsadány Község 
Önkormányzata 

3283 Tarnazsadány, Kossuth 
út 17. 

Dobi István 
polgármester 

30 
Tenk Község 
Önkormányzata 

3359 Tenk, Fő út 58. 
Szopkó Tamás 

polgármester 

31 
Tiszanána Község 
Önkormányzata 

3385 Tiszanána, Fő út 108/1. 
Dr. Tóth József 
polgármester 

32 
Visznek Község 

Önkormányzata 
3293 Visznek, Szabadság út 
63. 

Fodor János 
polgármester 

33 
Zaránk Község 
Önkormányzata 

3296 Zaránk, Fő út 21. 
Csintalan István 
polgármester 
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A Társulás a MINDAZ, AMIBEN A KÉPVISELŐ-TESTÜLETEK MÉG 
MEGÁLLAPODTAK c. fejezet a Társulás szakágazata, alaptevékenysége és a 
szabad kapacitás kihasználása céljából végzett alaptevékenysége alpontját a 
társulás az alábbiak szerint módosítja: 

A Társulás szakágazata, alaptevékenységi besorolása és kormányzati 
funkciója: 

Alaptevékenységi besorolás: 

Államháztartási szakágazat 

382100 Nem veszélyes hulladékkezelése, ártalmatlanítása 

 

Kormányzati funkciók szerint: 

 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, 

üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 
 
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek 

válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása 
 
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 

 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ REGIO-KOM Társulás 

 é r t e s ü l n e k .  
 

 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az egységes 
szerkezetbe foglalt társulási megállapodást? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
elfogadja, és a következő határozatot hozza: 

 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
224/2014. (IX. 11.) sz. határozata 

a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a REGIO-KOM Térségi 
Kommunális Szolgáltató Társulásnak a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt Társulási Megállapodását a Társulási Tanács 2014. május 26. napján 
hozott 11/2014. (V.26.) számú határozatával jóváhagyott tartalommal - a 
mellékelt írásbeli előterjesztés szerint - elfogadja és jóváhagyja. Az 
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önkormányzat felhatalmazza a társulás Elnökét az egységes szerkezetbe 
foglalt Társulási Megállapodás Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Igazgatósága (5002 Szolnok, Liget út 6.) és a helyi önkormányzatok 
feletti törvényességi felügyeletet gyakorló szervezet felé történő benyújtására. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Társulási Megállapodás 
aláírására. 
 
Jelen határozat egy példányát kiadmányozni rendeli a REGIO-KOM Térségi 
Kommunális Szolgáltató Társulás részére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Erről:  1./  Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ REGIO-KOM Társulás 

 é r t e s ü l n e k .  
 

 

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

Előterjesztés a közterületek elnevezéséről, a házszámozás szabályairól szóló 
rendelet megalkotására 
Előadó: Lajkó Terézia jegyző,  

 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 

Drávucz Katalin: Lajkó Terézia jegyzőt kérdezi, hogy kívánja-e kiegészíteni, vagy 
összefoglalni az írásos előterjesztést? 
 
Lajkó Terézia: kiegészíteni nem kívánja. Azért volt erre szükség, mert az 
önkormányzati törvény nem csak felhatalmazást ad, hanem kötelezővé is teszi ennek 
a rendeletnek a megalkotását, és szükség esetén természetesen az alkalmazását. 
 
Drávucz Katalin: a közelmúltban volt erre példa, amikor a Gorkij utcát változtattuk 
Gaál István utcára. Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tárgyalta, elnök asszonyt 
kérdezi, hogy milyen javaslat született? 
 

Major Ferencné: a bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolja a rendelet 
megalkotását az előterjesztés szerint. 

 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a bizottság 
javaslatával, és az előterjesztés szerint a rendelet megalkotásával? 
A Képviselő-testület a rendeletmódosítást 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:  
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

13/2014. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 

a közterületnév és településrész-név megállapításának, valamint a házak 
számozásának, emléktáblák elhelyezésének részletes szabályairól 

 

(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 

 

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

Előterjesztés a KEOP - 2014-4.10.0/F azonosítószámú, „Jászladány Nagyközség 
Polgármesteri Hivatala épületének komplex energetikai korszerűsítése” című 
pályázat keretén belül szolgáltatások (Csatlakozási tervdokumentáció, Záró 
Audit szolgáltatás, Energetikai tanulmány, Tájékoztatás és nyilvánosság, 
Projektmenedzsment tevékenység ellátása, Műszaki Ellenőri feladatok ellátása) 
kiválasztására 
Előadó:  Drávucz Katalin polgármester 
 
Drávucz Katalin: az elmúlt időszakban több alkalommal került a Képviselő-testület 
elé az a pályázat, melyben a Polgármesteri Hivatal komplex energetikai 
korszerűsítése valósulna meg. Ez a pályázat 100 %-os támogatású. Ennek keretén 
belül különböző szolgáltatásokra a Képviselő-testületnek kell döntést hozni, és 
kiválasztani magát a szolgáltatót. Mivel a közbeszerzési értékhatár alá esik a 
szolgáltatások értéke, nem volt szükség közbeszerzést lebonyolító cég munkájára. 3 
ajánlatot kért be önkormányzatunk minden szolgáltatásra, ezek közül a 
legkedvezőbb árajánlatot kell kiválasztani, és megbízni az adott céget a szolgáltatás 
elvégzésére.  
Az előterjesztésben szereplő sorrendben felolvassa a szolgáltatásokra beérkezett 
ajánlatokat, majd a megszavaztatja a határozati javaslatban szereplő legalacsonyabb 
ajánlattevők kiválasztását minden egyes szolgáltatás esetében. 

 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni, hogy a 
projektmenedzsment tevékenység ellátására a legkedvezőbb ajánlatot adó GoodWill 
Consulting Kft.-t bízza meg a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
elfogadja, és a következő határozatot hozza: 

 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
225/2014. (IX. 11.) sz. határozata 

a „Jászladány Nagyközség Polgármesteri Hivatala épületének komplex 
energetikai korszerűsítése” című, KEOP-2014-4.10.0/F azonosítószámú 
pályázat kapcsán projektmenedzsment tevékenység ellátására nyertes 
ajánlattevő kiválasztására 



 21 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2014-
4.10.0/F azonosítószámú, „Jászladány Nagyközség Polgármesteri Hivatala 
épületének komplex energetikai korszerűsítése” című projekt 
Projektmenedzsment tevékenység ellátására GoodWill Consulting Kft. (1162 
Budapest, Timur u. 74.) árajánlatát fogadja el bruttó 2.090.420,- Ft értékben. A 
szolgáltatási díjat a projekt költségvetéséből biztosítja. Egyben megbízza a 
polgármestert a szerződés aláírására. 

 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal 
 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ GoodWill Consulting Kft. (1162 Budapest, Timur u. 74.) 
  é r t e s ü l n e k .  

 

 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni, hogy a 
nyilvánosság szolgáltatás feladat ellátására a legkedvezőbb ajánlatot adó Arkánum X 
Kft.-t bízza meg a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
elfogadja, és a következő határozatot hozza: 

 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
226/2014. (IX. 11.) sz. határozata 

a „Jászladány Nagyközség Polgármesteri Hivatala épületének komplex 
energetikai korszerűsítése” című, KEOP-2014-4.10.0/F azonosítószámú 
pályázat kapcsán nyilvánosság szolgáltatás ellátására nyertes ajánlattevő 
kiválasztására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2014-
4.10.0/F azonosítószámú, „Jászladány Nagyközség Polgármesteri Hivatala 
épületének komplex energetikai korszerűsítése” című projekt 
nyilvánosság szolgáltatás tevékenység ellátására Arkánum X Kft. (1165 
Budapest, Hangulat u. 14.) árajánlatát fogadja el bruttó 414.020,- Ft értékben. 
A szolgáltatási díjat a projekt költségvetéséből biztosítja. Egyben megbízza a 
polgármestert a szerződés aláírására. 

 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Arkánum X Kft. (1165 Budapest, Hangulat u. 14.) 
  é r t e s ü l n e k .  
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Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni, hogy a műszaki 
ellenőri feladatok ellátására a legkedvezőbb ajánlatot adó Lanzo Kft.-t bízza meg a 
testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
elfogadja, és a következő határozatot hozza: 

 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
227/2014. (IX. 11.) sz. határozata 

a „Jászladány Nagyközség Polgármesteri Hivatala épületének komplex 
energetikai korszerűsítése” című, KEOP-2014-4.10.0/F azonosítószámú 
pályázat kapcsán műszaki ellenőri feladatok ellátására nyertes ajánlattevő 
kiválasztására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2014-
4.10.0/F azonosítószámú, „Jászladány Nagyközség Polgármesteri Hivatala 
épületének komplex energetikai korszerűsítése” című projekt műszaki 
ellenőri feladatok ellátására Lanzo Kft. (2243  Kóka, Nagykátai út 19) 
árajánlatát fogadja el bruttó 1.097.280,- Ft értékeben. A szolgáltatási díjat a 
projekt költségvetéséből biztosítja. Egyben megbízza a polgármestert a 
szerződés aláírására. 

 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal 
 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Lanzo Kft. (2243  Kóka, Nagykátai út 19) 
  é r t e s ü l n e k .  

 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni, hogy a 
csatlakozási tervdokumentáció elkészítésére a legkedvezőbb ajánlatot adó GoodWill 
Energy Kft.-t bízza meg a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
elfogadja, és a következő határozatot hozza: 

 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
228/2014. (IX. 11.) sz. határozata 

a „Jászladány Nagyközség Polgármesteri Hivatala épületének komplex 
energetikai korszerűsítése” című, KEOP-2014-4.10.0/F azonosítószámú 
pályázat kapcsán csatlakozási tervdokumentáció elkészítésére nyertes 
ajánlattevő kiválasztására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2014-
4.10.0/F azonosítószámú, „Jászladány Nagyközség Polgármesteri Hivatala 
épületének komplex energetikai korszerűsítése” című projekt csatlakozási 
tervdokumentációjának elkészítésére GoodWill Energy Kft. (1162 
Budapest, Timur u. 74.) árajánlatát fogadja el bruttó 254.000,- Ft értékben. A 
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szolgáltatási díjat a projekt költségvetéséből biztosítja. Egyben megbízza a 
polgármestert a szerződés aláírására. 

 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal 
 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ GoodWill Energy Kft. (1162 Budapest, Timur u. 74.) 
  é r t e s ü l n e k .  

 
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni, hogy az 
energetikai tanulmány elkészítésére a legkedvezőbb ajánlatot adó GoodWill 
Consulting Kft.-t bízza meg a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
elfogadja, és a következő határozatot hozza: 

 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
229/2014. (IX. 11.) sz. határozata 

a „Jászladány Nagyközség Polgármesteri Hivatala épületének komplex 
energetikai korszerűsítése” című, KEOP-2014-4.10.0/F azonosítószámú 
pályázat kapcsán energetikai tanulmány elkészítésére nyertes ajánlattevő 
kiválasztására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2014-
4.10.0/F azonosítószámú, „Jászladány Nagyközség Polgármesteri Hivatala 
épületének komplex energetikai korszerűsítése” című projekt energetikai 
tanulmányának elkészítésére a GoodWill Consulting Kft. (1162 Budapest, 
Timur u. 74.) árajánlatát fogadja el bruttó 1.652.270,- Ft értékben. A 
szolgáltatási díjat a projekt költségvetéséből biztosítja. Egyben megbízza a 
polgármestert a szerződés aláírására. 

 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal 
 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ GoodWill Consulting Kft. (1162 Budapest, Timur u. 74.) 
  É r t e s ü l n e k  
 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni, hogy a záró 
audit szolgáltatás ellátására a legkedvezőbb ajánlatot adó GoodWill Consulting Kft.-t 
bízza meg a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
elfogadja, és a következő határozatot hozza: 

 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
230/2014. (IX. 11.) sz. határozata 
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a „Jászladány Nagyközség Polgármesteri Hivatala épületének komplex 
energetikai korszerűsítése” című, KEOP-2014-4.10.0/F azonosítószámú 
pályázat kapcsán záró audit szolgáltatás ellátására nyertes ajánlattevő 
kiválasztására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2014-
4.10.0/F azonosítószámú, „Jászladány Nagyközség Polgármesteri Hivatala 
épületének komplex energetikai korszerűsítése” című projekt záró audit 
szolgáltatásának ellátására a GoodWill Consulting Kft. (1162 Budapest, 
Timur u. 74.) árajánlatát fogadja el bruttó 317.500,- Ft értékben. A 
szolgáltatási díjat a projekt költségvetéséből biztosítja. Egyben megbízza a 
polgármestert a szerződés aláírására. 

 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal 
 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ GoodWill Consulting Kft. (1162 Budapest, Timur u. 74.) 
  É r t e s ü l n e k  
 
 

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

Előterjesztés Várossá nyilvánítási pályázat benyújtására 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester, 

 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Drávucz Katalin: korábbi években 1 alkalommal került benyújtásra a pályázat, utána 
a Képviselő-testület úgy döntött, hogy egyelőre nem tartja fenn ezt a pályázati 
lehetőséget. A pályázat felülvizsgálatára van szükség ahhoz, hogy várossá 
nyilvánítási pályázaton részt vehessen Jászladány. Megkereste önkormányzatunkat 
Dr. habil. Trócsányi András, aki korábban a pályázat írását végezte, és adott egy 
ajánlatot, mely szerint 2015. évben feltehetően januárban újra lehetőség lesz ezt a 
pályázatot benyújtani, amennyiben szeretnénk a felülvizsgálatnak eleget tenni, és 
újra benyújtani ezt a pályázatot, akkor még az idei évben dönteni kellene abban, 
hogy megfelelő időt tudjon arra fordítani, hogy a pályázatot felül tudják vizsgálni. Azt 
írja, hogy szerinte a település elérte azt a szintet, amikor már csak rangja szerint nem 
város. Felhívja a figyelmet arra, hogy már Járási Hivatal Kirendeltség működik 
Jászladányon, illetve egy társulásnak, a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulásnak 
is székhelye Jászladány. A szennyvízberuházás is rövid időn belül meg fog valósulni, 
tehát valamennyi feltétel teljesülni látszik. 
Az ajánlat szerint 300 ezer forint + Áfa díjazásért vállalja az átdolgozást, és 
amennyiben nyer a pályázat a jövő évben, akkor a fennmaradó 700 ezer forint + Áfa 
összeget kellene sikerdíjként kifizetni. Pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat 
született?   
 
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság 
javasolja, hogy a 2015. évi költségvetésbe kerüljön betervezésre ez az összeg. A 
300 ezer + Áfa összeg, amikor benyújtotta az úr a pályázatot, akkor kerüljön 
kifizetésre.  
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(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pénzügyi bizottság 
javaslatával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 

 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
231/2014. (IX. 11.) sz. határozata 

Várossá nyilvánítási pályázat benyújtásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára elfogadja Dr. habil Trócsányi 
András ajánlatát, mely a várossá nyilvánítási pályázatra készült dokumentáció 
2015. évi pályázati fordulóra történő átdolgozását, benyújtásra alkalmassá tett 
kivitelezését jelenti (nyomtatás és kötés 3 példányban, illetve digitális 
adathordozóra történő rögzítés) 1 millió forint + ÁFA honoráriumért, melyből 
300 ezer forint + ÁFA kifizetésére a pályázat benyújtását követően kerül sor. A 
fennmaradó 700 ezer forint + ÁFA összeg kizárólag a pályázat sikeressége 
esetén fizethető ki. 
Képviselő-testület felhívja a pénzügyi osztály figyelmét a díj 2015. évi 
költségvetési tervezésére. 
 
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 „Komplex telepprogram megvalósítása Jászladányon” című, 
TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0083 azonosítószámú pályázat keretében szolgáltatók 
kiválasztására (honlap szerkesztés, informatikai eszközök beszerzése) 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 
Drávucz Katalin: a komplex telepprogram pályázatán belül kell szolgáltatókat 
kiválasztani honlap-aloldal szerkesztésére, valamint informatikai eszközök 
beszerzésére. Mindkét szolgáltatásra 3 cégnek küldtünk ajánlattételi felhívást. Az 
előterjesztésben szerepelnek az ajánlatok, és a legkedvezőbbet kell kiválasztani, és 
megbízni a szolgáltatás elvégzésére. A honlap-aloldal szerkesztésére, folyamatos 
frissítése tevékenység ellátására PC SUPPORT Kft.-től érkezett a legkedvezőbb 
ajánlat. Az informatikai eszközbeszerzésre a Karakter Számítástechnikai, 
Elektronikai Kft. nyújtotta be a legkedvezőbb árajánlatot.  
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet azzal, hogy a honlap-
aloldal szerkesztésének feladatellátásával a PC SUPPORT Kft.-t bízza meg a 
testület? 
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A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
elfogadja, és a következő határozatot hozza: 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
232/2014. (IX. 11.) sz. határozata 

a „Komplex telepprogram megvalósítása Jászladányon” című, TÁMOP-5.3.6-
11/1-2012-0083 azonosítószámú pályázat kapcsán honlap-aloldal szerkesztése, 
folyamatos frissítése tevékenység ellátására szolgáltató kiválasztására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a TÁMOP-5.3.6-
11/1-2012-0083 azonosítószámú, „Komplex telepprogram megvalósítása 
Jászladányon” című projekt honlap-aloldal szerkesztése, folyamatos 
frissítése tevékenység ellátására a PC SUPPORT Kft. (5100 Jászberény, 
Páfrány u. 41.) árajánlatát fogadja el bruttó 499.500,- Ft összegben. A 
szolgáltatási díjat a projekt költségvetéséből biztosítja. Egyben megbízza a 
polgármestert a szerződés aláírására. 

 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal 
 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ PC SUPPORT Kft. (5100 Jászberény, Páfrány u. 41.) 
  é r t e s ü l n e k .  

 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet azzal, hogy az 
informatikai eszközbeszerzés szolgáltatásra a Karakter Számítástechnikai, 
Elektronikai Kft.-t bízza meg a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
elfogadja, és a következő határozatot hozza: 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
233/2014. (IX. 11.) sz. határozata 

a „Komplex telepprogram megvalósítása Jászladányon” című, TÁMOP-5.3.6-
11/1-2012-0083 azonosítószámú pályázat kapcsán informatikai 
eszközbeszerzésre szolgáltató kiválasztására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a TÁMOP-5.3.6-
11/1-2012-0083 azonosítószámú, „Komplex telepprogram megvalósítása 
Jászladányon” című projekt informatikai eszközbeszerzésre a Karakter 
Számítástechnikai, Elektronikai Kft (5000 Szolnok, Szapáry u. 6.) árajánlatát 
fogadja el nettó 574.690,- Ft + ÁFA összegben. A beszerzés összegét a 
projekt költségvetéséből biztosítja. Egyben megbízza a polgármestert a 
szerződés aláírására. 

 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal 
 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
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 2./ Karakter Számítástechnikai, Elektronikai Kft (5000 Szolnok, Szapáry 
u. 6.) 

  é r t e s ü l n e k .  
 
 

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

Előterjesztés a 3226. – 3227. j. utak csomópontjának körforgalmú átépítése 
kiviteli tervének készítésére szolgáltató kiválasztására 
Előadó:  Drávucz Katalin polgármester 

 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 

Drávucz Katalin: az előterjesztés szerint már a kiviteli terv elkészítésére kellene 
kivitelezőt kiválasztani. Ide jutottunk el, hogy a Közlekedésfejlesztési Koordinációs 
Központtal (KKK) egyeztetések folytak, megkerestek bennünket, hogy a korábban 
felfüggesztett pályázati forrásból most van maradék, tartalékforrás, amiből 
biztosítottá válna a körforgalom megépítése. Mi jeleztük, hogy a korábban vállalt 
30%-ot nem tudjuk vállalni, már csak azért sem, mert a 87 millió forintos teljes 
összegű beruházás jelenleg 130 millió forintos nagyságrendet képvisel az azóta eltelt 
időszak miatt. Belekezdtünk egy olyan tárgyalásba, amelynek az lett az eredménye, 
hogy ha 10%-ot tudunk vállalni, és a kiviteli terv elkészítését, akkor van rá esély. A 
10%-ba nem fogadják el sem a korábban benyújtott bontási költségeket, valamint a 
tulajdonjog átruházást sem, ugyanis azt mondták, hogy ez nem kérdés. Véletlenül az 
önkormányzatnál maradt ennek az útnak a tulajdona, de mi vagyonértékkel nem 
bírunk, tehát azt ne gondolja senki, hogy ők majd több millió forintot fognak azért 
fizetni, hogy az ő tulajdonukba kerüljön. A kiviteli terv elkészítésére is közel 6-7 millió 
forintos nagyságrend, amit biztosítani kell a költségvetésből. Elhangzott az is, hogy 
egy kisebb körforgalom esetleg célszerűbb lenne. Ezzel kapcsolatosan tájékozódott 
Lóczi István igazgatási osztályvezető, ő fog erről felvilágosítást adni, hogy miért is 
van ekkora tervezve. Ha mégis úgy döntünk, hogy elég a kisebb – bár ésszerűbb 
lenne a másik döntés -, akkor a kisebbet újra kell terveztetni kb. 4,5 millió forint, 
engedélyeztetni kb. 300-400 ezer forint, és annak is kell kiviteli tervet készíteni. Nem 
a körforgalom méretétől függ a tervezés költsége. Lóczi István átnézte a 85 oldalas 
anyagot, amit kaptunk, szakemberekkel egyeztetett, kéri, hogy tájékoztassa a 
Képviselő-testületet erről. 
 
Lóczi István: szakmailag próbáltam a jelenleg engedéllyel rendelkező körforgalmat 
körbejárni. Több olyan személytől kértem szakmai iránymutatást, akik jelenleg is a 
Magyar Közútnál, illetve magasabb szintű úttal foglalkozó cégeknél vezető 
beosztásban vannak. A fölvetődött úgynevezett mini körforgalom jelen pillanatban az 
ő állásfoglalásuk szerint országos közút kereszteződésében nem építhető, csak 
olyan önkormányzati tulajdonú utak kereszteződésében, amik kisebb 
kereszteződések. Itt nem is kötelező a kiépített központi középsziget, hanem csak 
azonos szintben való, de útburkolati jellel történő elválasztás az előírás. 12,5 méteres 
külső sugarú kell, hogy legyen a körforgalom köríve. 
A szakemberek, akikkel egyeztettem javasolják az egy sávos körforgalom kiépítését, 
amely egy „lebutított körforgalom”, tehát nincs benne olyan árok, ami nagyobb 
területet foglal el, nincs külön jobbra kanyarodó sáv, ami a körforgalom mellett halad 
el. Mivel a 3226 és 3227-es utakról van szó, és itt nagyarányú a kamionforgalom, 
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ezért előírás, hogy a kamionoknak, és a csuklós buszoknak a megfelelő kanyarodási 
sugarát – akár még az úgynevezett rázósáv kiépítésével is – biztosítani kell. 
 
Pomázi László: mi indokolja a körforgalom megépítését? 
 
Lóczi István: jelen pillanatban azt látom, hogy amikor ebben a kereszteződésben a 
forgalmi rend változás megtörtént, amit a Magyar Közút kezdeményezett azóta talán 
még koccanás sem történt. A jelenlegi útkereszteződési szabályozás megfelelő. 
Azért azt gondolom, hogy a fejlődés útját ne akadályozzuk meg, bizonyos fokig a 
forgalom lassítása az, ami a körforgalmak kiépítését szorgalmazza. 
2015. április 17-ig van erre engedélyünk a Közlekedési Hatóságtól. Próbálunk a 
Nemzeti Infrastrukturális Fejlesztési Zrt. (NIF) felé fordulni, hátha lehetne 100%-os a 
támogatás. 
 
Pomázi László: van két darab 90 fokos kanyar 100 méteren belül, ami biztosítja a 
forgalom lassítását. A körforgalom meg fogja fogni az autókat, és meg kell, hogy 
álljanak az autók, ami azt eredményezi, hogy az orvosi rendelő előtt újra tönkreteszik 
az aszfaltot. 
 
Drávucz Katalin: a körforgalom megépítésével a nyúlvány utak is felújításra 
kerülnek. A Közútnak most van rá pénze, de csak akkor újítja fel, ha megvalósítjuk a 
körforgalmat. 
 
Tóth Imre: támogatja a körforgalom megvalósítását. Most van rá pénze a Közútnak, 
ezt ki kell használni, mivel ha ez most elhalasztódik, akkor kilátástalan, hogy mikor 
lesz legközelebb lehetőség rá. Elindul a csatornahálózat építés, és ha megvalósul 
ennél a kereszteződésnél a jelenlegi állapotban, később úgy dönt a testület, hogy 
mégis megvalósítja a körforgalmat, akkor sokkal több munka, és pénz lesz ezt 
kiváltani. Ha szépen van kialakítva a körforgalom, az ékessége lehet a településnek. 
Az önrész kigazdálkodásának a jövő évben lesz esélye, hiszen a szennyvíz 
beruházás többletbevételt eredményezhet az önkormányzat részére, például 
iparűzési adó bevételekből. 
 
Dr. Bakos Beáta: az ellenzők táborához csatlakozik. Véleménye szerint a mostani 
forgalmi rend teljesen jól működik, felesleges megvalósítani a körforgalmat, 
felesleges pénz kidobásnak tartja. 
 
Drávucz Katalin: javasolja, hogy ha 100%-ban lefinanszírozza a NIF a KKK-n 
keresztül, akkor vállalja be az önkormányzat a kiviteli terv elkészítését, amit 2015-
ben kell kifizetni.  
 
Lóczi István: az UNIO ezeket a körforgalmas pályázatokat támogatja, viszont a 
kiviteli terveket a pályázat nem tartalmazza. 
 
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottsági 
ülésen az volt a legnagyobb probléma, hogy az idén hogyan költsünk el a jövő évi 
költségvetés terhére 19 millió forintot. A bizottság javaslata az volt, hogy az önerőt 
próbáljuk leszorítani 5%-ra, és akkor javasolja elfogadásra.  
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Ha van olyan lehetőség, hogy az önrészt még jobban le lehetne szorítani, vagyis 
nem lenne önrész, mivel 100%-os lenne a támogatottság, azt saját részemről tudom 
támogatni. 
 
Drávucz Katalin: módosító javaslatként akkor a 100%-os pályázati támogatottságot, 
mint feltételt meg kell szavaztatni, hogy csak ebben az esetben vállalja az 
önkormányzat a kiviteli terv elkészíttetését. 
 

(További hozzászólás nem hangzik el.) 
 
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a módosító 
javaslattal, hogy abban az esetben készítessen kiviteli tervet az önkormányzat, ha a 
pályázat 100%-os finanszírozást megkapja? 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen, 2 nem szavazattal elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
234/2014. (IX. 11.) sz. határozata 

A 3226. – 3227. jelű utak csomópontjának körforgalmú átépítése beruházással 
kapcsolatos módosító javaslat elfogadásáról  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete abban az esetben 
kívánja megvalósítani 3226. – 3227. jelű utak csomópontjának körforgalmú 
átépítése beruházását, amennyiben a pályázat megkapja a 100%-os 
támogatást, finanszírozást. Kedvező bírálat esetén vállalja a pályázathoz 
kapcsolódó kiviteli tervek elkészíttetését. 

 
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 javaslattal, 
hogy ha megkapja a pályázat a 100%-os finanszírozást, akkor a kiviteli tervek 
elkészítésével a ROAD-PLANNING Tervező Kft.-t bízzuk meg? 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen, 2 nem szavazattal elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 

 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
235/2014. (IX. 11.) sz. határozata 

Jászladány 3226. és 3227. jelű utak csomópontjának körforgalmú átépítése 
keretében kiviteli terv készítésére szolgáltató kiválasztására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászladány 
3226. és 3227. jelű utak csomópontjának körforgalmú átépítése keretében 
kiviteli tervek készítésére a ROAD-PLANNING Tervező Kft. (5000 Szolnok, 
Vásártér u. 20.) árajánlatát fogadja el bruttó 6.146.800,- Ft összegben. 
Az összeget a 2015. évi költségvetéséből biztosítja, azzal a feltétellel, hogy a 
szerződés megkötésére akkor kerülhet sor, amennyiben a pályázat 100%-os 
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finanszírozásban részesül. Egyben megbízza a polgármestert a szerződés 
aláírására. 

 

 Felelős: polgármester 
  

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ ROAD-PLANNING Tervező Kft. (5000 Szolnok, Vásártér u. 20.) 
  é r t e s ü l n e k .  

 

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

Nemzetiségi önkormányzati képviselők választására szavazatszámláló 
bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása  
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 

Drávucz Katalin: megkéri jegyzőasszonyt, hogy tájékoztassa a testületet. 
 

Lajkó Terézia: azért vált szükségessé a nemzetiségi szavazatszámláló bizottság 
tagjainak kiegészítése, illetve póttagok választása, mert oda jelölő szervezetek nem 
delegálhatnak, így szükséges, hogy 5 tagja és 2 póttagja legyen a bizottságnak. A 
nemzetiségi választópolgárok is jogosultak mozgóurnát kérni, így a szavazatszámláló 
bizottság 2 tagja mehet a mozgóurnával, a 3 tag pedig benn végzi munkáját a 
szavazókörben. Így az előzőleg megválasztott két póttag taggá lép elő, és az 
újonnan megválasztott személyek póttagok lesznek. A jelölő szervezetek csak 
megfigyelőt küldhetnek, de ők nem rendelkeznek azokkal a jogosítványokkal, amikkel 
a megbízott szavazatszámláló bizottsági tagok. 

 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 

 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
236/2014. (IX. 11.) sz. határozata 

Nemzetiségi önkormányzati képviselők választására szavazatszámláló 
bizottság tagjainak póttagjainak megválasztása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Választási 
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23.§-ában kapott jogkörében eljárva, 
a Helyi Választási Iroda vezetőjének indítványára a települési Nemzetiségi 
Önkormányzati Képviselők Választására a szavazatszámláló bizottság 
tagjainak és póttagjainak a következő személyeket választja meg, módosítva 
ezzel a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
200/2014. (VIII. 19.) határozatát: 
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Tagok: 
Lázár Csabáné   Jászladány, Táncsics Mihály u. 4. 
Cseh Erzsébet   Jászladány, Alkotmány u. 7. 
 
Póttagok: 
Donkó Norbert   Jászladány, Vásártér u. 4. 
Víghné Gémesi Dóra  Jászladány, Nefelejcs u. 3. 

 
A Szavazatszámláló Bizottság választott tagjainak megbízatása a következő 
általános választásra létrehozott bizottság alakuló üléséig tart. 

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

 

 

1 6 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés térfigyelő kamerarendszer kiépítése kapcsán szolgáltató 
kiválasztására 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 

 
Drávucz Katalin: a polgárőrség nyert 5 millió forintot 14 darab kamera, illetve egy 
központi állomás működtetésére. A pályázatot a Polgárőrség nyerte, viszont az 
üzemeltetés, a működtetés az önkormányzat feladata. A költségvetés készítésekor 
arról döntött a Képviselő-testület, hogy 2 millió forinttal hozzájárul az önkormányzat a 
működtetéshez. Az 5 millió forintból beszerzésre kerültek a kamerák, már csak a 
működtetés van hátra, melynek december 31-ig kell megvalósulnia. Mivel az 
önkormányzat fogja üzemeltetni, ezért mi kértük be az üzemeltetéssel kapcsolatosan 
az árajánlatokat. 3 árajánlatot kértünk, ebből 2 érkezett be. A legkedvezőbb ajánlatot 
a Bohács Biztonságtechnikai Bt. Nyújtotta be 2.876.550,- Ft összegben. Szolgáltatót 
kell kiválasztani, valamint keressük a 2 millió forint feletti részt, azaz a 876.550,- 
forintot. Megkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság javaslatát. 
 
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság 
javasolja a Bohács Biztonságtechnikai Bt. ajánlatát elfogadásra. A UPC ugyanerre a 
kiépítésre 8 millió forint + Áfa ajánlatot tett. Pénzügyi bizottsági ülésen elhangzott, 
hogy bérmegtakarítás jelentkezik az önkormányzatnál, és a Képviselő-testületnél is, 
illetve a Polgárőrség működését nem befolyásoló nélkülözhető pénzeket is átadná az 
önkormányzatnak. Ezen kívül tiszteletdíj felajánlással is lehet áldozni e nemes célra. 
 
Drávucz Katalin: a Polgárőrségtől annyi felajánlást lehet várni, ami nem 
veszélyezteti a működésüket. Sokat járőröznek együtt a rendőrökkel, és napi 24 
órában vannak beosztva a rendőrök mellé. A Megyei Polgárőr Szövetségtől még az 
idén 600 ezer forint támogatás fog érkezni. Ezen kívül még a tervek között szerepel 
az is, hogy az Erzsébet-Katalin bál bevételét föl lehetne ajánlani a Polgárőrség 
javára. Ezen támogatásokkal meg lenne a hiányzó 876.550,- forint. Így csak a 
kivitelező kiválasztásáról kellene dönteni. 
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
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Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az előterjesztésben 
szereplő Bohács Biztonságtechnikai Bt. megbízásával a kamerarendszer 
kiépítésére? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 

 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
237/2014. (IX. 11.) sz. határozata 

térfigyelő kamerarendszer kiépítése kapcsán szolgáltató kiválasztására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 8553073425 
azonosítószámú, „Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Jászladány 
nagyközség közbiztonságának erősítése érdekében” című projekthez 
kapcsolódó térfigyelő kamerarendszer kiépítésére a Bohács 
Biztonságtechnikai Bt. (5200 Törökszentmiklós, Almásy út 32.) árajánlatát 
fogadja el bruttó 2.876.550,- Ft összegben. Egyben megbízza a polgármestert 
a szerződés aláírására. 

 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal 

   
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Bohács Biztonságtechnikai Bt. (5200 Törökszentmiklós, Almásy út 

32.) 
  é r t e s ü l n e k .  
 
 

1 7 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Egyebek 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 
Drávucz Katalin: itt szeretne lehetőséget adni arra, hogy a képviselők 
tiszteletdíjukról lemondhassanak, amennyiben szeretnék valaki javára felajánlani.  
 

(Dr. Makai Gabriella képviselő elhagyta a termet, a testület 7 fő képviselő 
jelenlétében folytatja munkáját.) 

 
Az elmúlt év végén volt egy olyan ígérete a Képviselő-testület tagjainak, hogy 1 havi 
tiszteletdíjukkal támogatják a Kolping iskolát. Akkor már nem volt szabadon 
felhasználható tiszteletdíj. Januárban Bagi Zsolt képviselő ezt megtette. Most 
lehetőség van még a szeptemberi tiszteletdíjat felajánlani, amennyiben ezt szeretné 
valaki megtenni. 
 
Tóth Imre: szeretné felajánlani 1 havi tiszteletdíját a Kolping iskola részére. 
 
Major Ferencné: felajánlja 1 havi tiszteletdíját a Kolping iskola részére. 
 
Pomázi László: felajánlja 1 havi tiszteletdíját a Kolping iskola részére. 
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Drávucz Katalin: felajánlja 1 havi mindenkori képviselői tiszteletdíjnak megfelelő 
összeget a Kolping iskola részére. 
 
Dr. Bakos Beáta: felajánlja 1 havi tiszteletdíját a kamera rendszer kiépítésére. 
 

(További hozzászólás nem hangzik el.) 
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Tóth Imre 
tiszteletdíj felajánlását a Kolping iskola részére? 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
elfogadja, és a következő határozatot hozza: 

 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
238/2014. (IX. 11.) sz. határozata 

Tóth Imre képviselő tiszteletdíjának felajánlása 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi 
Tóth Imre képviselőnek 1 havi bruttó tiszteletdíj-felajánlását a Szászbereki 
Kolping Katolikus Általános Iskola Jászladányi Tagintézménye részére. 

 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Tóth Imre képviselő helyben, 
 3./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben, 
 4./ Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola Jászladányi 

Tagintézményének vezetője 
  é r t e s ü l n e k .  

 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Major Ferencné 
tiszteletdíj felajánlását a Kolping iskola részére? 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
elfogadja, és a következő határozatot hozza: 
 

 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
239/2014. (IX. 11.) sz. határozata 

Major Ferencné képviselő tiszteletdíjának felajánlása 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi 
Major Ferencné képviselőnek 1 havi bruttó tiszteletdíj-felajánlását a 
Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola Jászladányi Tagintézménye 
részére. 

 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Major Ferencné képviselő helyben, 
 3./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben, 
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 4./ Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola Jászladányi 
Tagintézményének vezetője 

  é r t e s ü l n e k .  
 

 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Pomázi László 
tiszteletdíj felajánlását a Kolping iskola részére? 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
elfogadja, és a következő határozatot hozza: 

 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
240/2014. (IX. 11.) sz. határozata 

Pomázi László képviselő tiszteletdíjának felajánlása 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi 
Pomázi László képviselőnek 1 havi bruttó tiszteletdíj-felajánlását a 
Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola Jászladányi Tagintézménye 
részére. 

 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Pomázi László képviselő helyben, 
 3./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben, 
 4./ Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola Jászladányi 

Tagintézményének vezetője 
  é r t e s ü l n e k .  

 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Dr. Bakos Beáta 
tiszteletdíj felajánlását a kamera rendszer kiépítésére? 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
elfogadja, és a következő határozatot hozza: 

 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
241/2014. (IX. 11.) sz. határozata 

Dr. Bakos Beáta képviselő tiszteletdíjának felajánlása 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi 
Dr. Bakos Beáta képviselőnek 1 havi bruttó tiszteletdíj-felajánlását a 
Nagyközségi Polgárőrség Egyesület kamera pályázatának támogatására. 

 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Dr. Bakos Beáta képviselő helyben, 
 3./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben, 
 4./ Nagyközségi Polgárőrség Egyesület  
  é r t e s ü l n e k .  
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Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Drávucz Katalin 
tiszteletdíj felajánlását a Kolping iskola részére? 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
elfogadja, és a következő határozatot hozza: 

 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
242/2014. (IX. 11.) sz. határozata 

Drávucz Katalin polgármester képviselői tiszteletdíjának felajánlása 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi 
Drávucz Katalin polgármester a mindenkori képviselői tiszteletdíjnak megfelelő 
1 havi bruttó felajánlását a Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola 
Jászladányi Tagintézménye részére. 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Drávucz Katalin polgármester helyben, 
 3./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben, 
 4./ Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola Jászladányi 

Tagintézményének vezetője 
  é r t e s ü l n e k .  
 
 

K ö z é r d e k ű  b e j e l e n t é s :  
 
Drávucz Katalin: Kalmár András alpolgármester augusztus 29-el lemondott 
tisztségéről. Javasolja, hogy mivel 1 hónap van választásig, ezért ne válasszanak 
alpolgármester. 
 

A képviselők egyetértésüket fejezik ki, nincs kifogásuk a javaslat ellen. 
 
 

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

Kmf. 

 
 

 
 Drávucz Katalin sk. Lajkó Terézia sk. 
 polgármester jegyző 
 


