JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. április 14-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén,
a Polgármesteri Hivatal dísztermében
Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Dr. Bakos Beáta,
Bertalan László, Major Ferencné, Gyárfás Lajos, Seresné Lados Éva, Szöllősi János
Tóth Imre 8 fő képviselő.
Bejelentés mellett távolmaradt: Bagi Zsolt 1 fő képviselő.
Tanácskozási joggal jelen van:
Lajkó Terézia jegyző,
Lovász Imre aljegyző,
Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője,
Lóczi István Polgármesteri Hivatal igazgatási osztályvezetője,
Orosz István a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) Jászapáti
Tankerületének igazgatója,
Tóth József Móra Ferenc Általános iskola igazgatója,
Földváriné Greiz Ágnes Móra Ferenc Általános iskola igazgató-helyettese.

Drávucz Katalin polgármester nagy tisztelettel köszönti a soron kívüli képviselőtestületi ülésen megjelent képviselőket, vendégeket. Megállapítja, hogy a 9 fő
képviselőből 8 fő jelen van, Bagi Zsolt képviselő jelezte távolmaradását, a testület
határozatképes, az ülést megnyitja. A kiküldött meghívóban 5 napirendi pont
szerepel, megkérdezi, hogy van-e valakinek plusz napirendi pont, illetve módosító
javaslata?
(Módosító javaslat, hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a mai napirendet,
mely következtében 5 napirendi pontot nyílt ülésben tárgyal a testület?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
121/2015. (IV. 14.) sz. határozata
Napirend elfogadása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők
szerint határozza meg mai ülésének napirendjét:

Napirend:
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1./

Előterjesztés a jászladányi Móra Ferenc általános iskola igazgatói
álláshelyére beadott pályázatok véleményezésére
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester

2./

Előterjesztés a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás fenntartásában
működő szociális alapszolgáltatást biztosító intézmény létrehozásához
történő hozzájárulásról
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester

3./

Előterjesztés a „Szociális Agrárgazdálkodási- Szociális Földprogram
megvalósításának támogatására” című, SZOC-AP-15 kódszámú
pályázaton történő részvételről
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester

4./

Előterjesztés a 070/1 hrsz-ú földterület településfejlesztés céljára történő
hasznosítására
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester

5./

Előterjesztés a Jásztér Kft-vel kötendő megbízási keretszerződésre
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.

1 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a jászladányi Móra Ferenc általános iskola igazgatói álláshelyére
beadott pályázatok véleményezésére
Drávucz Katalin polgármester
Előadó:
Drávucz Katalin: tisztelettel köszönti Orosz Istvánt a Jászapáti Tankerület
igazgatóját, Tóth Józsefet a Jászladányi Móra Ferenc Általános iskola igazgatóját, és
Földváriné Greiz Ágnest a Móra Ferenc Általános iskola igazgató-helyettesét, akik
mint pályázók vannak jelen. Megkéri Orosz Istvánt, hogy tájékoztassa a Képviselőtestületet arról, hogy milyen szereppel, milyen jogkörrel rendelkezik a testület a
pályázat során.
Orosz István: tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, megköszöni a
meghívást. Röviden ismerteti az általa vezetett Tankerületet, a hozzájuk tartozó
iskolákat, munkájukat. Pár szóban megemlíti a jászladányi iskolát érintő
szegregációs pert, annak sikeres lezárását. Ismerteti az intézményvezetői pályázati
eljárás folyamatát, lényegét, melyet a nemzetiségi törvény, és köznevelési törtvény
előírásainak betartásával kell lebonyolítani. A pályáztatási eljárás lefolytatásánál
véleményt kell megfogalmaznia a működtető önkormányzatnak. Mivel Jászladány
önkormányzata nem működtető önkormányzat, ezért véleményt nem kell
megfogalmaznia, de lehet, erre van lehetőség. A véleményt meglehet fogalmazni
úgy, hogy sorrendet állítanak a pályázók között, vagy úgy is, hogy valamelyiket
támogatják, valamelyiket nem. Február 27-én jelent meg a pályázati kiírás, március
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31-ig, határidőben 2 pályázat érkezett be a jelenlegi igazgató úrtól, és az igazgatóhelyettes asszonytól, akik itt is jelen vannak. A tankerület átvizsgálta, hogy formailag
és tartalmilag az előírásnak megfelelőek-e a pályázatok, és mindent rendben találtak.
Április 9-el egy véleményezési eljárási időszakot indított el a tankerület, melyben
minden véleményezésre jogosult szervezetnek módja van véleményt megfogalmazni,
jelen esetben az önkormányzatnak is, de ezen túl még a tantestületnek, szülőknek is.
Tájékoztatásul elmondja, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak mindenki
másnál magasabb egyetértési joga van, tehát ha ők valakivel nem értenek egyet, azt
nem lehet a miniszternek kineveznie. Javasolta a Roma Nemzetiségi
Önkormányzatnak, hogy sorrendet állítsanak fel, ha lehet, ne zárjanak ki senkit,
támogassák mindkét pályázót.
A vélemények beérkezését követően május 9-e után a Tankerület ezen vélemények
figyelembe vételével javaslatot tesz. Ezután a KLIK központja is hozzáteszi
javaslatát, információit, és így terjesztik fel az Emberi Erőforrások Minisztérium
Köznevelésért Felelős Államtitkársága részére döntés előkészítésre. A döntést a
miniszter, és az államtitkár fogja meghozni, mely alapján a miniszter 5 évre nevezi ki
2015. augusztus 1-től az igazgatót. A jelenlegi igazgató úr vezetői megbízása 2015.
június 30-án lejár, ezért az igazgató kinevezésig saját hatáskörében felelős
vezetőnek azt az igazgató-helyettest bízza meg, aki nem érintett a pályázati
eljárásban.
Drávucz Katalin: elsősorban arról kellene dönteni a testületnek, hogy akar-e élni a
véleményezési jogával.
Dr. Bakos Beáta: rendkívül méltatlannak tartja, hogy a testület csak élhet a
véleményezési jogával, miközben a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak
egyetértési joga van. Felháborítónak tartja, hogy nem egyforma joga van a két
testületnek. Javasolja, hogy mindenképpen éljenek véleményezési jogukkal.
Drávucz Katalin: egyetért azzal, hogy éljen a testület véleményezési jogával, hiszen
az önkormányzat havonta több mint 2 millió forintot fizet az iskola fenntartásához.
Orosz István: megérti a felháborodást, amit máshol is tapasztal, de a jogszabályokat
be kell tartani. Jelezték is, hogy célszerű lenne emiatt jogszabályt módosítani,
melynek következményeként már született is enyhítő pont, de ezek az előírások még
érvényben vannak.
Szöllősi János: egy előző testületi ülésen Pócs János országgyűlési képviselő
úrnak javasolta, hogy lehetőleg olyan oktatási törvényt dolgozzanak ki, hogy ne
miniszterről, ne pártról szóljon, hanem legalább 10-15 évig megállja a helyét.
Javasolja, hogy éljen a testület a véleményezési jogával.
(További hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy a
testület éljen a véleményezési jogával?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
122/2015. (IV. 14.) sz. határozata
a Jászladányi Móra Ferenc Általános Iskola igazgatói álláshelyére benyújtott
pályázatok véleményezésének elhatározásáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy
élni kíván a lehetőséggel, mely szerint a Jászladányi Móra Ferenc Általános
Iskola igazgatói álláshelyére benyújtott pályázatokról véleményt kíván alkotni.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
Drávucz Katalin: megkéri a testület tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket a
pályázókhoz.
Bertalan László: Tóth József pályázatában olvasta, hogy milyen iskolát szeretett
volna. Megkérdezi, hogy mi az, ami ebből sikerült? Vagy ez a pályázat az 5 évvel
ezelőtti, hogy kell ezt érteni?
Tóth József: elmondja, hogy elővette 5 évvel ezelőtti pályázatát, és átgondolta mit
sikerült belőle megvalósítani. Őszinte embernek vallja magát, aki nem simulós típus,
annyira tisztel meg mindenkit, amennyire őt megtisztelik. Válaszút előtt állnak, a
feszültségeket kezelni kell. Vagy megválasztják, és viszi tovább az iskolát, vagy
félreáll, és még Jászladányból is elmegy. A Roma önkormányzat ülésén szóba került,
hogy miért küldi haza a gyerekeket, miért nem kéri a segítségüket, és akkor
segítenének. Bevallja, hogy 8 óra 5 perckor bezárja az ajtót, és nem engedi be az
elkéső gyerekeket, ezt nem tehetné meg, de rendet kell tartani, a tanítás a
legfontosabb.
Bertalan László: minden elismerése az ebben az iskolában tanító pedagógusoké,
hogy a jelentős létszámú halmozottan hátrányos helyzetű tanulókból álló
osztályokban sikerül tanítani. Úgy véli, ezt a pontot ki lehetne venni a pályázatból,
hogy milyen iskolát szeretne, ha ez az 5 évvel ezelőtti terv volt, és elmondása szerint
ez sikerült. Megállapítja, hogy a kérdésére nem kapott választ.
Tóth József: elmondja, hogy azért nem írta le, hogy mi valósult meg ebből, hogy
mindenki döntse el maga, egy nyitott mondatként hagyta benne.
Gyárfás Lajos: hiányolja a Tóth József pályázatából, hogy mik a célkitűzései, mi az
amit szeretne.
Dr. Bakos Beáta: megkéri mindkét pályázót, hogy fogalmazza meg mi az, amit
jelenleg a legnagyobb problémának tart az iskolában, és hogyan kívánja ezt a
problémát megoldani?
Földváriné Greiz Ágnes: jelenleg a legnagyobb problémát a felső tagozat
pedagógusainak módszertani kultúrai hiányosságában látja. Úgy gondolja, nem lehet
úgy tanítani, hogy háttal áll a pedagógus a diákoknak. Az alsó tagozatnak ez a
módszertani kultúrája mindig gazdagabb volt. Értékes pedagógusok vannak, de úgy
véli szakmailag fejlődniük kell, hogy ezzel a gyerek összetétellel megfelelően
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tudjanak dolgozni. A megoldást abban látja, hogy elkezdené az óralátogatásokat,
amik az elmúlt 5 évben nem voltak, minden kollégát végigjárna, összegyűjtené a jó
gyakorlatokat, és egy tantestületi megbeszélés keretében javasolná azok
alkalmazását. Azok a kollégák, akiknél jól működik a módszer, továbbadnák
tudásukat mindenkinek, nem kellenek hozzá külső emberek, mert a tantestület
nagyon jól képzett. A továbbképzéseken, amiken a pedagógusok részt veszek szinte
csak 10 %-a épül a pedagógiai kultúrába.
Tóth József: a továbbképzésekre elfogadott továbbképzési programja van az
iskolának.
Dr. Bakos Beáta: nem a továbbképzésre kíváncsi, felhívja Tóth József figyelmét az
eredeti kérdésre, hogy mi az, amit a legnagyobb problémának tart az iskolában, és
hogyan kívánja ezt a problémát megoldani?
Tóth József: elmondja, hogy nem kapnak pénzt a továbbképzésekre, de nagy
hangsúlyt fektet arra, hogy ingyenes továbbképzéseken részt vegyenek a
pedagógusok. A legnagyobb problémának azt tartja, hogy egyszer ezt mondják a
pedagógusnak, egyszer azt, nem egységes a vezetés. Az a megoldás, hogy
valamerre el kell indulni, valamelyik irányba a vezetést érintően. Nem ellenzi a tátika
és egyéb rendezvényeket, de soknak tartja azt az időt, amit tanítás helyett ezeknek a
felkészítésére fordítanak. Ezek miatt elmaradnak az órák, és a tanterv szerinti
felmérés rossz eredményeket mutat. Délutáni felkészüléseket javasol, hogy a tanítás
zavartalan legyen.
Drávucz Katalin: az elmúlt időszak tapasztalatairól szeretne pár szót említeni, akkor,
mikor még a KLIK nem vette át az iskola fenntartását, és az önkormányzat volt a
fenntartó. Nem volt jó az igazgató úr, és az ő kapcsolata, mint polgármester, mert a
megbeszéltek vagy nem a valóságot fedték, vagy nem úgy valósultak meg, ahogyan
a megbeszéléskor elhangzott. Az önkormányzat részéről, ha kérés volt, pályázathoz,
vagy bármihez segítség kellett, akkor az igazgató úrhoz hiába fordultak, mindig csak
Földváriné Greiz Ágnes igazgató-helyettestől kaptak segítséget. A normatíva
igénylésnél is voltak problémák mikor Tóth József szolgáltatta az adatokat, volt olyan
eset, hogy 6-7 milliót kellett visszafizetni. Tudta az önkormányzat, hogy nem lehet
pontos az igénylés, 1-1,5 milliós eltérést el is tudtak volna fogadni, mert az bele volt
kalkulálva. Sajnos az önkormányzat látta kárát az elszámolásnak, mert vissza kellett
fizetni a súlyos milliókat. Az iskola költözése is azért volt zökkenőmentes, mert
Földváriné irányította, nagyon jó volt a pedagógusok hozzáállása az
önkormányzathoz, az igazgató úr nem is tartózkodott Jászladányon. Úgy véli, hogy
az utóbbi időben azért nagyon jó az iskola és az önkormányzat kapcsolata, mert
Földváriné Greiz Ágnessel tartják a kapcsolatot, nem Tóth Józseffel.
Tóth Imre: nem mindegy ki az iskola igazgatója, ez nagy horderejű kérdés.
Emlékszik, amikor még az önkormányzat volt a fenntartója az iskolának, sok volt a
gazdasági probléma.
Az iskola átköltöztetésekor a pedagógusok lelkesek voltak, nagyon jó vezetéssel,
szervezéssel valósult meg.
Mindkét pályázatot elolvasta, melyekből a Földváriné Greiz Ágnes pályázata
szimpatikusabb számára, mivel sokkal több terv, elképzelés, tenni akarás olvasható
benne, ezt a pályázatot támogatja, őt tartja alkalmasabbnak az igazgatói álláshelyre.
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Orosz István: a Tankerület irányítása alá eső környező iskolák tapasztalatairól mond
el pár gondolatot a testület tagjainak, melyből kiderül, hogy a jászladányi iskola a
középúton helyezkedik el a fejlődés terén. Nem érdekelt abban, hogy olyan vezetés
legyen, ami nem együttműködő fölfelé és lefelé, vagy a helyi önkormányzat felé.
Szeretne ott lenni minden véleményezésnél személyesen, hogy hallja a lehetséges
problémákat. Meg fogja várni az összes véleményt, és annak ismeretében fogja
döntését meghozni.
Drávucz Katalin polgármester megkérdezi a képviselőket, hogy szeretne-e még
valaki kérdést feltenni a pályázókhoz? A képviselők nem kívánnak több kérdést
feltenni.
Drávucz Katalin polgármester megköszöni a pályázók részvételét,
Orosz István, Tóth József és Földváriné Greiz Ágnes elhagyják a tanácstermet.
Drávucz Katalin: lehet rangsort állítani, vagy egy személyt is támogatni. Várja a
javaslatokat.
Tóth Imre: Földvárinét javasolja mindenképpen az első helyre a rangsorban.
Dr. Bakos Beáta: javasolja, hogy csak Földvárinét támogassa a testület.
Drávucz Katalin: egyetért a javaslattal, hogy csak az egyiket támogassák, javasolja
ő is Földváriné Greiz Ágnest támogatni.
(További javaslat nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy ne
sorrendet állítson fel a testület, hanem csak a Földváriné Greiz Ágnes pályázatát
támogassa a testület?
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett
elfogadja, és a következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
123/2015. (IV. 14.) sz. határozata
a Jászladányi Móra Ferenc Általános Iskola igazgatói álláshelyére benyújtott
pályázatok véleményezéséről
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a
Jászladányi Móra Ferenc Általános Iskola igazgatói álláshelyére benyújtott két
pályázat tartalmát, meghallgatta a pályázókat, és élve a véleményezési
jogával döntött arról, hogy a két pályázó közül csak a Földváriné Greiz
Ágnes pályázatát támogatja.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ KLIK Jászapáti Tankerület igazgatója
értesülnek.
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2 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás fenntartásában működő
szociális alapszolgáltatást biztosító intézmény létrehozásához történő
hozzájárulásról
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester
Drávucz Katalin: a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás jelenleg fenntartója a
Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatnak. Az önkormányzatoknak
kötelező feladata a házi segítségnyújtás, étkeztetés, és nappali ellátás, mint szociális
alapellátás, és ezek intézmény keretein belül kell, hogy működjenek. Néhány
önkormányzatnak nincs ilyen intézménye, szakfeladat keretein belül látták el ezt a
feladatot, de most kérik a társulást, hogy hozzon létre egy közös intézményt,
melynek keretein belül tudnák ezeket a feladatokat ellátni. Jászladányon megoldott
ez a feladatellátás a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központon keresztül.
Ahhoz, hogy ezt az intézményt létre lehessen hozni minden tagönkormányzatnak
hozzá kell járulnia. A határozat két részből áll: az egyik, hogy hozzájárul az
önkormányzat ahhoz, hogy a társulás egy ilyen intézményt alapítson, a másik rész
pedig, hogy kívánja-e az önkormányzat ebben az intézményben ellátni a
kötelezettségeit. Az intézménynek lesz egy vezetője, és minden településen, aki
csatlakozik lesz egy szakmai vezetője, aki a feladatokat ellátja. Azokat a költségeket,
amelyek ezzel járnak azoknak az önkormányzatoknak kell megfizetni, akik részt
kívánnak benne venni. Jászladánynak nem kerül költségébe, ha nem csatlakozik az
intézményhez, de hozzá kell járulni a létrehozáshoz.
Tóth Imre: ha hozzájárul, de nem csatlakozik az önkormányzat, akkor nem kell
fizetni?
Drávucz Katalin: nem. Jászladány önkormányzata bonyolítja a társulás ügyeit, ezért
a hozzájárulások ide fognak érkezni, mert itt történik a pénzügyi lebonyolításuk.
Bertalan László: Jászkisér is fog fizetni?
Drávucz Katalin: nem, ők nem csatlakoznak.
Szöllősi János: a többi önkormányzat már döntött benne?
Drávucz Katalin: folyamatban vannak a döntések. Csütörtökön lesz társulási ülés,
akkorra minden önkormányzatnak el kell döntenie, mert az intézmény bejegyzése
csak akkor történhet meg, hogy július 1-től működni tudjon.
Szöllősi János: a határozati javaslatban szereplő utolsó mondat: „Az önkormányzat
vállalja a szolgáltatás településére eső pénzügyi hozzájárulásának teljesítését.” Ez
vonatkozik Jászladányra?
Drávucz Katalin: nem, csak azokra, akik ennek eleget kívánnak tenni.
Szöllősi János: javasolja, hogy akkor az utolsó mondat ne kerüljön bele a
határozatba.
(További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
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Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy
hozzájárul a testület, hogy az intézményt létrehozza a társulás, de nem kíván
Jászladány ebben az intézményben eleget tenni köteleztettségének?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
124/2015. (IV. 14) sz. határozata
a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás fenntartásában működő szociális
alapszolgáltatást biztosító intézmény létrehozásáról
I.
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz,
hogy a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2015. július 1-től önálló
költségvetési szervként működő szociális alapszolgáltatást nyújtó intézményt
alapítson.
II.
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról,
hogy az önkormányzat szociális alapszolgáltatási ellátási kötelezettségének
2015. július 1-től a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás által fenntartott,
szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény útján nem kíván eleget tenni.
Határidő:
Felelős:
Erről: 1./
2./
3./
4./

2015. április 15.
Drávucz Katalin polgármester
Képviselő-testület tagjai helyben,
Jászladányi Polgármesteri Hivatal helyben,
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás tagjai, székhelyükön,
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok
Értesülnek

3 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a „Szociális Agrárgazdálkodási- Szociális Földprogram
megvalósításának támogatására” című, SZOC-AP-15 kódszámú pályázaton
történő részvételről
Major Ferencné alpolgármester
Előadó:
Drávucz Katalin: átadja a szót Major Ferencnének.
Major Ferencné: Jászladány önkormányzata a tavalyi évben csatlakozott először a
Szociális Földprogramhoz, melynek keretén belül 30 családnak tudott 30 csirkét
biztosítani, illetve hozzá kapcsolódóan terményt, tápot, állatorvosi szolgáltatást,
szakmai segítséget. Az 1,2 millió forintból 900 ezer forintot nyert az önkormányzat,
300 ezer forintot pedig a szociális keretből biztosított. A Szociális Földprogramok
Országos Szövetségének a képviselői jártak Jászladányon február végén, akik az
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elismerésüket fejezték ki a pályázat megvalósulására. Ennek a pályázatnak a
benyújtására kerülne ismét sor.
Dr. Bakos Beáta: mi lett a csirkék sorsa?
Major Ferencné: 1 családnál levágták az összeset, 1 családnál ellopták, amiből
rendőrségi feljelentés lett, a többi család teljesítette a feltételeket.
Drávucz Katalin: az Emberi Erőforrások Minisztériumában teljesen megváltozott a
Jászladányról alkotott kép amikor itt jártak. Javasolja, hogy vegyenek részt a
pályázatban.
Tóth Imre: a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megállapodást kell kötni.
Van előzetes egyeztetés velük ezzel kapcsolatban?
Major Ferencné: volt egyeztetés, együttműködőek, támogatják a pályázatot.
(További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet azzal, hogy az
önkormányzat újra beadja a pályázatot?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
125/2015. (IV. 14) sz. határozata
a „Szociális Agrárgazdálkodási – Szociális földprogram megvalósításának
támogatására” című, SZOC-AP-15 kódszámú pályázaton történő részvételről
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat pályázatot kíván benyújtani az
Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatal által meghirdetett, a „Szociális Agrárgazdálkodási – Szociális
földprogram megvalósításának támogatására” című, SZOC-AP-15 kódszámú
pályázati kiírására.
Felelős: Drávucz Katalin polgármester
Határidő: 2015. április 24.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben
értesülnek.
Drávucz Katalin: ehhez kapcsolódóan lenne egy rendeletmódosítás is, kéri Major
Ferencnét, tájékoztassa a testületet erről.
Major Ferencné: a rendelet úgy módosulna, hogy az évszámok aktualizálásra
kerülnének, és a kedvezményezettek köre kibővülne, hogy nyugdíjasok és
megváltozott munkaképességűek is kaphatnának támogatást.
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(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az előterjesztés
szerint a rendelet módosításával?
A Képviselő-testület a rendeletmódosítást 8 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
8/2015. (IV. 16.) önkormányzati rendelete
a szociális földprogramról szóló
5/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

4 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a 070/1 hrsz-ú földterület településfejlesztés céljára történő
hasznosítására
Drávucz Katalin polgármester
Előadó:
Drávucz Katalin: korábban döntött a képviselő-testület arról, hogy a 070/1 hrsz-ú
számtót megvásárolja. Az adásvételi szerződés megkötése meg is történt. A
földtörvény alapján nagyon fontos, hogy meghatározza a testület azt, hogy milyen
célra vásárolja meg a külterületi földet. Megkéri Lovász Imre aljegyzőt, hogy
tájékoztassa a testületet a lehetőségekről.
Lovász Imre: a föld tulajdonjogát a föld fekvése szerint illetékes települési
önkormányzat közfoglalkoztatás és szociális földprogram és településfejlesztés
céljára szerezheti meg. Mivel ez az ingatlan megvásárlás főként útépítés céljára
történt, így a cél meghatározásnál a településfejlesztés lenne a legoptimálisabb, így
a Földhivatali eljárás is egyszerűbb, nem kell kifüggeszteni, nincs elővásárlási jog
sem.
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az előterjesztésben
szereplő határozati javaslattal?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
126/2015. (IV. 14) sz. határozata
a 070/1 hrsz-ú földterület településfejlesztés céljára történő hasznosítására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 5055
Jászladány, külterület 070/1. hrsz.-ú (24.036 m2 területű, 50,24 AK) földterület
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megvásárlásával kapcsolatban az adott földterületet településfejlesztés céljára
vásárolta meg, és településfejlesztés céljára kívánja hasznosítani.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Dr. Deák Zoltán ügyvéd (5000 Szolnok,Boldog Sándor István krt. 4.)
értesülnek
5 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a Jásztér Kft-vel kötendő megbízási keretszerződésre
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester
Drávucz Katalin: jegyzőasszony és aljegyző úr körbejárták a rendelkezésre álló
keretszerződést, kéri, hogy tájékoztassák a testület tagjait.
Lajkó Terézia: tájékoztatja a jelen lévőket, hogy voltak aggályaik a
keretszerződéssel kapcsolatban, telefonon fölhívták Móricz Virágot, a Jásztér Kft.
ügyvezetőjét, aki megnyugtató válaszokat adott kérdéseikre. Átadja a szót Lovász
Imre aljegyzőnek.
Lovász Imre: kérdés volt, hogy ha ingyenesen vállalják a pályázat felkutatását,
megismertetését, és tanácsadását, akkor ez teljesen ingyenes-e. A válasz az volt,
hogy abban az esetben ingyenes, hogy ha az önkormányzat abban az adott
pályázatban részt kíván venni, akkor az ő cégüket bízza meg a pályázat
lebonyolításában. Megkérdezték Móricz Virágot, hogy mi van akkor, ha mégsem a
Jásztér Kft.-t bízza meg az önkormányzat, melyre azt a választ adta, hogy nincs
következménye annak sem.
Másik kérdés volt, hogy mi van abban az esetben, ha az ő cégük viszi végig a
pályázatot, melyre azt válaszolta, hogy 6-10% a díjuk, ami a pályázatba be van
építve.
Lajkó Terézia: a fentiek, és az előterjesztés alapján javasolja, hogy a
keretszerződés II. és VI. pontját módosítsák a határozati javaslat szerint, valamint a
Bíróság meghatározásánál ne a Budapesti Kerületi Bíróság legyen kikötve, hanem a
Jászberényi Járásbíróság.
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az elhangzott
pontosítással együtt a határozati javaslatot a Jásztér Kft.-vel kötendő megbízási
keretszerződésre?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
127/2015. (IV. 14) sz. határozata
a Jásztér Kft.-vel kötendő megbízási keretszerződésre
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megköti a
megbízási keretszerződést a JÁSZTÉR Jászsági Térségi Gazdaságfejlesztő

