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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: 2014. május 28-án, a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- 

testület PÉNZÜGYI-ELLEN ŐRZŐ-KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA   
n y í l t     s o r o n     k í v ü l i   ülésén a Polgármesteri Hivatal dísztermében 
 
 
 

Jelen vannak:  Bagi Zsolt  
  Tóth Imre 
  Major Antal 
    
   

    3 fő bizottsági tag 
 
 
Tanácskozási joggal jelenlévők: 
  
 Drávucz Katalin  polgármester 
 Kalmár András  alpolgármester, képviselő 
 Major Ferencné  képviselő 
 Dr Bakos Beáta képviselő 
  
 
 
 Lajkó Terézia         jegyző 
 Mezei Norbert        pénzügyi osztályvezető 
  
  
 

 
Bagi Zsolt bizottsági elnök: tisztelettel köszönti a bizottság tagjait, a Képviselő-testület meg-
jelent tagjait. Megállapítja, hogy a bizottság a jelen lévő 3 fővel határozatképes. Javasolja, 
hogy a bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet Tóth Imre hitelesítse.   
 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 

Bagi Zsolt bizottság elnök: szavazásra teszi, ki az aki elfogadja  Tóth Imrét jegyzőkönyv 
hitelesítőnek? A bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő hatá-
rozatot hozza: 
 
 
 
79/2014. (V.28.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata a 2014. május 28-i Pénzügyi-
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Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság  jegyzőkönyvének  hitelesítésére Tóth Imrét 
jelöli ki.  

 
Erről értesül:  

 1./  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság   
 
 
Bagi Zsolt bizottsági elnök: A meghívót, és a napirendi ponthoz tartozó előterjesztést min-
denki megkapta írásban.  Kívánja-e valaki a napirendet kiegészíteni, módosítani?  
 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 
 
Bagi Zsolt bizottsági elnök: szavazásra teszi a napirendet, melyet a bizottság 3 igen szava-
zattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza: 
 

 
80/2014. (V.28.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Napirend megállapításáról 
 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsága a 2014. május 28-i soron kívüli ülése na-
pirendjét a következőképpen fogadja el: 

 

N a p i r e n d : 

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

 
  

  
  

 
 

Erről értesülnek:  1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai 
helyben 

 
 

 
1. NAPIRENDI   PONT 
Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről 
Előadó: Jászberény Város Rendőrkapitánya 
 

Bagi Zsolt bizottsági elnök: felkéri Drávucz Katalin polgármestert terjessze elő a napi-
rendet. 

Drávucz Katalin polgármester:  a mezőőrség normatív állami támogatása  ebben az 
időszakban emelkedett, a havi 450 ezer forintról 810 ezer forintra. Jelenleg három fő 
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látja el ezt a feladatot. A magasabb támogatás lehetővé tenné egy negyedik fő foglal-
koztatását. Nagyobb szükség volna településen belül az intézkedéseikre, azonban bel-
területen a mezőőr nem intézkedhet, a törvény nem határoz meg számára jogosultsá-
gokat. Ezért lenne célszerű közterület-felügyeletet létrehozni. A költségvetésben egy 
fő munkabérének fedezete rendelkezésre áll. Kettő fő foglalkoztatása azonban célsze-
rűbb volna. 1941 ezer forint szükséges a működésükhöz ebben az évben július 1-től. 
Megfelelő személyek foglalkoztatása esetén a közbiztonság, közrend is javulhatna, 
igazoltathat, feltartóztathatja, és átvizsgálhatja a járműveket a rendőr megérkezéséig. 
Polgárőr nem állhat mindig rendelkezésre. Nagy probléma az településünkön az állat 
egészségügyi eb rendészeti feladat, melyet szintén végezhet. Ellenőrizheti az ebek tar-
tásának körülményeit, pl. kerítéssel vagy kennellel rendelkezik-e az eb tartó. A közte-
rület felügyelő akár követheti, hogy a „gazdátlan” ebek hová mennek, ténylegesen 
gazdátlanok-e. Jelentheti a jegyzőnek, aki büntethet is. Még bevételi forrás is származ-
hat ebből. Illegális szennyvíz közterületre engedésről is van bejelentés, azonban intéz-
kedésre jogosult személy nincs a hivatalban. Kéri támogassák a közterület-felügyelet 
létrehozását két személlyel, 2014. július 1-től. 

Major Antal : az előterjesztés szerint november 30-ig szólna a két személynek a meg-
bízatása. Utána nem folytatódik? 

Drávucz Katalin polgármester: folytatódna utána is, de a december havi bért a 2015. 
évi költségvetésben kell tervezni.  

Kalmár András  alpolgármester: vizsga szükséges a feladat ellátásához. Július 1-ig 
meg tudják szerezni? 

Lajkó Terézia jegyző: amennyiben nincs neki, akkor már interneten is készülhet, 
könnyebb mint 2012-ben volt. Feltűnően sok jogosítványa van a közterület felügyelő-
nek, célszerű az alkalmazása. Amíg nincs vizsgája, csak bizonyos feladatokat nem vé-
gezhet. A rendőrség szigorú szakmai irányítása mellett végezheti a feladatát. 

Major Antal : ki fogja irányítani őket? 

Lajkó Terézia jegyző: a rendőrség. Megállapodást kívánnak kötni a rendőrséggel. 

Bagi Zsolt bizottsági elnök: a hiányzó 1 millió forintra milyen fedezeti lehetőség van.  

Mezei Norbert: 3,2 millió forint tartalékból használhatnak fel erre a célra.  

Major Antal : minden javaslatot és tervet támogat, ami a közrendet, közbiztonságot 
erősíti, hivatásszerűen kell valakinek azonban ellenőriznie. Két megfelelő személyt 
kell választani. Rendelkezzenek olyan fellépéssel, hogy a lakosság hallgasson rájuk. 
Merjen intézkedést kezdeményezni. Ez még további bevételi forrást is jelenthet az ön-
kormányzatnak. Komolyan kell venni ezt a feladatot. A rendőrség, polgárőrség mellett 
jó lehetőség válhat belőle. Javasolja a közterület felügyelőség létrehozását. 

Bagi Zsolt bizottsági elnök: pályázatot kell kiírni a munkakör betöltésére. Mióta az új 
rendőr parancsnok dolgozik, nyugalmasabb a helyzet, reggel járőröző rendőrökkel ta-
lálkozott. Határozott fellépésűnek kell lennie, nem olyannak, aki nem tudja megszólí-
tani a rendbontót. Szigorú ellenőrzés mellett kell dolgozniuk. Támogatja a közterület 
felügyelet létrehozását.  
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Tóth Imre : gondolata szerint még nem elég amit a közbiztonság érdekében tettek. 
Olyan személyeket kell felvenni, akik képesek és akarják is ellátni ezt a feladatot. 
Szükséges, hogy irányíthatóak legyenek, és ne saját maguk döntsék el mit nem akar-
nak elvégezni. Lényeges, hogy következetes és betartható legyen a munkaköri leírá-
suk. Ha nem vállalja fel a konfliktus helyzetet, nem végzi jól a munkáját. Nem arra 
van szükség, hogy a közterület felügyelő legyen a legjobban szeretett személy, hanem 
arra van szükség, hogy rendet tartson a faluban. Jobban bízna, ha nyugalmazott rendőr 
lenne a felügyelő, mivel nekik van  közigazgatási, hatósági intézkedési gyakorlatuk, 
van jó fellépésük.  
 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 

Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja,  közterület felügyelet létre-
hozását kettő személy alkalmazásával, 2014. július 1-től, mely ellenőrzötten, és hatékonyan 
működik? A bizottság  3 igen  szavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
81/2014. (V.28.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozata  
Közterület felügyelet létrehozásáról  
 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasol-
ja a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1.§ (2) bekezdésében és a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIV. törvény 17. § (1) 
bekezdésében biztosított jogköre alapján járjon el és Jászladány Nagyközségben Köz-
terület-felügyeletet hozzon létre 2 fő közterület-felügyelő alkalmazásával a Polgármes-
teri Hivatal belső szervezeti egységeként 2014. július 1-től. 
A Képviselő-testület biztosítsa a közterület-felügyelet személyi és tárgyi feltételeit, a 
működtetés költségét. 
  
 
Erről értesül:  1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
                       2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 

  
 

A nyílt ülés napirendi pontjainak végéhez érve Bagi Zsolt bezárja a nyílt ülést. 
 

kmf. 
 

                                                                     
 
 
 

Bagi Zsolt Tóth Imre 
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

elnöke 
Jegyzőkönyv hitelesítő 
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