JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. április 30-án megtartott soros nyílt ülésén,
a Polgármesteri Hivatal dísztermében
Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt,
Dr. Bakos Beáta, Bertalan László, Seresné Lados Éva, Szöllősi János 6 fő
képviselő.
Bejelentés mellett távolmaradt: Major Ferencné, Gyárfás Lajos, Tóth Imre 3 fő
képviselő.
Tanácskozási joggal jelen van:
Lajkó Terézia jegyző,
Lovász Imre aljegyző,
Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője,
Gonda József Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény
vezetője,
Dr. Szűcs Sándorné belső ellenőr,
Kántor Sándor a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 3. számú
Szakmai Központ vezetője,
Molnár László Közterület-felügyelő,
Garicsné Holló Hajnalka Közterület-felügyelő,
Szabó László mezőőr,
Márton Réka Duna Aszfalt képviselője,
Sárik Zsolt Duna Aszfalt képviselője,
Katona Emil a szennyvíz beruházás műszaki ellenőre,
Mezeiné Tóth Nikolett ügyintéző.

Drávucz Katalin polgármester nagy tisztelettel köszönti a soros képviselő-testületi
ülésen megjelent képviselőket, vendégeket. Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből
6 fő jelen van, Major Ferencné, Gyárfás Lajos és Tóth Imre képviselők jelezték
távolmaradásukat, a testület határozatképes, az ülést megnyitja. A kiküldött
meghívóban 13 napirendi pont szerepel. Javasolja, hogy ezeken túl még tárgyalja a
testület a Jászladány Biztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítását,
valamint a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának
módosítását. Megkérdezi, hogy ezen túl van-e valakinek még plusz napirendi pont,
illetve módosító javaslata?
(További módosító javaslat, hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy a
Jászladány Biztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítását nyílt ülésben
12. pontként tárgyalja a testület?
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A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
128/2015. (IV. 30.) sz. határozata
Napirend kiegészítése
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő
napirendi ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben
kíván tárgyalni:
12. Előterjesztés a Jászladány Biztonságáért Alapítvány alapító okiratának
módosítására
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy a
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási megállapodását nyílt ülésben 13.
pontként tárgyalja a testület?
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
129/2015. (IV. 30.) sz. határozata
Napirend kiegészítése
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő
napirendi ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben
kíván tárgyalni:
13. Előterjesztés a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási
Megállapodásának módosítására
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a mai napirendet,
mely következtében 13 napirendi pontot nyílt ülésben, 2 napirendi pontot zárt
ülésben tárgyal a testület?
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
130/2015. (IV. 30.) sz. határozata
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Napirend elfogadása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők
szerint határozza meg mai ülésének napirendjét:

Napirend:
1./

Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
Előadó: Drávucz Katalin polgármester

2./

Beszámoló a szennyvízberuházás időarányos megvalósulásáról
Előadó: Mezeiné Tóth Nikolett előadó
Projektmenedzser cég képviselője

3./

Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
(belső ellenőri jelentés), javaslat zárszámadási rendelet elfogadására
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Dr. Szűcs Sándorné belső ellenőr,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

4./

Javaslat a 2014. évi pénzmaradvány felosztására
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

5./

Beszámoló a Mezőőrök és Közterület-felügyelők
tevékenységéről
Előadó: Drávucz Katalin polgármester,
Mezőőrök,
Közterület-felügyelők,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

6./

Előterjesztés a Jászladány belterületén lévő kóbor ebek befogására
Előadó: Lovász Imre aljegyző,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

7./

Előterjesztés a Ladány-Víz Kft. 2014. évi beszámolójának elfogadására,
további működésére
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

8./

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti
feladatainak ellátásáról 2014. évre vonatkozóan
Előadó: Lajkó Terézia jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

9./

Előterjesztés a Települési támogatásról szóló
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Lajkó Terézia jegyző,
Lóczi István igazgatási osztályvezető,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

és

2014.

évi

gyermekvédelmi

5/2015.

(II.

23.)
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10./ Előterjesztés pályázati szolgáltatásra kötendő szerződésre
Előadó: Drávucz Katalin polgármester,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
11./ Javaslat
pályázat
benyújtására
az
Európai
Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság
számára nyújtott szociális alapszolgáltatások fejlesztésére, új gépjármű
beszerzésére
Előadó: Drávucz Katalin polgármester,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
12./ Előterjesztés a Jászladány Biztonságáért Alapítvány alapító okiratának
módosítására
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
13./ Előterjesztés a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási
Megállapodásának módosítására
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Zárt ülés:
14./ Előterjesztés a Tisza u. 57. szám (hrsz: 1864) alatti belterületi ingatlan
megvásárlására
Előadó: Drávucz Katalin polgármester,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
15./ Előterjesztés az Óvoda u. 12. szám (hrsz: 32) alatti belterületi ingatlan
27/40-ed részének megvásárlására
Előadó: Drávucz Katalin polgármester,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.

1 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Drávucz Katalin: írásos anyagot készített, melyet nem kíván szóban kiegészíteni,
megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése a kiküldött anyaggal
kapcsolatban?
Bagi Zsolt: kik pályáztak a Móra Ferenc általános iskola igazgatói álláshelyére, és
mikor lesz meg a döntés?
Drávucz Katalin: Tóth József és Földváriné Greiz Ágnes pályáztak. A Képviselőtestület, a Roma Nemzetiségi önkormányzat a diákönkormányzat, és a szülői
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munkaközösség már véleményezte a pályázatokat. Hétfőn lesz a pedagógusok
szavazása. Ezen vélemények beérkeznek a KLIK Jászapáti tankerületébe, és ott
készül egy javaslat, amely felterjesztésre kerül a Minisztériumba, ahol júliusban fog
döntés születni.
Szöllősi János: a tájékoztatóban szerepel, hogy az önkormányzat ügyvédeivel
egyeztették Dr. Pesti Zsuzsanna kártérítési igényét. Kérdezi, hogy konkrétan milyen
kártérítési igénye van a doktornőnek az önkormányzat felé?
Drávucz Katalin: 6 millió forintos kártérítési igénye van, ezt fogják az ügyvédek
megválaszolni.
(További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a kiegészítéssel
együtt a két ülés közötti munkáról szóló tájékoztatót?
A Képviselő-testület a tájékoztatót 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
131/2015. (IV. 30.) sz. határozata
A polgármester két ülés közötti munkájáról 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
értesülnek.

2 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Beszámoló a szennyvízberuházás időarányos megvalósulásáról
Előadó: Mezeiné Tóth Nikolett előadó
Projektmenedzser cég képviselője
Drávucz Katalin: köszönti a szennyvízberuházásban közreműködő műszaki ellenőr
cég részéről Katona Emilt, valamint a kivitelező cég részéről Márton Rékát és Sárik
Zsoltot. Írásos előterjesztés nem készült, ezért megkéri a Duna Aszfalt képviselőit,
hogy röviden foglalják össze, hogy hol tart jelenleg a beruházás.
Sárik Zsolt: ütemszerűen haladnak a munkálatok, 37 %-ban van a cső van
lefektetve, ezek után jönnek a minősítések. Tervezik, hogy fognak erősíteni a
csapatokon, mely az utcák megközelíthetőségeit még jobban megnehezíti. Most a
gravitációs hálózatot építik, az átemelők még nem kerültek építésre, de azok is
folyamatosan fognak épülni. Nyomóvezeték is csak néhány épült ki eddig és a
szennyvíz telep építése is elkezdődött. Igyekeznek a lakossági panaszokat kezelni,
javítani.
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Katona Emil: 2 fő részre bontható a beruházás, a hálózat kivitelezési munkái, és a
szennyvíz tisztító telep, és az ahhoz kapcsolódó tisztított szennyvíz nyomóvezeték
kivitelezési munkái. A kivitelező kolléga az imént elsősorban a hálózatról beszélt.
A hálózat jogerős vízjogi létesítési engedélye, és a kiviteli terv alapján kapta meg a
kivitelező a munkakezdési engedélyt. A szennyvíztisztító telep tekintetében a múlt
hét folyamán került kiadásra a vízügyi hatóság részéről a vízjogi létesítési engedély.
Ami az ottani kivitelezési munkákhoz hiányzik, az a tisztított szennyvíz
nyomóvezetéknek a vízjogi létesítési engedélye, illetve a tisztítótelep területén
építendő épületeknek az építési engedélyei.
A Sárik Zsolt által elmondott 37 % kivitelezés a műszaki ellenőr szervezet részéről
még nem tűnik reálisan valósnak. Lehet, hogy a csövek már 37 %-ban le vannak
fektetve, de nincs ennyi leigazoltan átvéve. Azon csatorna szakaszok, amelyek
készültsége a 100% felé közelít, azoknak a minősítési megkezdődött. A minősítés
két módon történik. Az egyik a száraz próba, ami azt jelenti, hogy
szemrevételezéssel van megvizsgálva minden egyes csatorna szakasz. A másik
minősítés a kamerás vizsgálat, melyet a teljes csatorna-hálózatra el fognak végezni.
A geodéziai bemérések folyamatosan történnek, mellyel a lejtés viszonyokat
ellenőrzik, és ez fogja képezni a későbbi közmű szakági térkép alapját. Mindezen túl
még víztartási próba is elvégzésre kerül.
Bagi Zsolt: ennek a szennyvíz-beruházásnak a vesztesei azok a lakók, akik
aszfaltos utcákban laknak, ha az útból csak az a rész lesz visszaaszfaltozva, amit
kiszednek, és nem kap összefüggő burkolatot az egész út. Problémának tartja, hogy
a csatorna fedlapok hol az úttal egy szintben vannak, hol lejjebb, hol feljebb. Nem
érti, hogy lehet az, hogy ugyanabból a pénzből az egyik brigád normális munkát
végez, a másik trehányat, és az is jó.
Sárik Zsolt: a fedlap tekintetében ez az állapot még nem végleges, csak építési
állapot. Igyekeznek a vállalkozókat arra ösztönözni, hogy normális munkát
végezzenek, közlekedhetőek legyenek az utak. Az aszfaltozás tekintetében a
pályázat csak sávos helyreállítást támogat, de tisztán látszik, hogy ez a megoldás
nem elfogadható, megpróbálják az önkormányzattal és a műszaki ellenőr céggel
átbeszélni, hogy a pályázatba bele férjen a teljes pálya aszfaltozása ezeknél az
utaknál.
Bagi Zsolt: ha már most úgy teszik le a betongyűrűt, hogy följebb van az útnál, és
azt szintbe akarják hozni, akkor azt még egyszer meg kell bontani. Miért nem lehet
elsőre normális munkát végezni? Érdekes módon van olyan alvállalkozó, akinek ez
elsőre is sikerül.
Katona Emil: az elkészült csatorna szakaszok közül a képviselő úr által említettek a
kivitelező részéről még nem is kerültek beterjesztésre, mint műszaki ellenőr által
minősítendő csatorna szakaszok, nyomatékosan fel is lett hívva a figyelmük, hogy
egyelőre itt még nem is lehet erről szó. Sajnos ezeknek a javítása úgy fog történni,
hogy szét kell bontani ezeket az aknákat. Már sok kísérletet tettek arra, hogy a
település egyes részein a használt technológia, és a hozzáállás megváltozzon.
Sajnos alvállalkozó és alvállalkozó között különbség van. Ezzel az önkormányzat, és
a műszaki ellenőr cég nem tud mit kezdeni azon kívül, hogy folyamatosan kifejezik a
rosszallásukat. Az önkormányzat a Duna Aszfalt Kft. és az OMS Környezetvédelmi
Kft. konzorciumával van szerződéses jogviszonyban, ezért csak őket tudják szapulni,
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rendszabályozni. Az építési naplóba, a heti koordinációs megbeszéléseken rögzítik a
problémákat.
Dr. Bakos Beáta: elképesztőnek tartja, hogy egy országos hírű nagy cég, mint a
Duna Aszfalt Kft. ilyen abszolút hozzá nem értő laikus alvállalkozókat alkalmaz.
Véleménye szerint ez a cég renoméját rontja. Nincs köze az önkormányzatnak
ahhoz, hogy kikkel dolgoztat a Duna Aszfalt, mégis ez egyfajta nemtörődömséget
jelent az, ahogy például a Gólya utcában folyt a munka. Nem kellene tűrni ezt a
ennek a nagy hírű cégnek.
Bertalan László: a Duna Aszfalttól kérdezi, hogy ha látják, hogy valaki nem jól végzi
a munkáját, akkor nem lehetne megmutatni nekik, hogy kellene? Mikor jön el az
időpont, amikor le lehet állítani ezt a társaságot? A Czibak László féle brigádról ne is
ejtsenek szót, azt hagyják. Kállai Ferenc brigádjára minden nap van panasz. Suki
István brigádjára nincs panasz, őket mindenki dicséri. El kellett volna küldeni a
problémás brigádokat valamilyen tanfolyamra. Mikor jön el az a pillanat, amikor már
annyi munkát eltoltak, hogy nincs tovább, és leállítják őket? Így is elég szoros a
határidő, hogy fognak ebbe beleférni, ha vissza kell bontani a problémás
szakaszokat?
Katona Emil: érthetetlen, hogy enged meg a Duna Aszfalt ilyet. A főépítés-vezetőt, a
cég ügyvezető igazgatóját már próbálták rávenni, hogy tüntesse el ezeket a
kifogásolt brigádokat, nem jártak sikerrel. Műszaki ellenőrként egy lehetősége van
arra vonatkozóan, hogy a kivitelezőre komolyan hassanak, az pedig az, hogy általa
teljesítettnek vélt létesítményeket nem veszik át. Ezzel az a probléma, hogy rövid
időn belül kell produkálni teljesítményt, mivel van egy olyan Kormány Határozat, hogy
a KEOP projekteknél, ha kellő időn belül nem történik számlázás, akkor az azt jelenti,
hogy nem történt teljesítés sem, ami azt jelentené, hogy a projekt áll, és akkor
megvonják a támogatását. Komoly szorításnak van kitéve a kivitelező, és az
önkormányzat is.
Bagi Zsolt: Suki Istvánék folyamatosan járják az elhagyott területeket, és ellenőrzik
az utakat.
Drávucz Katalin: a Mészáros brigád munkájára sem érkezett panasz, jó munkát
végeznek.
Szöllősi János: a 37%-os készültséget kétségbe vonja. Ha a csövek lefektetését
nézi, akkor lehet, hogy megvan, de ez nincs rendszerben, a csövek nincsenek
összekötve. Minden héten járja a települést, nagyon sok gond volt a Czibak és a
Kállai brigádjával, de a jelzett problémákat helyreállították. A község 70%-ban nem
kellett szippantani, mert bele lettek vezetve a kutakba, elszivárgott a víz. A lakosok
félnek, hogy mi lesz akkor, ha ez a rendszer eldugul valahol.
Rövid az idő, nem lenne jó, ha az önkormányzat azért veszítené el a támogatást,
mert kifutnak az időből.
Drávucz Katalin: megfelelően felmért és megtervezett a hálózat, és egy megfelelő
teljesítménnyel, kapacitással rendelkező szennyvíztisztító telep lesz kiépítve, ami
2400 ingatlan szennyvizét képes kezelni, befogadni.
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Bertalan László: Katona Emilnek köszöni a tájékoztatást. A Duna Aszfalt
képviselőitől kérdezi mikor fog a helyzet stabilizálódni?
Sárik Zsolt: mint helyszíni vezető, a kezében lévő eszközöket már megpróbálta
bevetni. Czibak Lászlónak is próbálták megmutatni, hogy mi volna az a kivitelezési
technológia, amit alkalmazni kellene.
Bertalan László: miért adtak neki munkát, ha nem ért hozzá?
Sárik Zsolt: nem biztos, hogy nem ért hozzá, csak az adott területen nem a
megfelelő technikát alkalmazza. Az alvállalkozók foglalkoztatásában a fentebbi
vezetés tud döntést hozni.
Bertalan László: továbbítva van feléjük a probléma?
Sárik Zsolt: természetesen, amikor a legelső problémák felmerültek a felső vezetés
felé továbbítva lett. Egyelőre nincs változás. Szeretné, ha a cége nem ezt a kritikát
kapná, de nem tud mit tenni ellene, amíg a vezetőség nem dönt másképp.
Katona Emil: a Duna Aszfalt tulajdonosán kívül már mindenkinek jelezték a
problémákat, de nem történt változás
(További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester: megköszöni a tájékoztatást, a kérdésekre adott
választ, a napirendi pontot határozathozatal nélkül lezárja.

3 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
(belső ellenőri jelentés), javaslat zárszámadási rendelet elfogadására
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Dr. Szűcs Sándorné belső ellenőr,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Drávucz Katalin: átadja Dr. Szűcs Sándorné belső ellenőrnek a szót.
Dr. Szűcs Sándorné: pár szóban összefoglalja az előterjesztést, ami a
jogszabályokban előírtaknak megfelelően készült. Pár szóban összefoglalja az
ellenőrzéseket, megemlíti az önkormányzat vezetőivel, és dolgozóival kialakult jó
munkakapcsolat eredményességét. Megkéri a képviselőket, hogy ha van kérdésük
tegyék fel.
Lajkó Terézia: örül, hogy év végére sikerült a belső ellenőr irányításával javítani a
hibákat. Az önkormányzat által kifizetett óra nem fedi a rá fordított rengeteg időt,
megköszöni dr. Szűcs Sándornénak a munkáját.
Drávucz Katalin: megkérdezi a pénzügyi osztályvezetőt kívánja-e kiegészíteni az
elhangzottakat?
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Mezei Norbert: a belső ellenőri jelentést nem kívánja kiegészíteni. A zárszámadási
rendelet előterjesztést pontosítja annyiban, hogy az írásos anyag 6. oldalán a
Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetésének teljesített kiadási főösszege
helyesen 228 033 ezer Ft., a teljesített bevételi főösszege helyesen 15 886 ezer Ft.
A rendelet-tervezetben apróbb módosítás történt a pénzügyi bizottsági ülés óta, ami
most kiosztásra került. Egy új 10-es számú melléklet előterjesztve, ami az
önkormányzat eredményét tartalmazza, valamint a rendelet szöveges része
módosult azzal, hogy a mellékletekre való hivatkozások is bele kerültek. Javasolja a
javított rendelet-tervezet elfogadását.
Lajkó Terézia: alapvető szabály az, hogy ha a rendeletben nincs hivatkozás a
mellékletekre, akkor hiába van elfogadva a rendelet, a melléklet nincs elfogadva,
ezért volt szükség a pontosításra.
Bagi Zsolt: akkor a főösszeg nem változott?
Mezei Norbert: csak az előterjesztésen volt szükség a javításra, a rendelettervezetben az összegek helyesen szerepeltek.
Dr. Szűcs Sándorné: a mellékletekben is a helyes összegek szerepeltek, csak az
előterjesztésben történt elírás.
Drávucz Katalin: megkéri Bagi Zsoltot, hogy mondja el a pénzügyi bizottság
javaslatát.
Bagi Zsolt: a bizottság javasolja a belső ellenőrzésről készült jelentés, valamint a
zárszámadási rendelet elfogadását.
(További hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a pénzügyi bizottság
javaslatára a belső ellenőri jelentést a szóbeli összefoglalóval?
A Képviselő-testület a jelentést 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
132/2015. (IV. 30.) sz. határozata
Belső ellenőr 2014. évről szóló jelentésének elfogadása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatát figyelembe véve elfogadja a
belső ellenőr éves összefoglaló ellenőrzési jelentését Jászladány Nagyközségi
Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2014. évi
belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Dr. Szűcs Sándorné belső ellenőr,
3./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben
értesülnek.
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Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el 2014. évi
zárszámadásról szóló javított rendelet-tervezetet az előterjesztett formában?
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 6 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról
(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

4 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Javaslat a 2014. évi pénzmaradvány felosztására
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Drávucz Katalin: fölhívja a figyelmet, hogy az összes pénzmaradvány
kötelezettséggel terhelt. Pénzügyi bizottság tárgyalta, megkéri Bagi Zsoltot, hogy
ismertesse a bizottság javaslatát.
Bagi Zsolt: a bizottság javasolja az írásos anyag elfogadását.
Drávucz Katalin: megkérdezi Mezei Norbert pénzügyi osztályvezetőt kívánja-e
kiegészíteni az írásos anyagot?
Mezei Norbert: nem kívánja kiegészíteni, a kérdésekre szívesen válaszol.
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a pénzügyi bizottság
javaslatára 2014. évi pénzmaradvány felosztását az előterjesztés szerint?
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
133/2015. (IV. 30.) sz. határozata
2014. évi pénzmaradvány felosztása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára elfogadja az Önkormányzat
2014. évi pénzmaradványának felosztását a következők szerint:
A 2014. év számviteli zárása után a megállapított maradvány: 72 647 eFt.
Ebből kötelezettséggel terhelt maradvány: 72 647 eFt.
Szabad maradvány: 0 eFt
A kötelezettséggel terhelt maradvány megoszlása:
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-

működési maradvány:
felhalmozási maradvány:
Összesen:

59 447 eFt
13 200 eFt
72 647 eFt

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi maradványának felosztása
a következő:

Maradvány felosztása
adatok eFt-ban
Működési célú maradvány felosztása
Polgármesteri Hivatal maradványa
• Szállítói számlák (dologi kiadások)
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény
maradványa
• Szállítói számlák (dologi kiadások)
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde maradványa
• Szállítói számlák (dologi kiadások)
Nagyközségi J. A. Művelődési Ház és Könyvtár
• Szállítói számlák (dologi kiadások)
Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ
• Szállítói számlák (dologi kiadások)
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat maradványa
• közmunkaprogram előlege
• Telepprogram előlege
• Szennyvízberuházás céltartalék
• Vízi közmű Társulatnak visszafizetendő
• 2014. évi mutatószámok alapján visszafizetendő
• O. havi állami támogatás megelőlegezése
• Szállítói számlák dologi

861
861
2 669
2 669
170
170
321
321
221
221
55 205
8 419
6 575
1 397
4 645
651
16 218
21 542

2014. évi működési maradványa

59 447

Felhalmozási célú pénzmaradvány felosztása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat pénzmaradványa
• Tervek készítése
• Piactér beruházás
• szállító számlák felhalmozási

13 200
3 763
7 037
2 400

2014. évi felhalmozási pénzmaradvány összesen

13 200

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben
értesülnek.
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5 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Beszámoló a Mezőőrök és Közterület-felügyelők 2014. évi tevékenységéről
Előadó: Drávucz Katalin polgármester,
Mezőőrök,
Közterület-felügyelők,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Drávucz Katalin: köszönti a megjelent mezőőrt, és a közterület-felügyelőket. Minden
évben készül beszámoló a mezőőrök munkájáról, ami most már kiegészül a
közterület-felügyelők beszámolójával. Pénzügyi bizottság tárgyalta, megkéri Bagi
Zsoltot, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.
Bagi Zsolt: a bizottság javasolja az írásos anyag elfogadását.
Drávucz Katalin: mindkét szervezet a maga területén a kül- és belterületet
maximálisan ellátja, munkájuk nagyon fontos.
Szöllősi János: a mezőőri tájékoztatóban olvasta, hogy a parlagfűvel szennyezett
területek tulajdonosait felszólították kaszálásra. Kérdése, hogy el is végezték a
munkát a földtulajdonosok?
Szabó László: leginkább a TSZ, aki kaszálja a területeket, vagy az állatokat tartó
gazdák. Csak kimondott parlagfű irtás nem szokott lenni.
(További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el kiegészítésekkel
együtt a mezőőri tevékenységről szóló beszámolót?
A Képviselő-testület a beszámolót 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
134/2015. (IV. 30.) sz. határozata
A mezőőrök 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatát figyelembe véve elfogadja a
mezőőrök 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót a szóbeli
kiegészítéssel az előterjesztett formában.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Mezőőrök helyben
értesülnek.
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a pénzügyi bizottság
javaslatára a Közterület-felügyelők munkájáról készült beszámolót az előterjesztés
szerint?
A Képviselő-testület a beszámolót 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
135/2015. (IV. 30.) sz. határozata
A Közterület-felügyelők 2014. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatát figyelembe véve elfogadja a
Közterület-felügyelők 2014. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztett
formában.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Közterület-felügyelők helyben
értesülnek.

6 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a Jászladány belterületén lévő kóbor ebek befogására
Előadó: Lovász Imre aljegyző,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Drávucz Katalin: átadja a szót Lovász Imre aljegyzőnek.
Lovász Imre: a belterületen lévő kóbor állatok befogása önkormányzati feladat,
viszont erre központilag nincs elkülönített pénzösszeg. Az önkormányzatnak
szerződése van egy vállalkozóval, aki 30 ebet fog össze havonta, 135 ezer forint +
Áfa összegért. Ezen túl minden kóbor kutya befogása 8000 forint + Áfa. Megtörtént
az ebek összeírása, és a nyilvántartás szerint közel 200 kóbor eb van Jászladányon,
melynek befogása 2 millió forint közeli összeg. Az előterjesztésben is szerepel, hogy
egy nagytakarítás keretén belül össze lehetne fogni az ebeket, melyre lehetne
pályázni településüzemeltetési feladatok ellátása támogatásra szeptember 30-ig.
Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, megkéri Bagi Zsoltot, hogy
ismertesse a bizottság javaslatát.
Bagi Zsolt: a bizottság az írásos anyag elfogadását javasolja. Megkérdezi, hogy a
200 kutya nem csökken azzal, amit havonta elvisz a vállalkozó?
Lovász Imre: nagyobb a szaporulat, mint a csökkenés.
Bagi Zsolt: ha most 2,1 milliót rááldoz az önkormányzat, attól a vállalkozó még
ugyanúgy elviszi a 30 kutyát?
Lovász Imre: igen.
Drávucz Katalin: lehet, hogy ha a nagytakarítás megtörténne, akkor vélhetően utána
már nem tudna 30 kutyát elvinni. Az a baj, hogy nincs annyi kapacitása, hogy 1 hét
alatt 200 kutyát elvigyen.
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Molnár László: nagy a szaporulat, tehát olyan nem lesz, hogy egy kóbor kutya sem
marad. A 200 kutya elszállítása felületi kezelés, utána is kell heti rendszerességgel a
kutyákat befogni.
Drávucz Katalin: elhangzott a bizottság ülésén, hogy a meglévő adatállománnyal
megkeresse az önkormányzat az Állategészségügyi Hivatalt, a hatósági állatorvost,
akinek feladata, és joga, hogy az összeírt és be nem oltott ebek tulajdonosait
felszólítsa, és megbüntesse. Azok a kutyák, akik az utcán kóborolnak, azok nem
beazonosíthatóak, a gazdájuk nem ismert. Ez lenne az egyik intézkedés, a másik
pedig az, hogy az önkormányzat megrendeli a nagytakarítást, és pályázik ennek a
finanszírozására fordított pénz támogatására. Ehhez számlával kell rendelkezni.
Dr. Bakos Beáta: támogatja, hogy pályázzanak a támogatásra. Szóba kerület, hogy
a minden évben megrendezésre kerülő úgynevezett kutyabál megrendezéséből
befolyt pénzből hogyan lehetne ezt a problémát támogatni. A Szolnok Városi
Állatotthon főorvosával egyeztetett, - akiket már évek óta támogatnak – hogy mivel
tudna segíteni, és ő azt javasolta, hogy a bál bevételének összegét 100 kutya
chipezésére és oltására fordítanák. Megjelölnének bizonyos napokat, megfogadnák
Dr. Nagy Béla állatorvost, és meg lenne hirdetve, hogy ingyen hozhatják a kutyákat
oltatni, chipeltetni. Ezáltal nőne azon kutyák száma, akik a rendszerbe bekerülnek,
és gazdájuk is beazonosítható, számon kérhető.
Molnár László: pozitív ötletnek tartja, ki kellene szűrni, hogy melyik réteget kellene
megcélozni. Az összeírás során kiderült, hogy a chip és oltás egyszeri kifizetése
okozza sok helyen a problémát. Javasolja, hogy a chipet támogassák, mert akkor
már az oltást könnyebben ki tudnák fizetni.
Dr. Bakos Beáta: tehát akkor a teljes bevételt chippelésre lehetne fordítani. Ebben
az összegben a doktor úr munkadíja is benne van, át kell ezt beszélni. Azért kérnek
ezért több pénzt el, mert sok az adminisztrációs munka. Az állatotthon segítene az
adminisztráció elvégzésében is, és esetleg állatorvos tanoncok biztosításával, hogy
kevesebbe kerüljön a chipelés.
Szabó László: jó az ötlet, követhetőek lennének a bechipelt kutyák, és a gazdáik, de
a szaporulataik már nem.
Dr. Bakos Beáta: mindkét utat el kell indítani, a nagytakarítást is, és az ingyen
chipelést is.
Szabó László: az ivartalanítást is lehetne támogatni.
Dr. Bakos Beáta: az ivartalanítás 20-30 ezer forint, ami nagyon sok.
Bertalan László: a 200 kutya az utcán van, vagy benn van a házaknál, és nincs
bechipelve?
Szabó László: az összeíráskor fölírtak minden kutyát, ami benn volt az udvarokon is.
Hagytak ott tájékoztatót, hogy kitöltve adják le a Hivatalban a kutyák adatait. Ha nem
vitték vissza, akkor azok a kutyák is benne vannak a 200-ban.
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Molnár László: az összesítéskor nem vették külön azokat, amik benn vannak az
udvaron, de nincsenek beoltva. A 200 az utcán kóborló kutya.
Bertalan László: Dr. Bakos Beátát kérdezi, hogy melyik kategóriát kívánja
támogatni? Amelyik az utcán van, vagy amelyiket pénzhiány miatt nem tudták
beoltatni?
Dr. Bakos Beáta: nem kíván megcélozni egy kategóriát sem, javasolja, hogy
beérkezési sorrendben chippeljék a kutyákat addig, amíg az ingyenes készlet tart. A
meghirdetéskor azt is közölni kell, hogy korlátozott számban tudják ezt biztosítani.
Bagi Zsolt: nem tartja ezt járható útnak. Javasolja, hogy szedjék össze a 200 kóbor
ebet, és a bevételt inkább az állatmenhely kapacitásának bővítésére fordítsák.
Bertalan László: jó kezdeményezésnek tartja, hogy a bál bevételét Jászladányra
kívánják fordítani, hiszen minden évben van bál, mindig elmennek az emberek, de a
bevétel nem marad Jászladányon. Támogatja az ingyen chipelést.
Szöllősi János: az előterjesztésben lévő pályázatot támogatja, főleg akkor, ha
számla alapján a visszatérítés várható.
Drávucz Katalin: ez egy nem tervezett feladat, amit el szeretne végezni az
önkormányzat, melyet a számla ellenében ki kell fizetni. A számla benyújtható a
pályázatban, de nincs rá semmilyen garancia, hogy ezt az összeget visszakapja az
önkormányzat. Ez csak egy lehetőség.
Mezei Norbert: ez a 2 millió forint kockáztatásra kerül, ez hiányozni fog a
költségvetésből.
Szöllősi János: az előterjesztésben szerepel, hogy a vállalkozó 171 450,- forintért
szállítja el a 30 ebet, ami visszaosztva 5 715,- forint. Utána olvasható, hogy 10160,forintért viszi a további kutyákat. Miért van ez?
Drávucz Katalin: az eredeti ár 10 ezer + áfa volt. Egy korábbi képviselő-testületi
egyezség alapján lett az ár fix.
Szöllősi János: ellenőrzi valaki, hogy mennyit visz el?
Molnár László: folyamatosan vezetve van, hogy mennyit szállított el, minden
hónapban 30 fölött van az elszállított ebek száma.
Lajkó Terézia: tájékoztatja a testületet, hogy az állatok védelméről és kíméletéről
szóló törvényben van, hogy az önkormányzat bevezethet eb rendészeti
hozzájárulást, amit régebben ebadónak hívtak.
Bertalan László: nem javasolja ennek az adónak a bevezetését.
Szabó László: a két lehetőséget kellene kombinálni, először befogni a 200 kutyát,
utána meghirdetni az ingyen chipelést.
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Drávucz Katalin: a pénzügyi bizottság egyik javaslata, hogy az önkormányzat
keresse meg az Állategészségügyi Hivatalt, és ezzel párhuzamosan induljon el a
kóbor ebek nagytakarítása. Amit Dr. Bakos Beáta javasolt, abban nem kell dönteni a
testületnek, de támogatják a kezdeményezést. Megkérdezi, hogy van-e valakinek
más javaslata?
(További hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a pénzügyi bizottság
javaslatát, hogy a Kormányhivatal Járási Állategészségügyi Hivatalának továbbítsák
az eb nyilvántartást, és kérik a visszajelzésüket?
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadja, és a következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
136/2015. (IV. 30.) sz. határozata
Eb nyilvántartás megküldéséről
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági
és Állategészségügyi Osztály részére megküldi a Jászladány Nagyközség
területén található ebekről készült nyilvántartását.
Képviselő-testület felkéri az Osztályvezető járási fő állatorvost Dr. Kertész
Ottót, hogy a hatáskörébe tartozó ebekkel kapcsolatos feladatokat végezze el
(veszettség elleni védőoltás és a chip ellátás egyeztetése), majd jelezze
vissza az önkormányzat felé a beoltatlan ebek nyilvántartását.
A feladat elvégzését fokozottan indokolja a kóbor ebek nagy száma.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben,
3./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási
Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
(5100 Jászberény, Ady Endre u. 34. sz.)
értesülnek.
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a pénzügyi bizottság
javaslatát, hogy a költségvetésből 2,1 milliót biztosítanak a kóbor ebek befogására,
melynek visszafizetéséhez pályázatot nyújtanak be?
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
137/2015. (IV. 30.) sz. határozata
Jászladány belterületén lévő kóbor ebek befogására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára az önkormányzat 2015. évi
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költségvetésében a várható többletbevételek terhére 2 100 000,- forint
összeget biztosít a Jászladány belterületén lévő kóbor ebek befogására.
Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a kóbor ebek befogását
kezdeményezze Somogyi Krisztián eb befogó vállalkozónál, majd kísérje
végig a feladat végrehajtását.
Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát, hogy az
eb összefogó által kiadott számlák birtokában „Településüzemeltetési
feladatok ellátására” jogcímen az önkormányzatok rendkívüli támogatására
nyújtson be pályázatot 2015. szeptember 30-ig.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben,
értesülnek.
Drávucz Katalin polgármester 5 perc szünetet rendel el.
7 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a Ladány-Víz Kft. 2014. évi beszámolójának elfogadására, további
működésére
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Drávucz Katalin: a Ladány Víz Kft.-t azzal a céllal hozták létre, hogy a kiépítésre
kerülő szennyvíz hálózat üzemeltetési feladatait ez a Kft. fogja ellátni. Már a tavalyi
évben kiderült, hogy a TRV ZRT fogja üzemeltetni az új rendszert, úgy, ahogyan az
ivóvíz esetében. Tavaly azért döntött úgy a testület, hogy meghagyja ennek a Kft.nek a működését, mert még nem volt teljesen világos a NÜVI működése. Most is
előkerült ennek a Kft.-nek a kérdése. Az egyszerűsített beszámoló azt mutatja, és azt
tartalmazza, hogy érdemi munka a Kft.-ben nincs, nem működik, a könyvelőnek van
kifizetve a könyvelésért járó díj, illetve még a bank költségek jelentkeznek. A jövő
évben kötelezővé válik a Korlátolt Felelősségű Társaságoknak, hogy 3 millió forintra
fel kell tölteniük a saját tőkéjüket. Kérdéssé vált, hogy fontos-e a Kft. további
fenntartása, vagy a Ladány Víz Kft. Felügyelő-bizottságának javaslatára dönthet úgy
a testület, hogy kezdeményezi a Kft. jogutód nélküli megszűnését. A pénzügyi
bizottság tárgyalta, Bagi Zsoltot kérdezi milyen javaslat született?
Bagi Zsolt: a bizottság javasolja a Kft. beszámolójának elfogadását, és javasolja a
Ladány Víz Kft. jogutód nélküli megszűnésének kezdeményezését.
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a pénzügyi bizottság
javaslatára a Ladány-Víz Kft. 2014. évi beszámolóját?
A Képviselő-testület a beszámolót 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
138/2015. (IV. 30.) sz. határozata
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Ladány-Víz Kft. 2014. évi beszámolójának elfogadására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára elfogadja a Ladány-Víz Kft.
2014. évi beszámolóját az előterjesztés szerint.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Ladány-Víz Kft. Jászladány Hősök tere 6.
3./ Kocza Gábor Imre 5144 Jászboldogháza Bocskai u. 63.
értesülnek.
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a pénzügyi bizottság
javaslatára a Ladány-Víz Kft. jogutód nélküli megszűnésének kezdeményezését?
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
139/2015. (IV. 30.) sz. határozata
Ladány-Víz Kft. jogutód nélküli megszűnésének elhatározásáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, a
Ladány-Víz Kft. (Jászladány, Hősök tere 6. sz.) jogutód nélküli megszűnését.
A végelszámolás kezdő időpontja 2015. április 30.
A Képviselő-testület végelszámolónak Kocza Imrét (5144 Jászboldogháza
Bocskai u. 63.) jelöli ki, aki feladatát ingyenesen végzi.
A végelszámoló jelen határozat meghozatalát – a végelszámolás
elhatározását követő 15 napon belül köteles ezt bejelenteni az illetékes
cégbíróságnak.
A Képviselő-testület megbízza Dr. Deák Zoltán ügyvédet a megszűnéssel
kapcsolatos jogi képviselet ellátásával.
Erről: 1./
2./
3./
4./
5./

Képviselő-testület tagjai helyben,
Kocza Imre a Ladány-Víz Kft. ügyvezetője,
Ladány-Víz Kft. Felügyelő Bizottsága,
Szolnoki Törvényszék Cégbírósága (ügyvédek által)
Dr. Deák Zoltán ügyvéd 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.
III. emelet
értesülnek.

8 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról 2014. évre vonatkozóan
Előadó: Lajkó Terézia jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Drávucz Katalin: köszönti Kántor Sándort, a Jászsági Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat 3. számú Szakmai Központ vezetőjét, aki az írásos anyagot
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készítette egy korábbi egyeztetés eredményeként. Átadja a szót Lajkó Terézia
jegyzőnek.
Lajkó Terézia: egy módszertani útmutató alapján készült el a beszámoló, amit a
Kormányhivatal felé továbbítani kell. A beszámolóból kiderül, hogy emelkedik a
gyermek létszám Jászladányon, viszont sajnos a Halmozottan Hátrányos Helyzetű
gyermekek száma is emelkedik. Nagyon fiatal szülőknél is születnek gyermekek,
egyre több az apai elismerő nyilatkozat, ami azt jelenti, hogy sok a házasságon kívül
született gyermek. Pár szót említ a családsegítő szolgálat átköltözéséről, annak
pozitívumairól.
Kántor Sándor: két észrevételt tesz az anyaggal kapcsolatban, melyeket pontosítani
kíván, az egyik a Kormányhivatal átalakulása miatt már nem a Szociális és
Gyámhivatalnak kell megküldeni az anyagot, hanem a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának, ezt javítani fogja
aláírás előtt, valamint a 7. oldalon a nyári meleg étkeztetés helyesen nyári
gyermekétkeztetés.
Megköszöni az új helyet, ahová a szolgálat költözhetett, úgy gondolja kevés
önkormányzat törődik annyira ezzel a szolgáltatással, mint a jászladányi. Megköszöni
a díjakat is, amivel a képviselő-testület a tavalyi évben elismerte a munkáját, valamint
egyik kolléganője munkáját is. Megköszöni azon szervezetek, kollégák munkáját,
akik segítették a beszámoló összeállításában, majd röviden összefoglalja az
előterjesztést, várja a felmerülő kérdéseket.
Bertalan László: kérdése, hogy ha jelez valaki, hogy egy családnál probléma van,
akkor utána mi történik?
Kántor Sándor: minden esetben meg kell vizsgálni a jelzést, ha ez a jelzés komoly
veszélyeztetés, akkor azt titkosan is kell kezelni. Ha valóban fennáll a probléma,
akkor gondozásba vételre kerül sor, és a szülőknek tanácsadási segítséget kell
nyújtani. Ha a család nem együttműködő, akkor megkeresik a Gyámhivatalt. A
Gyámhivatal kötelezi őket az együttműködésre, és ilyen esetben már magatartási
szabályokat is meghatároz.
Bertalan László: ha polgárőrként jelzi, hogy illegálisan vételezik az áramot, úgy,
hogy az életveszélyt jelent, akkor mit tesznek ennek megszüntetésére? Mikor jön el
az a pont, hogy elviszik a gyereket a szülőktől?
Kántor Sándor: a gyermekjóléti szolgálat javaslatokat tehet, hogy miként lehet ezt
másképpen tenni. Sajnos pénzzel nem áll módjukban segíteni, megoldást kell találni
a problémákra, támogatásokat kell keresni, egyeztetéseket folytatni. Több probléma
együtt állásánál van rá esély, hogy elviszik a gyerekeket. A családból való kiemelés
nehéz kérdés Magyarországon, a szakellátás leszűkült.
Bertalan László: amikor életveszély van, a szülőt nem lehet megbüntetni?
Kántor Sándor: a Gyámhivatal tehet feljelentést kiskorú veszélyeztetése miatt, ekkor
a szülő elítélhető.
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Lajkó Terézia: van-e sok lézengő gyerek hétköznapokon, amikor iskolában kellene
lenniük?
Kántor Sándor: igen, vannak gyerekek az utcán, lehetne eredményesebb az
ifjúságvédelmi csoport.
Lajkó Terézia: olyan információról tudnak, hogy igazgató úr nem engedi be a
későket az iskolába.
Kántor Sándor: igen, sajnos ez nagy probléma. Jelezték igazgató úr felé, és a
gyerekjogi képviselő felé is ezt a problémát. Van olyan gyerek, akinél emiatt folyik
szabálysértési eljárás.
Seresné Lados Éva: mint pedagógus tapasztalja ezt a problémát, és ellenzi ezt a
magatartást, véleménye szerint nem szabadna kizárni a diákokat.
Bagi Zsolt: elismeri, és megköszöni a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
dolgozóinak munkáját, de sajnos a beszámolóból pozitívum nem olvasható ki, ami
természetesen nem az ő hibájuk.
(További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a szóbeli
kiegészítésekkel a gyermekjóléti feladatokról szóló beszámolót?
A Képviselő-testület a beszámolót 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett
elfogadja, és a következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
140/2015. (IV. 30.) sz. határozata
Jászladány Nagyközség gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról 2014. évre vonatkozóan
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva megtárgyalta és elfogadja a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó
értékelést 2014. évre vonatkozóan, figyelemmel az Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottság javaslatára.
Az értékelést meg kell küldeni a Jász-Nagykun-Szolnok
Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának.
Erről: 1./
2./
3./
4./

Megyei

Képviselő-testület tagjai helyben,
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és
Igazságügyi Főosztálya Szolnok,
Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 3. sz. Központ
Jászladány, Hősök tere 3.,
Jászladányi Polgármesteri Hivatal helyben
értesülnek.
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9 . N a p i r e n d i
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Előterjesztés a Települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) önkormányzati
rendelet módosítására
Előadó: Lajkó Terézia jegyző,
Lóczi István igazgatási osztályvezető,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Drávucz Katalin: átadja a szót Lajkó Terézia jegyzőnek.
Lajkó Terézia: azért került részben módosításra a települési támogatásról szóló
rendelet, mert a testület kérte, hogy a lakáshoz jutási támogatás részletesebben ki
legyen dolgozva, illetve egyéb pontosítások is belekerültek a rendelet-tervezetbe.
Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi milyen
javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a települési
támogatásról szóló rendelet-tervezetben a bizottság javasolja a 12. § (12) pontjára
tervezett szöveget az alábbiakra módosítani: „A kérelmek beadási határideje, minden
év május 15-e, az elbírálások határideje minden év május 31-e, 2015. év kivételével,
amikor a beadási határidő 2015. június 15, az elbírálás határideje pedig 2015. június
31. Az igényléshez, az érintettek részéről munkahelyi igazolás és jövedelemigazolás
is szükséges, amely alapján a bizottság – a lakhatással kapcsolatos összes
körülmény figyelembevételével – hozza meg döntését.” A rendelet-tervezetet ezzel a
módosítással javasolja a bizottság elfogadásra.
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az ügyrendi bizottság
javaslatára a rendelet tervezet módosításával?
A Képviselő-testület az javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag, elfogadja és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
141/2015. (IV. 30.) sz. határozata
A települési támogatásról szóló rendelet-tervezet módosítása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság javaslatára a települési támogatásról szóló rendelettervezetben a 12. § (12) pontjára tervezett szöveget az alábbiakra módosítja:
(12) A kérelmek beadási határideje, minden év május 15-e, az elbírálások
határideje minden év május 31-e, 2015. év kivételével, amikor a beadási
határidő 2015. június 15, az elbírálás határideje pedig 2015. június 31. Az
igényléshez, az érintettek részéről munkahelyi igazolás és
jövedelemigazolás is szükséges, amely alapján a bizottság – a
lakhatással kapcsolatos összes körülmény figyelembevételével – hozza
meg döntését.
Erről: 1./

Képviselő-testület tagjai helyben,
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2./

Polgármesteri Hivatal helyben
értesülnek.

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az elfogadott
módosítással együtt a települési támogatásról szóló rendelet-tervezetet?
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 6 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
10/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete a
a települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) rendeletet módosításáról
(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
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Előterjesztés pályázati szolgáltatásra kötendő szerződésre
Előadó: Drávucz Katalin polgármester,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Drávucz Katalin: a tavalyi évben az önkormányzat 1 évre kötött szerződést pályázati
szolgáltatásra a GoodWill Consulting Kft-vel., melyben azt vállalták, hogy 300 ezer
forint + Áfa díjért korlátlan számú pályázatot megírnak. 1 pályázat megírása történt
meg, a Polgármesteri Hivatal energetikai pályázata, amely mint kiderült forráshiány
miatt el lett utasítva. Ugyanezzel az ajánlattal keresték meg önkormányzatunkat,
hogy 1 vagy 2 éves együttműködési megállapodást kössünk velük. Egyedi
árajánlatot is küldött a cég, ami nem együttműködés, hanem konkrét pályázatot
jelent, ennek a díja 150 ezer forint + Áfa, és még sikerdíj, ami a támogatás
mértékétől függően százalékban változik. Az a kérdés, hogy szükség van-e
együttműködésre, vagy csak akkor keressék meg a céget, ha konkrét pályázatról van
szó. Pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született?
Bagi Zsolt: a bizottság javaslata, hogy nem kívánják megerősíteni
együttműködési megállapodást, az egyedi árajánlatot elfogadhatónak tartják.

az

Drávucz Katalin: kiegészíti azzal, hogy az egyedi ajánlatot nem kell elfogadni, ha
konkrét esetről lesz szó, és ezé a cégé lesz a pályázatírásra a kedvezőbb ajánlat,
majd akkor megkeresik a céget. Nem kell elkötelezni a GoodWill Consulting Kft.
irányába az önkormányzatnak magát.
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
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Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet azzal, hogy ne kössön
együttműködési megállapodást az önkormányzat a GoodWill Consulting Kft-vel,
amennyiben pályázatot kíván íratni, akkor megkeresi a céget egyedi ajánlatra?
A Képviselő-testület az javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag, elfogadja és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
142/2015. (IV. 30.) sz. határozata
GoodWill Consulting Kft-vel pályázati szolgáltatásra kötendő szerződésre
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván
együttműködési megállapodást kötni a GoodWill Consulting Kft-vel pályázati
szolgáltatásra, pályázat figyelésre.
Amennyiben az önkormányzat pályázatot szeretne benyújtani, akkor
megkeresi a GoodWill Consulting Kft-t pályázat írásra egyedi árajánlat
kérésével.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztály helyben,
3./ GoodWill Consulting Kft. (1162 Budapest, Timur u. 74. sz.)
értesülnek.
1 1 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Javaslat pályázat benyújtására az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott szociális
alapszolgáltatások fejlesztésére, új gépjármű beszerzésére
Előadó: Drávucz Katalin polgármester,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Drávucz Katalin: új gépjármű beszerzésére lenne lehetősége az önkormányzatnak,
elsősorban
falugondnoki,
tanyagondnoki
feladatok
ellátására,
szociális
alapszolgáltatások tekintetében. A kis szociális otthonban végzett feladatok
ellátására, mint a házi gondozás, étkeztetés, házi segítségnyújtás. Az a kérdés, hogy
benyújtsa-e az önkormányzat a pályázatot, vagy sem. Az autó beszerzéshez
kapcsolódó ÁFA az önkormányzatot terheli.
Szöllősi János: hány százalékos a támogatás?
Drávucz Katalin: 100 %-os nettó, tehát az Áfa-t kell kifizetni. Be lehet szerezni
terepjárót, személyautót, kisbuszt.
Bagi Zsolt: ki üzemeltetné?
Drávucz Katalin: az önkormányzat üzemeltetné, vagy a Nüvi, de a feladat ellátást
kell vele végezni. Az eredeti cél az volt, hogy egy étkeztető autóra pályázna az
önkormányzat a KIA helyett. Volt egy olyan elképzelés, hogy ezzel az autóval több
feladatot el lehetne látni. 3 pályázat mehet be a településről, különböző
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szervezetektől. Az önkormányzat, a polgárőrség és a családsegítő pályázna társulási
szinten.
Dr. Bakos Beáta: az előterjesztés azt feltételezi, hogy van pénz az Áfa-t kifizetni. Ha
ez így van, akkor támogatja a pályázat benyújtását.
Bagi Zsolt: meg kell kérdezni az intézményvezetőt, Müllerné Braun Erikát, hogy elő
tudja-e teremteni az Áfa összegét.
Szöllősi János: költségvetés tárgyalásakor a NÜVI vezetője, Gonda József kérte új
gépjármű beszerzését, ha lesz rá lehetőség.
Bagi Zsolt: arra lenne lehetőség, hogy megkérdeznék Müllernét, hogy ha az
önkormányzat pályázik, és nyer, akkor az alapítványból, vagy az alaptevékenységből
megspórolt pénzből kifizetnék az Áfa-t.
Drávucz Katalin: mindenképpen abból az intézményből kell kifizetni az Áfa-t, mert
az ő feladatellátásukhoz lenne használva.
Dr. Bakos Beáta: az ő költségvetésüket megterhelni 1,5 millió forinttal felelőtlenség.
Szöllősi János: csak féligazság, hogy a szociális otthonhoz kötődik, nagyobb
részben kötődik az általános iskolákhoz, ahová hordják az ebédet.
Drávucz Katalin: ez az autó a közétkeztetéshez nem alkalmas. Ez azt váltaná ki,
amit most az idősekhez ételhordóval hordanak ki kerékpáron.
Dr. Bakos Beáta: ennek az autónak a fenntartása is költséges.
Bertalan László: 1,3 millióba kerülne az autó, ami 6,3millió értékű, ezzel az
önkormányzat vagyona növekedne.
Mezei Norbert: a pályázattal együtt be kell nyújtani egy szakmai programot, hogy
mire kívánják használni, és azt éventer ellenőrizni fogják.
Bertalan László: ha jelenleg 10 asszony hordja kerékpáron az ételt, akkor időben
később érne ki autóval, mert sokfelé kell menni.
Drávucz Katalin: a házi segítségnyújtás nem csak abból áll, hogy ételhordóban
kiviszik az ebédet. Bevásárolnak, gyógyszert íratnak, takarítanak. Ennek az autónak
az üzemeltetése biztos, hogy plusz költség lenne.
Bertalan László: mennyi lenne az éves fenntartási díj?
Mezei Norbert: az attól függ, hogy mennyit megy az autó.
Bagi Zsolt: ha lesz egy új autó, akkor úgy a leggazdaságosabb, ha megy, és ha
megy, akkor költségbe kerül. Ha csak erre a feladat ellátásra lehet felhasználni,
akkor erre nincs szükség, mert ez csak plusz költségekkel járna. Javasolja, hogy
akkor nyújtsanak be pályázatot, ha lesz lehetőség az ételszállító autót lecserélni.
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Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született?
Bagi Zsolt: a pénzügyi bizottság javasolja a pályázat benyújtását, ha az
intézményvezető ki tudja gazdálkodni az ÁFA összegét.
(További hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pénzügyi bizottság
javaslatára a pályázat benyújtására?
A Képviselő-testület az javaslatot 1 igen, 4 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett,
elutasítja, és a következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
143/2015. (IV. 30.) sz. határozata
Pályázat
benyújtásának
elutasításáról
az
Európai
Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára
nyújtott szociális alapszolgáltatások fejlesztésére, új gépjármű beszerzésére
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az
előterjesztést az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a
vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott szociális alapszolgáltatások
fejlesztésére, új gépjármű beszerzésére.
Képviselő-testület elutasította a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési bizottság
javaslatát, és anyagi forrás hiánya miatt nem kíván pályázatot benyújtani az
előterjesztésben beajánlott pályázatra.
Erről: 1./
2./

Képviselő-testület tagjai helyben,
Polgármesteri Hivatal helyben
értesülnek.

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

pont megtárgyalása

Előterjesztés a Jászladány Biztonságáért Alapítvány alapító okiratának
módosítására
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Drávucz Katalin: átadja a szót Lajkó Terézia jegyzőnek.
Lajkó Terézia: módosító és egységes szerkezetű alapító okiratról van szó, melyet az
önkormányzat ügyvédei állították össze a jogszabályi változásoknak megfelelően.
Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság
elfogadásra javasolja az előterjesztés szerint a módosító és az egységes alapító
okiratot azzal, hogy a kuratórium megbízatása 2015. április 30. napjától határozatlan
időre szól.

26
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a Jászladány
Biztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosításával az ügyrendi bizottság
javaslatára?
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
144/2015. (IV. 30.) sz. határozata
Jászladány Biztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítása
Alulírott Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő testülete, mint
a „JÁSZLADÁNY BIZTONSÁGÁÉRT ALAPÍTVÁNY „alapítója az alapítvány
alapító okiratát jelen határozatban foglaltak szerint módosítja, figyelemmel az
alábbi jogszabályok hatálybalépésére is:
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével
összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi
CLXXVII. törvény
1. Az alapító okirat preambuluma az alábbi szövegezésre módosul:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint jelen alapító
okirat 1. pontjában megjelölt alapító a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. 3:378. §-a alapján jelen alapító okiratban meghatározott tartós cél
folyamatos megvalósítására érdekében alapítványt hoz létre az alábbiak
szerint:
2. Tekintettel arra, hogy a Jászladány Önkormányzatának
Képviselőtestület Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottsága
megszűnt, így az alapító okirat 1. pontja az alábbiak szerint
módosult:
1./ Az alapító neve, székhelye:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
5055 Jászladány, Hősök tere 6.
Az alapító kinyilvánítja, hogy ezen alapítvány nyitott, így ahhoz bármely jogi
személy vagy magánszemély (természetes személy) csatlakozhat, amely
magáénak vallja az alapítvány céljait. Az alapítvány közvetlen politikai
tevékenységet nem végez, pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad
el, országgyűlési képviselő jelöltet nem állíthat, és nem támogathat.
3. Az alapító okirat kiegészül az alábbi, 4. ponttal:
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Az alapító jelen alapítványt határozatlan időtartamra hozza létre.
4. Az alapítvány célját tartalmazó 5. pont (korábbi alapító okirat 3.
pontja) az alábbi szövegezéssel egészül ki:
A Jászladány Biztonságáért Alapítvány olyan feladatokat lát el, melyről az
önkormányzatnak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény II. fejezetében – különösen a 13. §-ban foglaltak szerint
gondoskodnia kell.
5. Az alapító okirat 6. pontja (korábbi alapító okirat 4. pontja) az
alábbi szövegezéssel egészül ki
Az alapítvány a létesítő okiratában meghatározott alapítványi cél
megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére
jogosult.
Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a jelen Alapító
Okirat 5. pontjában foglalt célra kell felhasználni.
6. A korábbi alapít okirat 7.-8.-9. pontja helyett az alábbi 8.-9. pont
szerepel:
8./ Az alapítvány ügyvezető szervezete:
8.1. Az alapítvány ügyvezető szerve az 5 fős kuratórium. Az alapító a
kuratórium tagjait határozatlan időre jelöli ki. A Kuratórium elnökét a
Kuratórium tagjai közül Jászladány Nagyközségi Önkormányzat, mint
alapítónak, képviselő testületének tagjai többségi szavazattal választják meg,
a kuratóriumi tagok javaslata alapján.
8.2. Nem lehet a Kuratórium tagja akivel szemben a Polgári törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény 3:22. § (4) - (5) bekezdéseiben foglalt kizáró és a
Ptk. 3:397. § (3) – (4) bekezdéseiben meghatározott összeférhetetlenségi
okok fennállnak, így:
−
−
−
−

bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre
ítélték ;
az Alapítvány tevékenységét érintő foglalkozástól való jogerős eltiltás
hatálya alatt áll;
az Alapítvány kedvezményezettje vagy annak közeli hozzátartozója;
az Alapítvány alapítója vagy annak közeli hozzátartozója.

8.3. A kuratórium működésének szabályait Jászladány
Önkormányzat alapítónak képviselő testülete állapítja meg.

Nagyközségi

8.4. Az alapítvány terhére történő jutalmazás odaítéléséről a kuratóriumi
többségi szavazat határoz.
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8.5. Az alapítók egyes feladatok ellátására megbízólevéllel a kuratóriumba
tagot delegálhatnak. A delegált tag megbízatását írásban visszavonhatják és
új delegált tagot jelölhetnek meg.
8.6. Az alapítvány működésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat a
Jászladányi Polgármesteri Hivatala látja el.
8.7.
Kuratórium elnöke: Nagypál Béla
5055 Jászladány, Óvoda u. 20. szám alatti lakos
Tagjai:
-

Berkó Jánosné
5055 Jászladány, Petőfi Sándor u. 9. szám alatti lakos

-

Bertalan László
5055 Jászladány, Kossuth Lajos u. 37. szám alatti lakos

-

Pomázi László
5055 Jászladány, Újszászi u. 9. szám alatti lakos

-

Vincze János Farkas
5055 Jászladány, Kossuth Lajos u. 144. szám alatti lakos
A Kuratórium tagjai ellenérték nélkül látják el tevékenységüket, de az
Alapítvány működtetése során felmerülő költségeik megtérítésére
jogosultak.
A Kuratórium tagjai – a jelen Alapító Okirathoz külön íven csatolt
nyilatkozatokkal – kijelentik, hogy a megbízatást elfogadják, és egyben
nyilatkoznak a kizáró-, és összeférhetetlenségi okokról is.

8.8. Az alapítvány képviseletére jogosult:
A képviseleti jogot a kuratórium elnöke gyakorolja önállóan.
A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy
akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. § 2. pont) élettársa a kuratórium
döntése alapján kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen
pénzügyi előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyeltben érdekelt.
9.A kuratóriumi tagság megszűnik:
-

lemondással,
a kuratóriumi tag halálával
az alapító által történő visszahívással
az alapítvány megszűnésével.
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7. Az alapító okirat 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezések
lépnek:
10./ Az alapítvány működése
10.1 A kuratórium az alapítvány ügyvezető szerve. A kuratórium tagjai az
alapítvány vezető tisztségviselői. Felelőssége az alapítvány céljára rendelt
vagyon hatékonyabb működtetése, így feladata mindent megtenni annak
érdekében, hogy az alapítvány vagyonát a jogszabályoknak és a törvényes
gazdasági lehetőségeknek megfelelően gyarapítsa.
Az összes jövedelem azonban csak az alapítvány céljai áltál meghatározott
körben és módon használható fel.
10.2 A kuratórium ülései nyilvánosak, melyet a kuratórium elnöke hív össze,
az írásos meghívóban a napirendi pontokat is közölve 14 nappal az ülést
megelőzően. A kuratórium ülését szükség szerint, de évenként legalább két
alkalommal tartja. Rendkívüli ülést az elnök és az elnökhelyettes hívhat össze.
A kuratórium akkor határozatképes ha a kuratóriumi tagok közül legalább 3 fő
jelen van.
A kuratórium döntéseit az ülésen nyílt szavazással, többségi szavazattal
hozza meg.
10.3 A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki
vagy akinek közeli hozzátartozója / Ptk. 8:1. § 2. pont t/ élettársa a határozat
alapján:
● kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,
● bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekélt.
10.4 A kuratórium üléseiről, határozatairól jegyzőkönyvet kell készíteni,
melynek tartalmaznia kell: az ülés helyét, időpontját, tárgyát, megjelentek
névsorát, arányát, a jegyzőkönyvvezető személyét, tartalmát, valamint a
határozatok tartalmát, hatályát, szavazatok arányát (támogatók, ellenzők
aránya ). A kuratórium döntéseiről az érintettek írásban kell értesíteni.
10.5 Az alapítvány éves beszámolóját Jászladány Nagyközségi
Önkormányzat Képviselő- testülete hagyja jóvá, melyet az OBH-nál letétbe
helyezni szükséges.
A kuratórium elnöke számol be az alapítvány
tevékenységéről, gazdálkodásáról, a döntéseikről.
10.6 Az alapítvány a nyilvánosságot a „Ladányi Hírek” című lapban biztosítja,
amelyben
alapítvány éves beszámolójáról, tevékenységéről nyújt
tájékoztatást. Az alapító okirat az alapítvány székhelyén tekinthető meg.
/Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, 5055
Jászladány, Hősök tere 6./
10.7 A kuratórium ellenőrzését Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő- testülete által kijelölt bizottság végzi.

30

10.8 Az elnök és az elnökhelyettes 50.000.- Ft összegig együttesen jogosult
rendelkezni az alapítvány számlájáról. E fölötti összeg esetén a kuratórium
többségi szavazati döntése szükséges.
10.9 A kuratórium megbízatása 2015. április 30. napjától határozatlan időre
szól.
10.10 A tagok megbízatásukat társadalmi munkában látják el.
10.11 A kuratórium alapítványi díjak odaítélésről dönthet, melyet ünnepélyes
keretek között kell átadni. Az alapítványi díj odaítélésénél a leadott szavazatok
egyszerű többsége szükséges.
10.12 Ha az alapítvány éves bevétele meghaladja az 5 millió forintot, a vezető
szervtől elkülönült felügyelő szervet kell létrehozni. A felügyelő szerv
ügyrendjét maga állapítja meg.
8. Az alapító okirat 11,12,13 pontjait hatályon kívül helyezi és
elfogadja az alábbi 11, 12 pontokat:
11./ Az alapítvány jogutód nélküli megszűnése:
Az alapítvány a Ptk. 3:403. §-ában foglaltak szerint szűnik meg.
Az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után
megmaradó vagyon az alapítót illeti, azzal, hogy az alapítót, a csatlakozót és
az egyéb adományozót, továbbá ezek hozzátartozóit megillető vagyon nem
haladhatja meg az alapító, a csatlakozó és az egyéb adományozó által az
alapítványnak juttatott vagyont.
Az alapító az általa juttatott vagyonról az alapítvány jogutód nélküli
megszűnésekor az alapítvány céljával azonos vagy hasonló célú alapítvány
vagy egyesület számára rendelkezhet.
12. Egyéb rendelkezések:
Az alapítók tudomásul veszik, hogy jelen alapító okirat érvényességéhez a
Szolnoki Törvényszék nyilvántartásba vételi végzése szükséges.
Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény ide vonatkozó rendelkezéseit, az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a civil szervezetek
gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznú jogállás egyes kérdéseiről
szóló 350/2011.(XII) Kormány rendelet ide vonatkozó rendelkezéseit kell
alkalmazni.
Erről: 1./
2./

Képviselő-testület tagjai helyben,
Polgármesteri Hivatal helyben
értesülnek.
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Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a Jászladány
Biztonságáért Alapítvány egységes szerkezetű alapító okiratával?
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
145/2015. (IV. 30.) sz. határozata
Jászladány Biztonságáért Alapítvány egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratának elfogadása
JÁSZLADÁNY BIZTONSÁGÁÉRT ALAPÍTVÁNY
ALAPÍTÓ OKIRATA
módosításokkal – dőlt betűkkel jelezve – egységes szerkezetben
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint jelen alapító
okirat 1. pontjában megjelölt alapító a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. 3:378. §-a alapján jelen alapító okiratban meghatározott tartós cél
folyamatos megvalósítására érdekében alapítványt hoz létre az alábbiak
szerint:
1./ Az alapító neve, székhelye:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
5055 Jászladány, Hősök tere 6.
Az alapító kinyilvánítja, hogy ezen alapítvány nyitott, így ahhoz bármely jogi
személy vagy magánszemély (természetes személy) csatlakozhat, amely
magáénak vallja az alapítvány céljait. Az alapítvány közvetlen politikai
tevékenységet nem végez, pártoktól független, azoktól támogatást nem
fogad el, országgyűlési képviselő jelöltet nem állíthat és nem
támogathat.
2./ Az alapítvány elnevezése:
„ JÁSZLADÁNY BIZTONSÁGÁÉRT ALAPÍTVÁNY”
3./ Az alapítvány székhelye: 5055 Jászladány, Hősök tere 6.
4./ Az alapítvány létesítésének időtartama:
Az alapító jelen alapítványt határozatlan időtartamra hozza létre.
5./ Az alapítvány célja
Anyagi támogatással, valamint a rendelkezésre álló alapítványi vagyon
kamatoztatásával hozzájáruljon a jászladányi állampolgárok élet- és
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vagyonvédelméhez, Jászladány Nagyközség közrend, közbiztonságának
erősítéséhez, az alapítványi vagyon célszerű hasznosításával elősegítse a
rendőri feladatok megvalósítását, de különösen a közterületi szolgálat
hatékonyabb tevékenységét.
Az alapítvány céljának megvalósítása érdekében a rendőrség hivatásos
állományában szolgálatot teljesítőket további eredményesebb bűnmegelőző
munkára ösztönzi.
Mindezekkel részt vállal a társadalmi szintű bűnmegelőzésében és hozzájárul
a rendőrség és a lakosság jó kapcsolatának erősítéséhez.
A Jászladány Biztonságáért Alapítvány olyan feladatokat lát el, melyről
az önkormányzatnak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény II. fejezetében – különösen a 13. §-ban
foglaltak szerint gondoskodnia kell.
6./ Az alapítvány induló vagyona:
Az alapítvány vagyona az alapítók által rendelkezésre bocsátott induló
készpénzvagyon. „Jászladány Biztonságáért Alapítvány” induló vagyona
500.000,-Ft, azaz Ötszázezer forint.
További forrásai: magánszemélyek, valamint jogi személyiségű szervek vagy
szervezetek adományai. Kamatok, vállalkozói tevékenység, egyéb források.
Az alaptőke az alapítók írásbeli hozzájárulása nélkül 100.000,-Ft, azaz
Egyszázezer forint alá nem csökkenthető.
Az alapítvány a létesítő okiratában meghatározott alapítványi cél
megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység
végzésére jogosult.
Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a jelen
Alapító Okirat 5. pontjában foglalt célra kell felhasználni.
7./ A vagyon felhasználásának módja:
Az alapítvány vagyonát a jelen alapító okirat 5. pontjában meghatározott célok
elérésére lehet felhasználni, különösen:
A közterületi – bűnmegelőzési munkában kitűnt rendőrségi hivatásos állomány
költségtérítésére,
Bűnmegelőző, bűnüldöző munkát segítő állampolgárok költségtérítésére
(esetleges jutalmazás),
A polgárőrség állománya szociális körülményeinek javítása, más hasonló célú
alapítvány támogatása.
8./ Az alapítvány ügyvezető szervezete:
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8.1. Az alapítvány ügyvezető szerve az 5 fős kuratórium. Az alapító a
kuratórium tagjait határozatlan időre jelöli ki. A Kuratórium elnökét a
Kuratórium tagjai közül Jászladány Nagyközségi Önkormányzat, mint
alapítónak, képviselő testületének tagjai többségi szavazattal választják
meg, a kuratóriumi tagok javaslata alapján.
8.2. Nem lehet a Kuratórium tagja akivel szemben a Polgári
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. § (4) - (5) bekezdéseiben
foglalt kizáró és a Ptk. 3:397. § (3) – (4) bekezdéseiben meghatározott
összeférhetetlenségi okok fennállnak, így:
−
−
−
−

bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés
büntetésre ítélték ;
az Alapítvány tevékenységét érintő foglalkozástól való jogerős
eltiltás hatálya alatt áll;
az Alapítvány kedvezményezettje vagy annak közeli hozzátartozója;
az Alapítvány alapítója vagy annak közeli hozzátartozója.

8.3. A kuratórium működésének szabályait Jászladány Nagyközségi
Önkormányzat alapítónak képviselő testülete állapítja meg.
8.4. Az alapítvány terhére történő jutalmazás odaítéléséről a kuratóriumi
többségi szavazat határoz.
8.5. Az alapítók egyes feladatok ellátására megbízólevéllel a kuratóriumba
tagot delegálhatnak. A delegált tag megbízatását írásban visszavonhatják és
új delegált tagot jelölhetnek meg.
8.6. Az alapítvány működésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat a
Jászladány Nagyközségi Polgármesteri Hivatala látja el.
8.7.
Kuratórium elnöke: Nagypál Béla
5055 Jászladány, Óvoda u. 20. szám alatti lakos
Tagjai:
-

Berkó Jánosné
5055 Jászladány, Petőfi Sándor u. 9. szám alatti lakos

-

Bertalan László
5055 Jászladány, Kossuth Lajos u. 37. szám alatti lakos

-

Pomázi László
5055 Jászladány, Újszászi u. 9. szám alatti lakos

-

Vincze János Farkas
5055 Jászladány, Kossuth Lajos u. 144. szám alatti lakos
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A Kuratórium tagjai ellenérték nélkül látják el tevékenységüket, de
az Alapítvány működtetése során felmerülő költségeik
megtérítésére jogosultak.
A Kuratórium tagjai – a jelen Alapító Okirathoz külön íven csatolt
nyilatkozatokkal – kijelentik, hogy a megbízatást elfogadják és
egyben nyilatkoznak a kizáró-, és összeférhetetlenségi okokról is.
8.8. Az alapítvány képviseletére jogosult:
A képviseleti jogot a kuratórium elnöke gyakorolja önállóan.
A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy
akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. § 2. pont) élettársa a kuratórium
döntése alapján kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen
pénzügyi előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyeltben érdekelt.
9.A kuratóriumi tagság megszűnik:
-

lemondással,
a kuratóriumi tag halálával
az alapító által történő visszahívással
az alapítvány megszűnésével.

10./ Az alapítvány működése
10.1 A kuratórium az alapítvány ügyvezető szerve. A kuratórium tagjai az
alapítvány vezető tisztségviselői. Felelőssége az alapítvány céljára rendelt
vagyon hatékonyabb működtetése, így feladata mindent megtenni annak
érdekében, hogy az alapítvány vagyonát a jogszabályoknak és a törvényes
gazdasági lehetőségeknek megfelelően gyarapítsa.
Az összes jövedelem azonban csak az alapítvány céljai áltál meghatározott
körben és módon használható fel.
10.2. A kuratórium ülései nyilvánosak, melyet a kuratórium elnöke hív össze,
az írásos meghívóban a napirendi pontokat is közölve 14 nappal az ülést
megelőzően. A kuratórium ülését szükség szerint, de évenként legalább két
alkalommal tartja. Rendkívüli ülést az elnök és az elnökhelyettes hívhat össze.
A kuratórium akkor határozatképes, ha a kuratóriumi tagok közül legalább 3
fő jelen van.
A kuratórium döntéseit az ülésen nyílt szavazással, többségi szavazattal
hozza meg.
10.3 A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki
vagy akinek közeli hozzátartozója /Ptk. 8:1. § 2. pont t/ élettársa a határozat
alapján:
● kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,
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● bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekélt.
10.4. A kuratórium üléseiről, határozatairól jegyzőkönyvet kell készíteni,
melynek tartalmaznia kell: az ülés helyét, időpontját, tárgyát, megjelentek
névsorát, arányát, a jegyzőkönyvvezető személyét, tartalmát, valamint a
határozatok tartalmát, hatályát, szavazatok arányát (támogatók, ellenzők
aránya). A kuratórium döntéseiről az érintettek írásban kell értesíteni.
10.5. Az alapítvány éves beszámolóját Jászladány Nagyközségi
Önkormányzat Képviselő- testülete hagyja jóvá, melyet az OBH-nál letétbe
helyezni szükséges.
A kuratórium elnöke számol be az alapítvány
tevékenységéről, gazdálkodásáról, a döntéseikről.
10.6. Az alapítvány a nyilvánosságot a „Ladányi Hírek” című lapban biztosítja,
amelyben alapítvány éves beszámolójáról, tevékenységéről nyújt
tájékoztatást. Az alapító okirat az alapítvány székhelyén tekinthető meg.
/Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, 5055
Jászladány, Hősök tere 6./
10.7. A kuratórium ellenőrzését Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő- testülete által kijelölt bizottság végzi.
10.8. Az elnök és az elnökhelyettes 50.000.- Ft összegig együttesen jogosult
rendelkezni az alapítvány számlájáról. E fölötti összeg esetén a kuratórium
többségi szavazati döntése szükséges.
10.9. A kuratórium megbízatása 2015. április 30. napjától határozatlan időre
szól.
10.10. A tagok megbízatásukat társadalmi munkában látják el.
10.11. A kuratórium alapítványi díjak odaítélésről dönthet, melyet ünnepélyes
keretek között kell átadni. Az alapítványi díj odaítélésénél a leadott szavazatok
egyszerű többsége szükséges.
10.12. Ha az alapítvány éves bevétele meghaladja az 5 millió forintot, a
vezető szervtől elkülönült felügyelő szervet kell létrehozni. A felügyelő
szerv ügyrendjét maga állapítja meg.
11./ Az alapítvány jogutód nélküli megszűnése:
Az alapítvány a Ptk. 3:403. §-ában foglaltak szerint szűnik meg.
Az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése
után megmaradó vagyon az alapítót illeti, azzal, hogy az alapítót, a
csatlakozót és az egyéb adományozót, továbbá ezek hozzátartozóit
megillető vagyon nem haladhatja meg az alapító, a csatlakozó és az
egyéb adományozó által az alapítványnak juttatott vagyont.
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Az alapító az általa juttatott vagyonról az alapítvány jogutód nélküli
megszűnésekor az alapítvány céljával azonos vagy hasonló célú
alapítvány vagy egyesület számára rendelkezhet.
12. Egyéb rendelkezések:
Az alapítók tudomásul veszik, hogy jelen alapító okirat érvényességéhez a
Szolnoki Törvényszék nyilvántartásba vételi végzése szükséges.
Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény ide vonatkozó rendelkezéseit, az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a civil szervezetek
gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznú jogállás egyes
kérdéseiről szóló 350/2011.(XII) Kormány rendelet ide vonatkozó
rendelkezéseit kell alkalmazni.
ZÁRADÉK: az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt módosított szövege
megfelel a létesítő-okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.
Jászladány, 2015. április 30.
.............................................
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő- testülete, mint alapító
Képviselője: Drávucz Katalin polgármester
Erről: 1./
2./
3./
4./
5./

.........................................
Kuratórium elnöke

Képviselő-testület tagjai helyben,
Polgármesteri Hivatal helyben,
Jászladány Biztonságért Alapítvány kuratóriuma helyben,
Dr. Deák Zoltán ügyvéd 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt.
4. III. emelet
Szolnoki Törvényszék 5001 Szolnok, Kossuth út 1. (ügyvéd által)
értesülnek.

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

pont megtárgyalása

Előterjesztés a Jászsági Szociális
MEGÁLLAPODÁS-ának módosítására
Előadó: Drávucz Katalin polgármester

Szolgáltató

Társulás

TÁRSULÁSI

Drávucz Katalin: a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás (JSZSZT) keretein belül
egy új intézményt szeretne létrehozni a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgáltat mellett, ami a szociális alapszolgáltatási feladatokat látná el. Az intézmény
telephelyét át kell vezetni a társulási megállapodáson, illetve bele kell, hogy
kerüljenek a fő tevékenységek, az intézmény megnevezése, működése ezért válik
szükségesség a társulási megállapodás módosítása. Minden településnek, aki
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érintett a társulásban, annak el kell fogadni. Megkérdezi, hogy van-e valakinek
kérdése, vagy véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a társulási
megállapodás módosítását az előterjesztés szerint?
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
146/2015. (IV. 30.) sz. határozata
A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási megállapodásának
módosításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Társulási Tanács
javaslata alapján a TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS módosítását az alábbiak
szerint elfogadta:
1. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 6. pontjának első bekezdésében a
„- szociális és gyermekjóléti ellátás” feladatot, azt folytatva, a következő
feladatokkal egészítik ki:
szociális étkeztetés,
házi segítségnyújtás,
időskorúak nappali intézményi ellátása,
demens személyek nappali intézményi ellátása.”
2. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 7. pontjának az alaptevékenységre
vonatkozó rendelkezéseit, a „Működési területe:G” bekezdésig, hatályon
kívül helyezik, és helyükbe a következő rendelkezéseket léptetik hatályba:
„7. A főtevékenység államháztartási megjelölése:
Államháztartási szakágazat
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
A Társulás szakmai alaptevékenységei kormányzati funkciókba
sorolva:
011130
102030
104012
104042
104060
107051
107052
107054

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége
Idősek, demens betegek nappali ellátása
Gyermekek átmeneti ellátása
Gyermekjóléti szolgáltatások
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító
programok
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Családsegítés

