JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. szeptember 2-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén,
a Polgármesteri Hivatal dísztermében
Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Dr. Bakos Beáta,
Bertalan László, Seresné Lados Éva, Szöllősi János, Tóth Imre 6 fő képviselő.
Bejelentés mellett távolmaradt: Bagi Zsolt, Gyárfás Lajos, Major Ferencné 3 fő
képviselő.
Tanácskozási joggal jelen van:
Lajkó Terézia jegyző,
Lovász Imre aljegyző,
Lóczi István Polgármesteri Hivatal igazgatási osztályvezetője.
Drávucz Katalin polgármester tisztelettel köszönti a soron kívüli képviselő-testületi
ülésen megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből
6 fő jelen van, Bagi Zsolt, Gyárfás Lajos és Major Ferencné képviselők jelezték
távolmaradásukat, a testület határozatképes, az ülést megnyitja. A meghívóban 1
napirendi pont szerepel, ami a Jászberény Város Idősek Otthona átvételi
szándékáról szóló napirendi pont, szóbeli előterjesztés mellett. Megkérdezi, hogy
ezen túl van-e valakinek még 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 1 napirendi pontot nyílt ülésben tárgyal a testület?
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
235/2015. (IX. 2.) sz. határozata
Napirend elfogadása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők
szerint határozza meg mai ülésének napirendjét:

Napirend:
1./

Előterjesztés a Jászberény Város Idősek Otthona (Jászladány, Kossuth
Lajos út 106. sz.) átvételének szándékáról
Előadó: Drávucz Katalin polgármester

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
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Napirendi pont megtárgyalása

Előterjesztés a Jászberény Város Idősek Otthona (Jászladány, Kossuth Lajos
út 106. sz.) átvételének szándékáról
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester
Drávucz Katalin: tájékoztatja a képviselőket, hogy Jászberény város
polgármesterével folytatott előzetes egyeztetésen felmerült annak lehetősége, hogy
a jászladányi önkormányzat átvenné a településen található, Jászberény
Önkormányzata által üzemeltetett Idősek Otthonát. Már évekkel ezelőtt is volt
próbálkozás erre az átadásra, de az akkori képviselő-testülettel és polgármesterrel
nem sikerült megállapodnia Jászberénynek egy mindenki számára előnyös átvételről.
Jelzésük szerint nem csak a működtetést szeretnék átadni, hanem az épületet, a
vagyont is. Az épület állami vagyon, tehát egy jelképes összegért, akár 1 forintért is
át lehetne adni véleményük szerint. Jászberény számára ez az intézmény
úgynevezett „mostohagyerek”, nincs jászberényi kötődés, a dolgozók 80%-a
jászladányi, ezért szeretnék, ha átvenné Jászladány. Elmondja, hogy egyeztetett
ebben az ügyben az önkormányzati fenntartású idősek otthona vezetőjével, Müllerné
Braun Erikával, hogy ő mit gondol erről az intézményről, aki elmondta, hogy
valószínűleg nem kell a jászberényi önkormányzatnak finanszírozást hozzá tenni a
működéshez, mert szerinte ki lehet gazdálkodni a költségeket. Erről pontosabb
információt csak akkor tudna mondani, ha látná az intézmény költségvetését. Ha a
testületnek szándékában áll átvenni az intézményt, akkor gazdálkodási szempontból
célszerű lenne összeolvasztani a jászberényi intézményt a jelenleg önkormányzati
fenntartású intézménnyel.
Az Országgyűlési képviselő tájékoztatása szerint a Kormánynak szándékában áll
olyan intézkedést hozni, hogy 2 éven múlva minden bentlakásos intézmény
visszakerülne az állam fenntartása, vagy egyházi fenntartás alá. Ha most Jászladány
úgy dönt, hogy nem kívánja átvenni Jászberénytől, akkor megkeresik az egyházat.
Dr. Bakos Beáta: javasolja, hogy fejezze ki a testület átvételi szándékát, hiszen jól
karbantartott épülettel, jó nővérgárdával, és nagyon jó felszereltséggel rendelkezik az
intézmény.
Tóth Imre: támogatását fejezi ki, javasolja a tárgyalások kezdeményezését, hiszen
sok jászladányi dolgozót foglalkoztat az intézmény, ami fontos a település számára.
Bertalan László: szeretne bővebb tájékoztatást Jászberénytől az átadás-átvételt,
valamint a költségvetést illetően, s amennyiben a szakemberek megfelelőnek találják
az intézmény fenntartásához szükséges dolgokat, akkor támogatja az átvételt.
Szöllősi János: egyetért Bertalan László javaslatával, szeretne megtudni többet az
átadás-átvétel feltételeiről, a vagyon átadásról.
Lajkó Terézia: javasolja a határozatban megfogalmazni a testület átvételi szándékát,
és feltételként megjelölni, hogy betekintést kérnek a működésbe, költségvetésbe, s
amennyiben mindkét fél számára megfelelőek az átadási feltételek, akkor kívánja
átvenni az önkormányzat a vagyont és a működtetést.
(További hozzászólás nem hangzik el.)

