JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. szeptember 16-án megtartott soros nyílt ülésén,
a Polgármesteri Hivatal dísztermében
Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt,
Bertalan László, Gyárfás Lajos, Major Ferencné, Seresné Lados Éva, Szöllősi János,
Tóth Imre 8 fő képviselő.
Később érkezik: Dr. Bakos Beáta 1 fő képviselő.
Tanácskozási joggal jelen van:
Lajkó Terézia jegyző,
Lovász Imre aljegyző,
Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője,
Lajosné Kiss Klára a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője,
Gonda József Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény
vezetője,
Silye András a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
vezetője,
Dankó Zoltán építész,
Herédi László Duna Aszfalt Kft. képviselője,
Kovács Ferenc a KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. képviselője,
Czibak László a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,
Fózer Tibor tűzoltó ezredes, Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
vezetője,
Szabó Szabolcs Gábor tűzoltó őrnagy, tűzoltóparancsnok Jászberényi
Hivatásos Tűzoltó parancsnokság
Drávucz Katalin polgármester tisztelettel köszönti a soros képviselő-testületi
ülésen megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből
8 fő jelen van, Dr. Bakos Beáta képviselő jelezte, hogy később érkezik, a testület
határozatképes, az ülést megnyitja. Külön szeretettel köszönti a meghívott
vendégeket. A napirend módosításaként javasolja, hogy az első napirendi pontot
tárgyalja 3. pontként a testület, így a szennyvízzel és a tűzoltóság beszámolójával
kapcsolatos napirendi pontok előrébb kerülnének.
Plusz napirendi pontként
javasolja, hogy zárt ülésben vegyenek fel egy egyebek című napirendi pontot, amit
szóban fog előterjeszteni. 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 ért egyet a javaslattal, hogy
zárt ülésben utolsó pontként egyebek napirendi pontot tárgyaljon a testület?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:

2

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
239/2015. (IX. 16.) sz. határozata
Napirend kiegészítése
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő
ponttal egészíti ki zárt ülésének napirendjét:
18.

Egyebek
Előadó: Drávucz Katalin polgármester

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy az
első napirendi pontot harmadikként tárgyalja a testület?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
240/2015. (IX. 16.) sz. határozata
Napirend módosítása
Jászladány
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
következőképpen módosítja mai ülésének napirendjét:

a

1./

Beszámoló a szennyvízberuházás időarányos megvalósulásáról
Előadó: KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. képviselője,
Duna Aszfalt Kft. képviselője

2./

Beszámoló Jászladány tűzvédelmi helyzetéről és a tűzvédelem
érdekében tett intézkedésekről
Előadó: Hivatásos tűzoltóság parancsnoka, vagy helyettese

3./

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

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a mai napirendet,
mely következtében 15 napirendi pontot nyílt ülésben, 3 napirendi pontot zárt
ülésben tárgyal a testület?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
241/2015. (IX. 16.) sz. határozata
Napirend elfogadása
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők
szerint határozza meg mai ülésének napirendjét:

Napirend:
1./

Beszámoló a szennyvízberuházás időarányos megvalósulásáról
Előadó: KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. képviselője,
Duna Aszfalt Kft. képviselője

2./

Beszámoló Jászladány tűzvédelmi helyzetéről és a tűzvédelem
érdekében tett intézkedésekről
Előadó: Hivatásos tűzoltóság parancsnoka, vagy helyettese

3./

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

4./

Előterjesztés
Jászladány
Nagyközség
Település
Rendezési
Eszközeinek módosításával kapcsolatban beérkezett véleményekről
Előadó: Dankó Zoltán településtervező,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

5./

Tájékoztató a naperőmű létesítésével kapcsolatban
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Dankó Zoltán építész szakértő
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

6./

Javaslat a Központi orvosi ügyelet biztonságos működtetésének
kialakítására
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

7./

Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak
módosítására
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

8./

Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének
módosítására
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

9./

Tájékoztató az önkormányzat 2015. I. félévi költségvetésének
helyzetéről
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

10./

Előterjesztés Bursa Hungarica ösztöndíj rendszerhez
csatlakozásra 2016. évben
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

11./

Tájékoztató a zaj és rezgésvédelmi szabályokról
Előadó: Lovász Imre aljegyző

történő
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12./

Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 9/2014. (VI. 14.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Lajkó Terézia jegyző
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

13./

Tájékoztató a bölcsődei férőhely bővítés feltételeiről
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető

14./

Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérelme maximális csoportlétszám
növeléséhez
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

15./

Előterjesztés a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt állami tulajdonú
lakóingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának
lehetőségéről
Előadó: Lovász Imre aljegyző
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

Zárt

ülés:

16./

Kérelem mérlegképes könyvelő tanfolyam díjának átvállalására
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

17./

Személyi javaslatok Jász-Nagykun-Szolnok Megyei kitüntető díjakra
Előadó: Drávucz Katalin polgármester,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

18./

Egyebek
Előadó: Drávucz Katalin polgármester

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

N a p i r e n d i pont megtárgyalása

Beszámoló a szennyvízberuházás időarányos megvalósulásáról
Előadó: KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. képviselője,
Duna Aszfalt Kft. képviselője
Drávucz Katalin: köszönti a KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. részéről Kovács
Ferencet, valamint a Duna Aszfalt Kft. részéről Herédi Lászlót. Megkéri Herédi
Lászlót, hogy tájékoztassa a képviselőket a szennyvízberuházás alakulásáról.
Herédi László: a 2 héttel ezelőtti sajtótájékoztatón elmondta, hogy október elején
folyni fog a szennyvíz a csatornában, és a telep fogadni fogja azt. Ez a kijelentés
most is áll. Rajta vannak, hogy a szennyvízhálózat befejeződjön. Több helyen a fő
utakon is elindultak az aszfaltozások, pedig az szokott lenni az utolsó művelet a
csatornaépítésnél. Ami hátra van - és a szeptember 30-i határidő szorítja, - az egy-
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két átemelő építése, pár helyen a rákötések, és az utak helyreállítása, illetve a
dokumentáció összeállítása. A dokumentációk kitöltésénél is előnybe vannak más
projektekhez viszonyítva, ugyanis a mérnök szervezet minden részszámla
benyújtásakor megköveteli a dokumentációt, ami máshol csak a végén szükséges.
Szeptember 30-al megtörténik a kivitelezés, és polgármester asszony kiadhatja a
rákötési engedélyt az üzemeltetővel együtt.
Kovács Ferenc: hasonlóan látja, mint Herédi László, de egy kicsit szkeptikus. Az
átemelőkből 8-ból 5 olyan állapotban van, hogy akár holnap is tudja fogadni a
szennyvizet, gépészetileg rendben van, áram ellátása biztosított, a szivattyúk
rendelkezésre állnak, de vagyonvédelmi okokból csak a legvégén lesznek
elhelyezve. 3 db átemelőn még dolgoznak, nincs beleszerelve a gépészet, jelezte a
kivitelezőnek, hogy a kellő hangsúlyt fordítsanak arra, hogy ez is készen legyen. A
jövő heti települési rendezvényre útelterelést kért az önkormányzat, abban lát még
gyenge pontokat. A Nagytemető út és térségén van egy 400 méter hosszú szakasz,
ami még jelenleg is építés alatt van, és valószínűleg még a jövő héten is építés alatt
lesz. Az ott dolgozó alvállalkozóval és Sárik Zsolt építésvezetővel megbeszélte, hogy
csütörtökön délelőtt végig fog menni azon az útvonalon, ahol az önkormányzat
meghatározta a terelési rendet, nagy esély van rá, hogy készen lesz addigra. A
Dózsa György utca rendben van, jelenleg a csatlakozási pontnál aszfaltoznak, de az
hétvégére készen lesz. Van olyan rész, ahol le van aszfaltozva, de még nem kapott
teljes burkolatot, ott kiállnak az akna fedőlapok, az balesetveszélyes, ezért jövő hét
közepéig a terelő útvonalon ezt is meg kell oldani.
A kivitelezőnek az érdeke, hogy szeptember 30-ra 40km csatornahálózat
megépüljön. Kevés az idő, de van még rá reális esély. A helyreállítás a település
belső részein még határidő után is folytatódni fog. Vannak olyan utcák, ahol a sávos
helyreállítás után „szőnyegezni” kell, mert az építési forgalom tönkretette, és az
eredeti állapotot csak így lehet helyreállítani. Ez nem minden utcánál fog
megtörténni, hiszen a sávos helyreállítás a kötelező.
A telep nem biztos, hogy szeptember 30-án tudja fogadni a szennyvizet, ott
építéstechnológiailag, és infrastruktúrailag több lemaradás van, de dolgoznak a
szakemberek.
Herédi László: igaza van a műszaki ellenőrnek, hogy előfordulhat, hogy az OMS
nem végez a szennyvízteleppel szeptember 30-ig. Ahhoz, hogy a telep tudjon
működni, lakossági rákötések kellenek.
Kovács Ferenc: amíg nincs készen 100%-ig a hálózat, és az átemelők, addig nem
lehet lakossági rákötés. A lakosságot tájékoztatni fogják, ha meg lehet kezdeni a
rákötéseket.
Tóth Imre: a korábbi tájékoztatókon elhangzott a csatornaépítés, és a műszaki
átvétel, a kamerázás, víztartás próba ellenőrzése. Ez most hol tart?
Kovács Ferenc: minden számlához, amiket eddig a mérnök szervezet jóváhagyott
kért különböző minősítéseket. Jelenleg 90 %-ban le van fektetve a hálózat, egy
nyomócső, és a Nagytemető úti szakasz van még épülőben. A kamerás vizsgálat
majdnem minden szakaszon megvan, de van olyan szakasz, ami beavatkozást
igényel, mert a rákötéseknél volt valami műszaki probléma, a kamera nem 100%-os
biztonságot mutatott a rendszerben. Folyamatosan zajlik a kameravizsgálat, és ezen
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túl még a teherbírás és tömörség méréseket is végzi a kivitelező. Jelen pillanatban
nincs még olyan csatornaszakasz, ami 100%-ig el van fogadva, 70%-os leigazolások
már vannak. A maradék 30 % úgy néz ki, hogy a csatorna minősítése 15%, ami
akkor van meg, ha a víztartási próba, szárazpróba, kamerás vizsgálat és
tömörségpróba jegyzőkönyv rendelkezésre áll. Az utolsó 15% akkor van meg, ha a
lakossági utcák tekintetében a NÜVI, az országos közúthálózat tekintetében a
Magyar Közút kiadja az útkezelői hozzájárulást, igazolva, hogy a helyreállítások az
eredeti állapotnak megfelelően megtörténtek. Így lesz vége a történetnek.
Bertalan László: kérdezgetik az emberek, hogy mikor lehet rákötni, két hét, vagy 1
hónap? Mit lehet mondani?
Kovács Ferenc: szeptember 30-a előtt semmiképpen, október 5-től rá lehet
valószínűleg kötni. Október 30-ig ki kell próbálni az átemelőket. A telepnél még nem
biztosított az áramellátás, hiába volt benyújtva időben az igény, és befizetve az
összes eljárási díj. Nyilván akkor is tud fogadni a telep, ha nem lesz áram, mert az
aggregátorok rendelkezésre állnak. 1-2 nap kell, mire lepróbázzák a 41 km-es
rendszert. A tisztítási technológia el van maradva, lehet, hogy fel kell vállalni a
kivitelezőnek, hogy olyan szennyvizet enged el, ami még nincs kellően tisztítva. 6
hónap van az üzempróbára előírva.
Drávucz Katalin: az önkormányzat folyamatosan tartja a kapcsolatot a műszaki
ellenőrrel, és ha a műszaki ellenőr azt mondja, hogy indulhatnak a rákötések, akkor
értesíteni fogják a lakosságot szórólap formájában. A kerítésen belőli részt lehet
előkészíteni, de ne csatlakozzanak rá szeptember 30-ig semmiképpen.
Kovács Ferenc: kooperáción elhangzott, hogy a TRV ZRT lesz a leendő üzemeltető,
és szeretnék, ha a házi bekötések csatlakozási pontját megnéznék, tehát addig nem
lehet betemetni, míg egy műszaki kolléga nem vette át.
Herédi László: a lakosságnak szerződést kell kötni a TRV ZRT-vel.
Drávucz Katalin: a TRV ZRT akkor fog belépni a dologba, ha az önkormányzat
üzemeltetésre átadta a kész rendszert.
Herédi László: ezt a kérdést körbe kell járni, mert kell egy üzemeltető, aki átveszi a
bekötéseket, és szerződést köt a lakosokkal.
Drávucz Katalin: Kocza Imre a TRV ZRT képviselője ígérte, hogy ennek utána fog
nézni.
Bertalan László: a Vendel és az Újszászi út csatlakozásánál mi történik, hogy nincs
előrehaladás?
Herédi László: csapadékvíz csatorna megy ott, és olyan szintű az altalaj átázása,
hogy amit lefektettek szennyvízcsatornát már másodjára bontották vissza, mert nem
működne, ott csak baj lenne. Most meg kell erősíteni az altalajt, és utána lehet
lefektetni a csatornát ezen a szakaszon, ami kb. 100 métert jelent, szeptember 30-ig
készen lesz.
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Bertalan László: a forgalomirányítás 1-2 kivételt eltekintve katasztrófa, kéri, hogy
ezen változtassanak.
Kovács Ferenc: a közutas kollégának csatolta azt a jegyzőkönyvet, ami a mai
kooperáción készült, és írt nekik egy három oldalas levelet mellé, ami ugyanezt a
problémát tartalmazza. Csatornázás tekintetében már a közút szakaszai készen
vannak. Az aszfaltozásnál, mivel hosszú szakaszokat kell egyben lehúzni, ezért
felhívta a kivitelező figyelmét, hogy a forgalomirányításra nagyobb figyelmet
fordítsanak.
Lajkó Terézia: azt mondják a forgalomirányítók, hogy nincs a lakosoknak köze
hozzá, hogy ők mit csinálnak.
Szöllősi János: már ő is szenvedője volt a forgalomirányítás hiányának, sokszor a
gépkocsivezetők józanságán múlik, hogy elkerülik a baleseteket.
Kovács Ferenc: a csatornaépítéssel kapcsolatban az alvállalkozók, és a
forgalomirányítók már levonulnak a közutakról, most jönnek az utas csapatok saját
forgalomirányítással, ami feltehetően már megfelelő lesz.
Szöllősi János: május 7 óta dolgoznak a Vendel utca sarkán, az ott lakók türelme
már elfogyott. Van olyan hely a településen, ahol nem régen kezdték el a
vákuumozást. Ezeken a helyeken még ki kell építeni a rendszert? Lesz annyi idő,
hogy szeptember 30-ig ezeken a helyeken is végezzenek?
Kovács Ferenc: a Nagytemető utcában és a Kiss József utcában van vákuum
tudomása szerint. A csatorna le lesz fektetve szeptember 30-ig, de a magas talajvíz
miatt a vákuum csak később lesz, óvatosan visszaengedve, hogy az ott lévő
épületek ne sérüljenek. Az üzemeltetést ez nem fogja befolyásolni, csak a
csapadékvíz elvezetésnél okozhat problémát, mivel az árkok keresztmetszete még
nem lesz 100%-ig visszaállítva. Felhívja a testület figyelmét arra, hogy még
folyamatban van az ivóvízminőség-javító program kivitelezése is, 52 csomóponton ki
kell cserélni az ivóvíz hálózatot, okozhat ez is a közlekedésben és a vízellátásban
problémát. A munkálatokat úgy hangolták össze, hogy a szennyvíz csatornahálózat
átadásában a szeptember 30-i határidőt ne befolyásolja az ő munkájuk.
(További hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester megköszöni a tájékoztatást, a napirendi pontot
határozathozatal nélkül lezárja.
2.

N a p i r e n d i pont megtárgyalása

Beszámoló Jászladány tűzvédelmi helyzetéről és a tűzvédelem érdekében tett
intézkedésekről
Előadó: Hivatásos tűzoltóság parancsnoka, vagy helyettese
Drávucz Katalin: köszönti Fózer Tibor tűzoltó ezredest, a Jászberényi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjét, és Szabó Szabolcs Gábor tűzoltó
őrnagyot, a Jászberényi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság parancsnokát. Írásos
anyag készült, megkérdezi, hogy kívánják-e szóban kiegészíteni.
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Fózer Tibor tű. ezredes: a Katasztrófavédelmi kirendeltség és a Tűzoltó
parancsnokság szimbiózisban dolgozik, a kirendeltség látja el a szakmai felügyeletet.
Jászladány tekintetében a szennyvíz kivitelezést érintően 3 dologban is érintett a
katasztrófavédelmi kirendeltség. A múlt héten történt a kivitelezés során 2 esetben
gázvezeték szakítás, melyben rendőrségi feljelentést tettek, nyomozás fog indulni az
ügyben. Meglepődve hallja, hogy a kivitelező felelőssége, ha a szennyvizet elengedi,
ugyanis a katasztrófavédelemhez tartozik a vízminőségi hatósági tevékenység már
több mint 1 éve. A harmadik dolog a csapadékcsatorna. Véletlen egybeesés, de a
jogszabályban szeptember 30-ig szól a határidő a lakosságvédelmi és a vízügyi
jogszabályok alapján a csapadékcsatorna ellenőrzése. Szeptember 24-én lesz a
bejárás, természetesen tekintettel lesz a beruházásra, ezért az átadást követően egy
pótbejárást fog elrendelni.
Jászladány tűzvédelmi helyzetéről szóló beszámoló a második félévben van, ezért
az anyag másfél év adatait tartalmazza. Örömmel mondhatja, hogy az elmúlt másfél
évben sem katasztrófa veszély, sem lépfene fertőzés nem volt Jászladányon. A
beszámolóban említett 35 eseményből a 2015. évben történt esemény 23. Nagyon
sok volt a szabadtéri tűzeset. A jászladányi önkéntes tűzoltó egyesület a bírósági
nyilvántartásban szerepel, ezért szeretné, ha ezt az egyesületet újra tudnák
szervezni. Ha nem sikerül ezt újra megszervezni, akkor önkéntes mentőcsoportot kell
létrehozni. A településen a polgármester asszony irányítása alatt 150 fős köteles
polgárvédelmi szervezet működik. Többször volt már oktatás, ami nagyon jól meg
volt szervezve. Egy nagyobb kárhelyszínnél csak hivatásos tűzoltókkal nem lehet
megoldani a kárfelszámolást, civileket is be kell vonni. Vis maior igényt nem nyújtott
be a település, nem volt olyan helyzet. Külterületen szokott probléma lenni a
belvízzel. Iparbiztonság szempontjából a település nem veszélyeztetett, nem
tartanak sok ellenőrzést. Tavaly 22 tűzvédelmi, 15 polgári védelmi ellenőrzést
tartottak a településen. Szinte minden hónapban megjelennek valamilyen ellenőrzést
végezni. 22 gazdasági társaság és intézmény van a nyilvántartásuk szerint, ahová
járnak ellenőrizni. Bírságolni kevés alkalommal kell szerencsére. Nagyon jó az
önkormányzattal, és a helyi civil szervetekkel ezek közük legfőképpen a
Polgárőrséggel a kapcsolatuk. Összegezve elfogadhatónak találja a települést, talán
az állampolgárok figyelmét fokozottabban fel kell hívni a szabadtéri tűzesetek
megelőzésére.
Bertalan László: a lépfenével kapcsolatban mondja el, hogy azon a helyen, ahol a
fertőzés megjelent, és egy dombot építettek most is legelnek a juhok, utána pedig
mennek a közterületen. Javasolja, hogy ellenőrzést kellene tartani.
Drávucz Katalin: kinek van ellenőrzési joga?
Fózer Tibor: a Kormányhivatalhoz és az Állategészségügyhöz tartozik az ellenőrzés.
Lehet az önkormányzat részéről megkeresést intézni a Megyei Állategészségügyhöz,
hogy adjanak tájékoztatást. Egyébként a fertőzött terület le van fóliázva, elvileg nem
kerülhet felszínre a lépfene spóra.
Bagi Zsolt: a KÖTIVIZIG-nek van terve arra vonatkozóan, hogy mikor tisztítják az ő
általuk üzemeltetett csatornákat? A csatornák nem képesek a vizet elvezetni annyira
tele van náddal, ki kellene tisztítani.
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Fózer Tibor: lakosságvédelmi szempontból a kirendeltség elsősorban a belterületi
vízelvezetőket ellenőrzi. Mivel a befogadás a külső csatornákba történik, ezért fontos
a csatornák karbantartása. A KÖTIVIZIG terv alapján tisztítja a csatornákat, gátakat,
a kotrás az ő feladatuk teljes egészében.
(További kérdés, hozzászólás nem hangzik el)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a Jászberényi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség tájékoztatóját, és a Jászberényi Hivatásos Tűzoltó
parancsnokság beszámolóját Jászladányra vonatkozóan a tűzvédelmi helyzetről és a
tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről?
A Képviselő-testület a tájékoztatót 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
242/2015. (IX. 16.) sz. határozata
A Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Jászberényi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság 2014. évi és 2015. I. félévi tevékenységéről szóló
beszámolójának elfogadása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, és
elfogadja a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tájékoztatóját,
valamint a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beszámolóját a
2014. évi és a 2015. I. félévi tevékenységéről, Jászladány tűzvédelmi
helyzetéről, és a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről, a szóbeli
kiegészítésekkel együtt.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság Jászberény
értesülnek.

3.

N a p i r e n d i pont megtárgyalása

Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Drávucz Katalin: az írásos anyagban az előző soros ülés óta történt események
vannak összefoglalva, melyet nem kíván szóban kiegészíteni, várja a képviselők
észrevételeit, kérdéseit az anyaggal kapcsolatban.
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a két ülés
közötti munkáról szóló tájékoztatót?
A Képviselő-testület a tájékoztatót 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
243/2015. (IX. 16.) 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.

4.

N a p i r e n d i pont megtárgyalása

Előterjesztés Jászladány Nagyközség Település Rendezési Eszközeinek
módosításával kapcsolatban beérkezett véleményekről
Előadó: Dankó Zoltán településtervező,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Drávucz Katalin: átadja a szót Dankó Zoltánnak.
Dankó Zoltán: a rendezési terv módosításához a terv elkészült, ezt követően egy
széleskörű, jogszabályban előírt egyeztetési eljárás történik. Ennek során – ahogyan
az előterjesztésben is szerepel – 47 helyre kellett levelet írni, melyre 24 helyről
érkezett válasz. Akik nem válaszoltak, azokat a jogszabály szerint kifogást nem
emelőnek kell tekinteni. Megtörténi a kifüggesztés is, erre sem érkezett észrevétel, a
Környezetvédő Nyugdíjas Klub fejezte ki támogatását. Az észrevételezők közül 8
helyre olyan kérdést is kellett a véleményezőhöz intézni, hogy szükségesnek tartjáke szakmai szempontjuk alapján környezeti hatásvizsgálat lefolytatását.
Egybehangzóan mind a 8 helyről az a válasz érkezett, hogy nem tartják
szükségesnek. Erre vonatkozóan a testületnek egy külön határozatban állást kell
foglalnia, hogy a testület sem kívánja a környezeti hatásvizsgálat lefolytatását, vagy
mégiscsak szükségét látják. Javasolja, hogy mivel nincs rá szükség, mert nincs
természetvédelem alatt álló terület, ezért ne kérje a testület a környezeti
hatásvizsgálat lefolytatását. A vélemények között 2 olyan kifogás érkezett, amit
kezelni kellett tervezői oldalról. Az egyik a Megyei Önkormányzati megyei főépítésze
részéről egy számításbeli problémát észleltek, ezt kellett korrigálni. A másik
észrevételt a Megyei Kormányhivatal állami főépítésze tette, aki jogszabálysértést
észlelt, mivel két program esetében nem alkalmazható egyszerűsített eljárás,
helyette teljes eljárást kell alkalmazni.
(Dr. Bakos Beáta képviselő megérkezik,
a képviselő-testület a továbbiakban
9 fő képviselő jelenlétében folytatja munkáját.)
Dankó Zoltán: a teljes eljárást azt jelenti, hogy 2-szer kell elküldeni a tervet 42
helyre, az egyszerűsített eljárásnál csak 1-szer. Van még egy 3. úgynevezett
tárgyalásos eljárás, amikor a polgármester kezdeményezésére az állami főépítész
összehívja a saját irodájába az érintett szervezeteket, és ott fejezik ki egyetértésüket.
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Egyeztetés kezdeményezése történt a kifogással kapcsolatban, ahol az állami
főépítészen túl még a megyei főépítész is jelen volt, és egy olyan jegyzőkönyv
született, aminek kompromisszumi eredményeként ezt a két programpontot ki kell
emelni az egyszerűsített eljárással elfogadásra kerülő dokumentációból, ezáltal az
eddigi 1 csomagból kettő lesz. Lesz egy per I. és egy per II. A per I. az mehet tovább
a maga útján, a per II-re pedig össze kell hívni egy tárgyalásos eljárást, ahol két
telekről külön fognak beszélni gyorsított eljárásban. Ez a probléma abból adódik,
hogy az előző településrendezési terv készítésekor, egy már akkor is meglévő
helyzetet rosszul dolgozott fel a rendezési terv. A két érintett terület, amit ki kellett
venni a programból, az a Ligeti kisbolt telke, és még egy telek, mert az a rész még
vízként van a rendezési tervben. A másik az a két vízmű telek. A vízmű utakat
tartalmazó teleknek nem volt házszáma, és besorolása. Most az F2-es terv besorolja
különleges vízmű telek kategóriába. Ugyanez lesz a vízmű telep kategóriája is, ahol
a felépítmények vannak. A jelenleg hatályos területrendezési terv ezt parkként
tüntette fel, ami nem helyes. Ezek a tervi hibák, amik javítva lesznek.
A két eljárás most külön fog ágazni, de kb. ugyanabban az időben fejeződik be
mindkettő. Annyival több teendő lesz, hogy 2-szer kell mindent dokumentálni. Az
eljárás további menete, hogy ha a testület meghozza döntését, hogy az egyeztetési
eljárás során beérkezett véleményeket tudomásul veszi, és ezzel lezárja a
véleményezési eljárást, akkor végső szakmai véleményezésre az állami főépítészhez
el lehet küldeni a teljes csomagot. 21 nap áll rendelkezésre az állami főépítésznek,
hogy erre válaszoljon, és ezt követően kerülhet sor a testület jóváhagyására,
elfogadására.
Szeretné felhívni az előterjesztésben a 3. oldalon az első francia bekezdésénél egy
másolási hiba történt, és ez helyesen úgy hangzik, hogy a „TRE módosítás
tárgyalásos eljárással készült része”. 21 napon belül szintén ebben is születni fog
állami főépítészi vélemény. Az októberi ülésen erről dönteni fog a testület. Az
egyszerűsített eljárás eredményét 15. napon belül közhírelni kell, majd az ezt követő
30. napon hatályba léphet. November közepén hatályba léphet a terv.
Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, megkéri Lovász Imre aljegyzőt, hogy
ismertesse a bizottság javaslatát.
Lovász Imre: az ügyrendi bizottság tárgyalta, és javasolja a testületnek, hogy
környezeti hatásvizsgálat lefolytatását ne tartsa szükségesnek, javasolja a
tárgyalásos eljárás lefolytatását a 2 program tekintetében, valamint a beérkezett
véleményeket fogadja el, zárja le az egyeztetési szakaszt.
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az első
határozati javaslatot az előterjesztés szerint, hogy az eljárás váljon kétfelé?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
244/2015. (IX. 16.) sz. határozata
A Településrendezési Eszközök módosítása néhány pontjának egyeztetéséről
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Jászladány
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Településrendezési Eszközök (TRE) több részterületet érintő módosításáról
szóló 219/2014. (IX.11.) sz. határozata alapján, eleget téve a partnerségi
egyeztetés szabályairól szóló 16/2014. (XI.28.) sz. önkormányzati rendeletben
foglaltaknak, az alábbiak szerint módosítja a 169/2015. (VI.25.) sz.
határozatával elfogadott Jászladány Településrendezési Eszközeinek több
részterületre vonatkozó módosításának programját, a településfejlesztési
koncepcióról,
az
integrált
településfejlesztési
stratégiáról
és
a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 41,§ szerinti eljárás
lefolytatása céljából.
A programban szereplő
• a Ligeti kisbolt környékén szükséges módosítások elvégzése, illetve
• a Vízmű telkek besorolásának helyesbítése
programpontok egyeztetése – mint a jelenleg hatályos TRE pontatlanságának
javításaként elvégzendő korrekciók – a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 32.
§ (6) d) pontja alapján, tárgyalásos eljárással történik.
Az eredeti programban szereplő
egyszerűsített eljárással történik.

többi

programpont

egyeztetése

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben
értesülnek.
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a javaslatot,
hogy a testület nem tartja szükségesnek környezeti hatásvizsgálat lefolytatását?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
245/2015. (IX. 16.) sz. határozata
A Településrendezési
vizsgálatról

Eszközök

módosításával

kapcsolatos

környezeti

Jászladány
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Településrendezési Eszközök (TRE) több részterületet érintő módosításáról
szóló 219/2014. (IX.11.) sz. határozata alapján, az alábbiak szerint foglal állást
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti
eljárás lefolytatása céljából.
A TRE módosítás kapcsán a Képviselő-testület – összhangban az illetékes
államigazgatási szervek által kinyilvánított véleménnyel – az egyes tervek,
illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.)
Kormányrendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja
szükségesnek.
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Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben
értesülnek.
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a
Településrendezési Eszközök módosítása kapcsán beérkezett véleményeket, a
véleményezési szakasz lezárását?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
246/2015. (IX. 16.) sz. határozata
A Településrendezési Eszközök módosítása kapcsán beérkezett vélemények
elfogadásáról
Jászladány
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testület
a
Településrendezési Eszközök (TRE) több részterületet érintő módosításáról
szóló 219/2014. (IX.11.) sz. határozata alapján, az alábbiak szerint foglal állást
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti
eljárás lefolytatása céljából.
A TRE módosítás kapcsán, a véleményezési eljárása során beérkezett
véleményeket és az azokra adott tervezői válaszokat a Képviselő-testület
elfogadja.
Egyidejűleg a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.)
Kormányrendelet 39. § (2) alapján a TRE módosítás véleményezési
szakaszának lezárásáról dönt és a TRE módosítás végső szakmai
véleményezés céljára történő benyújtását támogatja.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben
értesülnek.

5.

N a p i r e n d i pont megtárgyalása

Tájékoztató a naperőmű létesítésével kapcsolatban
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Dankó Zoltán építész szakértő
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Drávucz Katalin: a kibővített pénzügyi bizottság részletesen tárgyalta ezt a
napirendi pontot, megkérdezi Dankó Zoltán szakértőt, hogy a bizottsági ülésen
elhangzottakon túl kívánja-e kiegészíteni az írásos anyagot.
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Dankó Zoltán: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a szünetben felvette a
kapcsolatot Babó úrral telefonon, aki újabb információt nem tudott adni, de
megerősítette, hogy decemberben várható a pályázat kiírása.
Drávucz Katalin: megkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság
döntését.
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság
tárgyalta, nem született támogató javaslat.
Drávucz Katalin: személyes véleménye, hogy pályázati forrásból meg kellene
valósítani a naperőművet úgy, hogy januári kifizetési határidővel fizetné az
önkormányzat a tervező céget. Módosító javaslatként kéri, hogy szavazzon arról a
testület, hogy pályázati forrásból valósítsa meg az önkormányzat a naperőmű
létesítését. Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek véleménye az
elhangzottakkal kapcsolatban, vagy más javaslata?
(Hozzászólás, további javaslat nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a módosító
javaslatot, hogy a pályázzon az önkormányzat naperőmű létesítésére?
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadja, és a következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
247/2015. (IX. 16.) sz. határozata
Naperőmű létesítésének szándékáról a Jászladány, 070/1, 072/1, 072/2 hrsz-ú
ingatlanokon
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja egy
500 kW névleges teljesítményű napelemes kiserőmű létesítésének szándékát
a Jászladány, hrsz.: 070/1, 072/1 és 072/2 ingatlanok területén.
A beruházás megvalósításának forrásaként pályázattal történő megvalósítást
határoz meg.
A pályázathoz kapcsolódó önerőt az önkormányzat 2016. évi
költségvetésében biztosítja.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a megvalósításhoz szükséges
további egyeztetések lefolytatásával és a szükséges tervek megrendeléséhez
szükséges ajánlatok bekérésével.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben
értesülnek.
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6.

N a p i r e n d i pont megtárgyalása

Javaslat a Központi orvosi ügyelet biztonságos működtetésének kialakítására
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Drávucz Katalin: írásos anyagot kapott mindenki, a bizottsági ülésen a képviselők
részt vettek, választ kaphattak kérdéseikre a meghívott vendégektől. A jelenleg
életben lévő szerződésben 3 hónapos felmondási idő van. A bizottság részletesen
tárgyalta, elnök urat kérdezi, hogy milyen javaslat született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság
tárgyalta, javasolja a szerződés felbontását a holnapi nappal, és december 17.
napjától csatlakozzon az önkormányzat az új központi orvosi ügyelethez, mely kb.
200 ezer forintos megtakarítást jelent.
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pénzügyi bizottság
javaslatával?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
248/2015. (IX. 16.) sz. határozata
A Központi orvosi ügyelet működtetéséről
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatával, és 2015. 09. 17-i
hatállyal felbontja az orvosi ügyelet vonatkozásában kötött működtetési
megállapodást Jánoshida önkormányzatával, figyelemmel arra, hogy a
jánoshidai önkormányzat már felmondta az orvosi ügyeletre kötött szerződést
– melyben Jászladány is szerepel – az Emergency Service Kft-vel.
Képviselő-testület szándéknyilatkozatát fejezi ki arra vonatkozóan, hogy 2015.
december 17-től a Jászberényi Központi orvosi ügyelethez kíván csatlakozni.
Erről: 1./
2./
3./
4./

7.

Képviselő-testület tagjai helyben,
Polgármesteri Hivatal helyben,
Jánoshida Polgármester,
Jászberényi Központi orvosi ügyelet
értesülnek.

N a p i r e n d i pont megtárgyalása

Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetési
módosítására
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

előirányzatainak
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Drávucz Katalin: az önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak
módosítása az elmúlt időszakban megtörtént eseményeket tartalmazza. Pénzügyi
bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, hogy milyen javaslat született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság
tárgyalta és elfogadásra javasolja az előirányzat módosítást az előterjesztés szerint.
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a pénzügyi
bizottság javaslatára az Önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak
módosítását ez előterjesztés szerint?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
249/2015. (IX. 16.) sz. határozata
2015. évi költségvetési előirányzatok módosítása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a
Jászladány
Nagyközségi
Önkormányzat
2015.
évi
költségvetési
előirányzatainak módosítását, az előterjesztett formában.
Erről: 1./
2./

8.

Képviselő-testület tagjai helyben,
Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben
értesülnek.

N a p i r e n d i pont megtárgyalása

Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Drávucz Katalin: a költségvetési rendelet tervezetben az imént elfogadott
előirányzat módosítások vannak átvezetve. Pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen
javaslat született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság
elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást az előterjesztés szerint.
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pénzügyi bizottság
javaslatára az előterjesztés szerint a költségvetési rendelet módosításával?
A Képviselő-testület a rendelet-módosítást 9 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
17/2015. (IX. 18.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetéséről szóló
4/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
9.

N a p i r e n d i pont megtárgyalása

Tájékoztató az önkormányzat 2015. I. félévi költségvetésének helyzetéről
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Drávucz Katalin: a pénzügyi osztály elkészítette a tájékoztatót az önkormányzat
I. félévi helyzetéről, ami nem kötelező anyag, csak szerették volna tájékoztatni a
képviselőket az önkormányzat költségvetési helyzetéről. Pénzügyi bizottság
tárgyalta, milyen javaslat született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság
ülésén a pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy az önkormányzat gazdasági
helyzete stabil, a bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a pénzügyi
bizottság javaslatára az önkormányzat gazdálkodásának 2015. évi I. félévi
helyzetéről szóló tájékoztatót?
A Képviselő-testület a tájékoztatót 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
250/2015. (IX. 16.) sz. határozata
Az önkormányzat gazdálkodásának 2015. évi I. félévi helyzetéről
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési
Bizottság
javaslatára
az
önkormányzat
gazdálkodásának 2015. évi I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul
veszi.
Erről: 1./
2./

Képviselő-testület tagjai helyben,
Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben
értesülnek.
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1 0 . N a p i r e n d i pont megtárgyalása
Előterjesztés Bursa Hungarica ösztöndíj rendszerhez történő csatlakozásra
2016. évben
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta a Bursa Hungarica ösztöndíj
rendszerhez történő csatlakozásról szóló napirendet, elnök urat kérdezi, hogy milyen
javaslat született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság
tárgyalta, és javasolja a Bursa ösztöndíj rendszerhez történő csatlakozást, segítve
ezzel a jászladányi fiatalok felsőfokú tanulmányait.
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, fogadja el az előterjesztést, és
így a csatlakozást a Bursa ösztöndíj pályázat 2016 évi fordulójához?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
251/2015. (IX. 16.) sz. határozata
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójára való
csatlakozásról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testülete eleget téve az
Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
által
előírt
feladatoknak
a
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázatának 2016. évi fordulójára csatlakozik.
Erről: 1./
2./
3./

Képviselő-testület tagjai helyben,
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1054 Budapest, Báthory u. 10.
Polgármesteri Hivatal helyben
értesülnek.

1 1 . N a p i r e n d i pont megtárgyalása
Tájékoztató a zaj és rezgésvédelmi szabályokról
Előadó: Lovász Imre aljegyző
Drávucz Katalin: átadja a szót Lovász Imre aljegyzőnek.
Lovász Imre: nem kívánja szóban kiegészíteni az írásos anyagot, melyben
összegyűjtötte a jogszabályi hivatkozásokat a zaj és rezgésvédelmi szabályokról.
Várja a képviselők kérdéseit.
Bagi Zsolt: miért került ez a naprendi pont testület elé?
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Lovász Imre: az előző soros testületi ülésen merült fel kérdésként a zaj, ezzel
kapcsolatos a tájékoztató.
Bagi Zsolt: ez nincs benne az együttélési kódexben?
Lajkó Terézia: tudomása szerint nincs az önkormányzatnak elfogadott együttélési
kódexe.
Bagi Zsolt: úgy tudja, hogy van, dr. Szentiványi-Csomós Szilvia jegyző készítette el.
Lajkó Terézia: nincs hatályban ilyen kódex.
Drávucz Katalin: Bertalan László képviselő úr részéről volt egy kérdés a júliusi
testületi ülésen, hogy miként lehet a megengedett zajhatárt átlépőket bírságolni, erre
készítette el aljegyző úr a tájékoztatót.
Szöllősi János: a községben késő éjszakáig és hajnalokig zajongóktól nem lehet
pihenni, és az volt a kérdés, hogy mit lehetne tenni ez ellen. Törtel önkormányzatnak
van zajvédelmi rendelete, és az volt a kérés, hogy jegyző asszony nézzen utána,
hogy tudna-e a testület ilyen rendeletet alkotni.
Lajkó Terézia: az önkormányzati rendelet lehetővé teszi a közösségi együttélés
szabályainak megalkotását, volt is egy ilyen rendelet, de az Alkotmánybíróság ezt a
fajta rendeletalkotást jogszabálysértőnek minősítette, és ezért ez hatályon kívül lett
helyezve. Most is van lehetőség rendeletalkotásra, betartva a szabályokat, amiket
nem kifogásolt az Alkotmánybíróság.
Bertalan László: az írásos anyagban szerepel, hogy az elsőfokú hatósági jogkört a
települési önkormányzat jegyzője gyakorolja a védendő épületek védendő
helyiségeinek belső terére előírt rezgéskövetelmények teljesítésére vonatkozó
ügyekben. Mit jelent az, hogy védendő épület?
Lovász Imre: a táblázatban fel vannak sorolva a védendő területeken lévő épületek.
Bertalan László: elolvasta az anyagot, de nem derült ki számára, hogy most tud-e
az önkormányzat intézkedni, ha zajongásról bejelentés érkezik.
Lovász Imre: kizárólag csak tevékenységre vagy létesítményre lehet határozatban
megállapítani maximális zajszintet, ami a táblázatban szerepel, és ha ettől eltér,
akkor lehet szankciót kivetni.
Lajkó Terézia: be kell mérni a zajt.
Bertalan László: szó volt róla, hogy jegyző asszony utána jár, hogy mennyiért lehet
beszerezni zajszint mérőt.
Lajkó Terézia: egy zajszint bemérés 70-80 ezer forintba kerül.
Bertalan László: a jegyző kimehet megmérni a zajt?
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Lajkó Terézia: szakértő kell hozzá.
Bagi Zsolt: ha az önkormányzat vesz hivatalos zajszintmérőt, akkor be lehet mérni a
zajt.
Lovász Imre: szabálysértési törvény vonatkozik a zajszintet túllépőkre, a rendőrség,
vagy a közterület felügyelet tud eljárni az ügyben.
Bertalan László: nem lépnek a rendőrök ebben az ügyben, megkérik a zajongót,
hogy vegyék lejjebb a hangerőt, és 5 perc múlva, ha már nincsenek ott a rendőrök,
akkor folytatódik tovább. A családi rendezvényt be kell jelenteni a jegyzőnél?
Lajkó Terézia: nem kell bejelenteni a házibulit.
Lovász Imre: jegyzői hatáskörben csak létesítményi szórakoztató szabadidő
tevékenységet kell bejelenteni. Egy discónál meg lehet állapítani a maximális
hangerőt, családi rendezvénynél a rendőr járhat el.
Bagi Zsolt: jelenleg semmilyen hatóság nem biztosítja a pihenni vágyók nyugalmát.
Sem a rendőrség, sem a Polgármesteri Hivatal. Hiába hoz a testület rendeleteket,
nincs rá ellenőrzés. Mezőőrök vannak, a határ mégis fel van fordulva. Közterületfelügyelők vannak, mégis rengeteg a gazos ingatlan, és a rossz állapotú kerítés.
Lovász Imre: a gazos ingatlanokkal kapcsolatban 330 darab felszólítás került
postázásra.
Bagi Zsolt: a 300 darab bírságolás 5000 forinttal számolva 1,5 millió forint bevétel.
Semmi nincs belőle.
Bertalan László: keményebben kellene fogni az ügyeket.
Lajkó Terézia: a felszólításokat úgy készítették elő, hogy a tulajdoni lapról lettek
felszólítva a tulajdonosok. Nem minden tulajdonos lakik Jászladányon. Folyamatosan
jönnek az ügyfelek, akik átvették a végzést.
Lovász Imre: a felszólítás átvételétől számított 10 napja van rá a tulajdonosnak,
hogy elvégezze a munkát, utána lehet bírságolni 5000 forinttól 500 000 forintig.
Lajkó Terézia: nem véletlen, hogy a mezőőrök és a közterület-felügyelők szakmai
felügyeletét a rendőrség látja el, ebből kikövetkeztethető, hogy a rendőrséggel együtt
kell ezt végezni.
Bertalan László: ha nincs eredmény, akkor nincs szükség mezőőrökre, és
közterület-felügyelőkre. Lovász Imre aljegyző a múlt héten küldte át a tájékoztatót,
hogy mikor bírságolhat a mezőőr, mégsem bírságolnak.
Drávucz Katalin: eddig azért nem bírságoltak, mert nem volt bírságtömbjük. Most
már van.
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Bagi Zsolt: sem a közterület-felügyelet, sem a mezőőrség nem működik
megfelelően.
Bertalan László: nincs megelégedve a közterület felügyelet munkájával. A kóbor
ebek, és a gazos porták ügyében sincs előrelépés. Hónapokig nem történik benne
intézkedés. Szeretne eredményeket látni.
Drávucz Katalin: évekig nem történt semmi intézkedés ezekben az ügyekben. Most
sorra vették, beazonosították a tulajdonosokat, ki lett küldve a több mint 300 darab
felszólítás, ha letelik az adott határidő, akkor lehet megtenni a következő lépést. Sok
a dokumentáció, de folyamatosan több ember dolgozik, hogy legyen eredmény. A
jogszabályokat be kell tartani. A kóbor kutyákkal kapcsolatban volt a testületnek az a
kérése, hogy a chippelést várják meg. A kutyabefogó nem tud 200 kutyát befogni
egyszerre, nincs rá kapacitás. Vannak döntések, amik akadályozzák az
előrehaladást. Ha valaki nincs megelégedve a mezőőrök és a közterület-felügyelők
munkájával, akkor, amikor a beszámolójuk van, ne fogadja el mindenki szó nélkül,
hanem nekik mondják el a problémákat.
Bagi Zsolt: a gazdák csak addig művelik a földjüket, amíg terem, a hozzá tartozó
csatorna szakaszokat nem tartják tisztán, de amikor a víz megáll a földjükön, akkor
tudnak jönni, reklamálni az önkormányzathoz. A mezőőrök miért nem szólítják fel
őket?
Mezei Norbert: a mezőőröknek az a feladatuk, hogy a lopásokat megakadályozzák,
nem az, hogy a gazdákat felszólítsák, ha nem tartja tisztán a területét. A mezőőrök
beszámolójánál nem volt senkinek kifogása, még plusz dolgokat is megállapított
nekik a testület.
Bagi Zsolt: a mezőőrnek csak annyi joga van, hogy a lopásokat megakadályozza?
Lovász Imre: mezőőr a működési területén egyrészt azzal a járművel szemben,
amelyről alaposan feltételezhető, hogy azon a működési területről származó
jogellenesen szerzett szállítmány van, illetve azon személlyel szemben, aki a nála
vagy a feltartóztatott járművön levő szállítmány megszerzésének jogszerűségét nem
valószínűsíti, jogosult és köteles a törvényben meghatározott intézkedésre és
kényszerítő eszközök alkalmazására.
Bagi Zsolt: lenne lehetőség, hogy nagyobb rend legyen, hiszen van mezőőrség,
közterület-felügyelet, Polgármesteri Hivatal, rendőrség. Még sincs rend. Nincs
megelégedve a település helyzetével. Alkothat a testület rendeletet, de ha nincs aki
betartassa, akkor nincs értelme. Sok lakos már inkább nem is szól, ha problémája
van, mert úgysem történik semmi.
Drávucz Katalin: a tájékoztatóban le van írva, hogy nem kell zajszint mérés, nem
kell, hogy este 10 óra elmúljon, ha valakit zavar a zaj, akkor feljelentést tesz, és a
rendőrség eljárhat. De ahhoz, hogy eljárás legyen belőle szükséges feljelentés.
Bertalan László: javasolja, hogy kezdeményezzenek egy olyan megbeszélést, ahol
jelen vannak a rendőrök, mezőőrök, közterület-felügyelők, és a képviselők, hogy
elmondhassák az elvárásaikat.
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Drávucz Katalin: rendben, össze fog 2 héten belül ülni a testület az előbb említett
személyekkel.
(További hozzászólás nem hangzik el)
Drávucz Katalin polgármester a napirendi pontot határozathozatal nélkül lezárja.

1 2 . N a p i r e n d i pont megtárgyalása
Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 9/2014. (VI. 14.) önkormányzati
rendelet módosítására
Előadó: Lajkó Terézia jegyző
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Drávucz Katalin: átadja a szót Lajkó Terézia jegyzőnek.
Lajkó Terézia: ebben a rendeletben nem volt határozatlan időre megállapítva a díj, a
folyamatosságot biztosítani kell, ezért van szükség a rendelet módosítására. A díj
összege nem változott. Ennek a rendeletnek folyamatosan hatályosnak kell lennie,
hiszen nem fog minden ingatlan csatlakozni a szennyvíz hálózathoz. Az ügyrendi
bizottság elfogadásra javasolta a módosítást.
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az ügyrendi bizottság
javaslatára az előterjesztés szerint a rendelet módosításával?
A Képviselő-testület a rendelet-módosítást 9 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2015. (IX. 18.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
helyi közszolgáltatásról szóló
9/2014. (VI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
1 3 . N a p i r e n d i pont megtárgyalása
Tájékoztató a bölcsődei férőhely bővítés feltételeiről
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető
Drávucz Katalin: átadja a szót Lajosné Kiss Klára intézményvezetőnek.
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Lajosné Kiss Klára: az anyag összeállításánál utána nézett a dolgozói feltételeknek
is, és annak, hogy a csoport kialakításánál hány fővel lehet számolni. Egy csoport
létszáma 12 fő lehet. Annak a lehetőségnek a biztosítása, hogy a bölcsődei ellátást
igénybe vehessék Jászladány Nagyközség üzemeltetési területén kívül lakók is, a
polgármester asszonynak kell személyesen kérnie a Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivataltól. A finanszírozásnál a 24 gyerekből csak 18-al számolt, ez az
átlag, hiszen hiába van felvéve a teljes létszám, az elszámolás úgy történik, hogy ha
10 napot nem haladja meg a hiányzás, akkor figyelembe lehet venni a
finanszírozásnál a gyermeket, ha 11 napot, vagy annál többet hiányzik, akkor egész
hónapban nem lehet figyelembe venni. Ennyit szeretett volna tájékoztatásként
elmondani, várja a felmerülő kérdéseket.
Drávucz Katalin: tehát ha lenne a 14 fő fölött még igény, akkor még egy csoportot
lehetne indítani.
Lajosné Kiss Klára: igen, a régi működési engedély is 24 főre volt megadva.
Drávucz Katalin: ha visszaköltözne a bölcsőde a régi bölcsőde épületébe, akkor az
óvodában felszabadulna egy csoportszoba, a másik épületben pedig 2 bölcsődei
csoportot lehetne létrehozni, egy kis csoportot, és egy nagy csoportot. Személyi
feltételeknél a mostani 2 gondozónő mellé kellene még plusz 2 fő, és egy konyhai
kisegítő, aki most meg van oldva óvodán belül. Szakácsnő nem kell, mert a konyha
főz.
Lajosné Kiss Klára: a szakácsnő kérdésre az volt a válasz, hogy amennyiben az
önkormányzat tudja biztosítani az életkornak megfelelő étrendet, akkor nem kötelező
külön szakácsnő.
Drávucz Katalin: konyhai kisegítőre szükség van?
Lajosné Kiss Klára: igen, mert a gondozónők azt a feladatot nem tudják ellátni a
gyermekek mellett. Jelenleg közcélú foglalkoztatottal látják el ezt a feladatot.
Drávucz Katalin: a számítások szerint 6 millió forintot kellene biztosítania a
testületnek még pluszban ahhoz, hogy 2 csoport működhessen, 18 fővel számítva.
Ha a meglévő 14 fő fölött csak 2 igény van, akkor több pénzt kell biztosítani, mert a
finanszírozás kevesebb.
Lajosné Kiss Klára: igen. Most 14 főnél 10-re igénylik. Az életkorukból adódóan a
fertőzéseket elkapják, nagyon sok a hiányzás.
Dr. Bakos Beáta: nagyon kevés az a bölcsődei létszám, ami most van. Egy ilyen
intézmény mindig ráfizetéses.
Drávucz Katalin: jelenleg Jászladányon mennyi igény lenne?
Lajosné Kiss Klára: jelenleg 3 fő van elutasítva, de már voltak újabb érdeklődők.
Most azoknak a gyermekei vannak felvéve, akik dolgoznak. Van olyan, aki be sem
adta az írásbeli igényét, mert tudta, hogy telített a létszám. Most a Kormány
támogatja, hogy minél hamarabb visszaálljanak a nők dolgozni. Véleménye szerint a
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24 fő igény meglenne. A probléma az, aki év közben szeretne jönni, mert fenntartani
nem tudják a helyet. Aki betölti a 3 évét át lehetne év közben vinni az óvodába, de
csak szülői beleegyezéssel. A most érintett szülők nem egyeztek bele.
Bagi Zsolt: mennyi az a gyermek, aki mehetne óvodába?
Lajosné Kiss Klára: 4.
Bagi Zsolt: az lenne a megoldás, ha azok a gyerekek átkerülnének, és nem kerülne
az önkormányzatnak 6 millió forintjába.
Lajosné Kiss Klára: a szülő beleegyezése nélkül nem lehet.
Bagi Zsolt: felvételnél nem lehetne ezt kikötni?
Dr. Bakos Beáta: Bagi Zsolt képviselőt kérdezi, hogy mennyi lenne az összeg, amit
rá tudna áldozni arra, hogy fenntartsák a bölcsődét?
Bagi Zsolt: nem tudja, nem ebből a szemszögből közelíti meg. Jelenleg mennyit kell
hozzátenni a bölcsődéhez?
Mezei Norbert: 300 ezer forint körül.
Bagi Zsolt: jobb lenne, ha az óvodás korúak átmennének az óvodába.
Dr. Bakos Beáta: nem járható ez az út, mert akkor a szakmai irányelvek nem
valósulnak meg, amit az óvoda és az iskola szorgalmaz, hogy ugyanabba a
csoportba fejezze be, amelyikben elkezdte. Most csak irányelvet kellene
megfogalmazni, hogy akarja-e a testület, hogy bővüljön a bölcsőde, vagy nem.
Bagi Zsolt: jelenleg a nevelő 14 főre van?
Lajosné Kiss Klára: csoportra van a nevelői létszám.
Bagi Zsolt: nem lehet a csoportot 14-ről 16-ra növelni?
Lajosné Kiss Klára: nem.
Szöllősi János: benne van az előterjesztésben, hogy ha 20 hetes gyermeket
vesznek fel, akkor melegkonyhát is biztosítani kell. Véleménye szerint a kiadás és a
bevétel szerinti különbség magasabb lesz. A jászladányi önkormányzat a saját
gyermekeit oldja meg, a szászbereki és a besenyszögi önkormányzat oldja meg saját
maga. Tudomása szerint szakképzett gondozónő sincs elegendő pluszban. Nem
támogatja a bővítés kezdeményezését.
Silye András: sok jászladányi fiatal álköltözött Szászberekre, akik visszajárnak
dolgozni Jászladányra, és biztosan szívesen hoznák ide a gyermeküket bölcsődébe.
Aki Jászladányról átköltözött Szászberekre, az jászladányi marad.
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Szöllősi János: aki most átjár Ladányra, az hogy oldja meg most a bölcsődés korú
kisgyermekét? Szászberken nincs bölcsőde.
Bertalan László: Jászladányon szerencsére egyre több a várandós kismama. Ha
most nem foglalkozik ezzel a testület, akkor is 1-2 év múlva vissza kell térni erre a
dologra, mert igény lesz rá.
Bagi Zsolt: nem sokallja a 6 millió forintot, ha jászladányi adófizető állampolgárok
gyermekei járnak oda. A jászladányi felvételeket támogatja, a környékbelieket nem.
Drávucz Katalin: azért lett ez a tájékoztató a testület elé terjesztve, hogy
költségvetéskor tudjon dönteni a testület, mert a számítások már rendelkezésre
állnak. Ha februárban dönt róla a testület, akkor el lehet kezdeni az ügyek intézését.
Lajosné Kiss Klára: az engedélyek, szakhatóságok megkeresése időbe telik.
Mezei Norbert: szakembereket is biztosítani kell.
Dr. Bakos Beáta: ha lenne olyan fiatal, aki szívesen tanulna, akkor a tanulmányokat
támogatni kell. Lenne 2 stabil munkahely, és ezáltal 2 fiatal, aki kötődne
Jászladányhoz.
(További hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester a napirendi pontot határozathozatal nélkül lezárja.

1 4 . N a p i r e n d i pont megtárgyalása
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérelme
növeléséhez
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

maximális

csoportlétszám

Drávucz Katalin: megkérdezi Lajosné Kiss Klára intézményvezetőt, hogy kívánja-e
kiegészíteni az írásos anyagot?
Lajosné Kiss Klára: a Sajátos Nevelési Igényű gyermekek miatt van szükség a
csoportlétszám növelésére, hiszen őket a fogyatékosságuktól függően 2 illetve 3
főnek kell számítani, így túllépik a megengedett csoportlétszámot.
Drávucz Katalin: az ügyrendi bizottság tárgyalta, megkéri Major Ferencné
alpolgármester, hogy tájékoztassa a testületet a bizottság döntéséről.
Major Ferencné: a bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolja a csoportlétszám
növelését.
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
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Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az óvoda kérelmére,
az érintett csoportok létszámának 20%-al történő növelésével?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
252/2015. (IX. 16.) sz. határozata
Óvodai maximális csoportlétszám emelése
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság javaslatára, a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 25. § (7) bekezdése alapján, fenntartói jogkörében eljárva a
2015/2016-os nevelési évre a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde Petőfi úti
„Tündérkert” óvoda Katica csoportjában, valamint a Rákóczi úti „Szivárvány”
óvoda Süni, Napocska és Liliom csoportjában engedélyezi az óvodai
csoportok létszámának 20 %-al történő növelését.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Jászladányi Óvoda és Bölcsőde vezetője helyben
értesülnek
1 5 . N a p i r e n d i pont megtárgyalása
Előterjesztés a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt állami tulajdonú
lakóingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának lehetőségéről
Előadó: Lovász Imre aljegyző
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Drávucz Katalin: megkérdezi Lovász Imre aljegyzőt, hogy kívánja-e kiegészíteni az
írásos anyagot?
Lovász Imre: nem kívánja kiegészíteni.
Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, hogy milyen
javaslat született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság
tárgyalta, és nem javasolja átvenni az érintett ingatlanokat vagyonkezelésbe.
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pénzügyi bizottság
javaslatával, miszerint ne vegye át az önkormányzat a Nemzeti Eszközkezelő
tulajdonában lévő ingatlanokat?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
253/2015. (IX. 16.) sz. határozata

