JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. szeptember 30-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén,
a Polgármesteri Hivatal dísztermében
Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt,
Dr. Bakos Beáta, Bertalan László, Gyárfás Lajos, Major Ferencné, Seresné Lados
Éva, Szöllősi János 8 fő képviselő.
Bejelentés mellett távolmaradt: Tóth Imre 1 fő képviselő.
Tanácskozási joggal jelen van:
Lajkó Terézia jegyző,
Lovász Imre aljegyző,
Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője,
Lóczi István Polgármesteri Hivatal igazgatási osztályvezetője,
Rédei József Emergency Service Kft. ügyvezetője.

Drávucz Katalin polgármester tisztelettel köszönti a soron kívüli képviselő-testületi
ülésen megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből
8 fő jelen van, Tóth Imre képviselő jelezte, hogy később érkezik, a testület
határozatképes, az ülést megnyitja. Külön köszönti az Emergency Service Kft.
ügyvezetőjét. Megkérdezi, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokon
túl van-e valakinek még plusz napirendi pont, illetve módosító javaslata?
(Módosító javaslat, hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin javasolja 5. napirendi pontként zárt ülésben tárgyalni a kóbor és
oltatlan ebek befogására kötött szerződés módosítására vonatkozó kérelmet.
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy
zárt ülésben utolsó 5. pontként szerződésmódosítással kapcsolatos napirendi pontot
tárgyaljon a testület?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
264/2015. (IX. 30.) sz. határozata
Napirend kiegészítése
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő
ponttal egészíti ki zárt ülésének napirendjét:
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5.

Kóbor és oltatlan ebek befogására kötött szerződés módosítása
Előadó: Drávucz Katalin polgármester

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a mai napirendet,
mely következtében 3 napirendi pontot nyílt ülésben, 2 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
265/2015. (IX. 30.) sz. határozata
Napirend elfogadása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők
szerint határozza meg mai ülésének napirendjét:

Napirend:
1./

Tájékoztató az Emergency Service Kft. ajánlatáról orvosi ügyelettel
kapcsolatban
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester

2./

Javaslat megállapodás megkötésére
átvállalással kapcsolatban
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester

3./

Egyebek
Előadó:

gyermekétkeztetési

Drávucz Katalin polgármester

Zárt ülés
4./

Javaslat az Év Embere Jászladányon 2015. kitüntető díjra
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester

5./

Kóbor és oltatlan ebek befogására kötött szerződés módosítása
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester

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

feladat
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1.

N a p i r e n d i pont megtárgyalása

Tájékoztató az Emergency Service Kft.
kapcsolatban
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester

ajánlatáról

orvosi

ügyelettel

Drávucz Katalin: köszönti Rédei Józsefet, az Emergency Service Kft. ügyvezető
igazgatóját. Azért lett ez a tájékoztató a képviselő-testület elé hozva, hogy
könnyebben tudjanak dönteni az orvosi ügyelet kérdésében. Egy korábbi testületi
ülésen már tárgyalták a képviselők a további szolgáltatás lehetőségét, végleges
döntés még nincs, csak szándéknyilatkozat. Eddig Jánoshidán az orvosi ügyeletet ez
a cég szolgáltatta, most egy sokkal kedvezőbb ajánlatot készítettek a jövőbeni
működésre ahhoz képest, ahogyan most működik ez a szolgáltatás. Átadja a szót
Rédei Józsefnek.
Rédei József: köszöni, hogy lehetőséget adott a testület arra, hogy itt lehessen. Kb.
egy hónappal ezelőtt halott egy pletykát, miszerint Jánoshida felmondott az
Emergency Service Kft-nek, de ezt velük nem közölték. Másnap felhívta a jánoshidai
polgármestert, aki mondta, hogy valóban felbontják a szerződést, mert nem tudják
fizetni ezt az anyagi megterhelést, és egy sokkal jobb ajánlatot kaptak. Akkor lejött
Jánoshidára, találkozott a képviselő-testület tagjaival, megkérdezte, hogy mi a
probléma. Felsorolták, hogy egy bizonyos orvossal volt probléma, akit azóta ki is
vettek az ügyeletből, ellene vizsgálat van jelenleg is. Egy másik orvossal is volt
probléma, aki jelenleg is dolgozik, és a helyi háziorvos, hogy ő joggingban dolgozik.
Ennyi volt a panasz. Ezt követően megkapta a jánoshidai képviselő-testület
határozatát, hogy felbontják a szerződést az Emergency Service Kft-vel, és a
jászberényi orvosi ügyelethez csatlakoznak. Megjegyzi, hogy az összes többi
településtől a mai napig semmi nem érkezett sem írásban, sem email-ben.
Jászladányról tud, mert ide telefonált, valamint Jászalsószentgyörgyről tud, hogy
üléseztek, de az eredményt nem ismeri. Jánoshida, mint gesztortelepülés
polgármestere adott egy felkérést, hogy készítsen terveket a továbbiakra
vonatkozóan, mivel a jászberényi orvosi ügyelet is készített ajánlatot. 5 különböző
verziót készített Jánoshidának, mind az 5 ajánlat jobb, mint a jászberényi ügyeleté,
mégis azt választották. Ezt az ajánlatot küldte el Jászladánynak is.
Tavaly a jászapáti ügyeletből az egyik település átment a jászberényi ügyelethez,
ezzel Jászberény elérte a 40 000 fő fölötti létszámot, ami miatt már újabb orvost
kellett beállítaniuk. Tavaly megkereste a jászberényi cég vezetője, hogy szüntessék
meg a Jászapáti és Jánoshidai ügyeletet, csináljanak egy projektcéget közösen, és
az egész jászságot lássák el egyben, mert akkor nekik lesz bevételük a plusz
településekből, gazdaságosabban tudnak működni. Erre határozottan nem-et
mondott. Az idén tavasszal ismét megkereste ugyanezzel az ötlettel, némileg
finomítva, hogy fióktelephely lenne Jászapáti és Jánoshida, akkor is nem-et mondott.
Elment szabadságra, és addig a konkurens cég végigjárta a településeket, ezzel
indult el a lavina. Jászberénynek bevételt kell generálni, amivel fenn tudja tartani az
ügyeletet, ha nem, akkor ki kell írni közbeszerzésre, mivel hosszú távon nem fogja
vállalni a veszteséget. A jászberényi ügyelet 1500 forintot fizet óránként az
orvosoknak, az Emergency pedig 2000-2500 Ft-ot.
A Jászapáti és Jánoshidai orvosi ügyelet egy működési engedélyen van, két
telephelyen. Azzal, hogy Jászapátiról elment egy település, azzal Jászapáti
veszteséges lett, amit Jánoshidán nyertek, azzal pótolták ki, és így összességében
nullásan működött a két ügyelet. Most ez borulni fog.
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Jászladány tekintetében több lehetőséget is tudna ajánlani, a legkézenfekvőbb, hogy
a Jászapáti ügyelethez csatlakozna a település, akkor 50-60 %-al tudnák a
költségeket csökkenteni. Ezt 40 000 főig tudnák bővíteni, tehát minél több település
csatlakozik Jászapátihoz, annál kedvezőbb lenne, jobban csökkenne a díj. Ha több
település csatlakozna, akkor lehetne egy fióktelephelyet létesíteni, amit a másik cég
is javasolt, sürgőségi mentőtiszttel, mentőtiszti autóval. Ha minden település másfelé
akar menni, arra is van egy változata, de addig nem tud konkrét dolgot mondani,
amíg nem ismeri az önkormányzatok szándékát.
Drávucz Katalin: a gesztor településnek Jánoshidának volt szerződése az
Emergency-vel, akik most felbontották a szerződést. Jászladánynak nincs
szerződése közvetlenül az Emergency-vel, csak Jánoshidával van megállapodásuk.
Mivel Jánoshida a szerződést felmondta, ezzel döntött, a többi települést
kényszerhelyzetbe hozta, hogy mindenki döntsön.
Rédei József: minden településsel külön szerződés van, vagy testületi határozat.
Lajkó Terézia: Jánoshida kötött egy szerződést, amiben szerepel plusz 4 település,
a költségmegosztásról pedig külön megállapodás van. A költségemelésekről vannak
testületi határozatok.
Rédei József: a Jánoshidai ügyelet 2015. december 15-ig lesz, utána be fog zárni.
Drávucz Katalin: elméletileg igen, de gyakorlatilag nem, mivel az OEP fél hónapot
nem finanszíroz. Jánoshida döntött, kilépett ebből az ügyeletből. Jászladány nagyon
sok pénzt fizetett ezért az ügyeletért, havonta közel 600 ezer forintot ezért a
szolgáltatásért. Sok probléma felmerült, melyről a jelzések mentek Önök felé, de
nem minden esetben került a probléma orvosolásra. Mivel Jánoshida döntött, ezért a
többi településnek is döntenie kell. A jászladányi képviselő-testület is meghozta
szándéknyilatkozatát, amelyből fognak egy kivonatot kapni, szerződést felmondani
nem kell, hiszen nincs szerződéses jogviszony. Fenntartással fogadta a testület a
Jászberényi orvosi ügyelet ajánlatát is, de mivel jobb ajánlat nem volt, ez jóval
olcsóbb, mint az eddigi, a szolgáltatás is színvonalasabbnak tűnik, ezért a testület
szándékát fejezte ki a csatlakozásról. A Jászberényi ügyelet fenn kívánja tartani a
jánoshidai telephelyet előreláthatóan. Most ez az ajánlat egy más helyzetet termet,
hogy Jászapátihoz csatlakozhatna Jászladány, mivel ez közelebb lenne, mint
Jászberény, és az újabb ajánlat sokkal kedvezőbb, mint az eddig fizetett összeg. Sok
ember nem volt megelégedve az eddigi ellátással.
Rédei József: az ajánlatban szereplő verziók egyik sem önálló orvosi ügyelet. Eddig
Jánoshida ragaszkodott a saját ügyelethez. A beszámolójukban minden fillérrel el
tudnak számolni. A panaszok nem érkeztek el minden esetben hozzájuk, amiről
tudnak, annak utána járnak, és megoldást keresnek a problémákra.
Drávucz Katalin: írásban azért nem küldött panaszt, mert mikor személyesen itt volt,
akkor sem a probléma megoldását ajánlotta fel, hanem inkább a testültet akarata
meggyőzni arról, hogy minden jól működik. Sok esetben a betegek az asszisztensnőt
kérdezik meg, hogy melyik orvos van ügyeletben, és sokszor előfordult, hogy inkább
nem is mentek az ügyeletre, mert nem lett volna értelme. Minden évben tárgyalta a
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testület az orvosi ügyelet beszámolóját, többször jelezték, hogy nagyon sok az
összeg, amit fizetni kell, kérték, hogy csökkentsék, de sosem érkezett ilyen ajánlat.
Gyárfás Lajos: a civil életben temetkezési vállalkozóként dolgozik, és nagyon sok
problémája van az orvosi ügyelettel, Hajdú doktorral. Az ÁNTSZ felé többször jelezte
a problémát, és Dr. Pazsa Tibor segített a probléma megoldásában.
Rédei József: az ÁNTSZ nem értesítette az Emergency-t. Azért nem készített eddig
ajánlatot, mert nem tudta, hogy föl fogják bontani a szerződést.
Drávucz Katalin: nem a mostani esetre gondolt, mikor azt mondta, hogy nem
érkezett ajánlat, hanem arra, hogy minden évben jelezték, hogy nagyon sok, amit
Jászladánynak fizetnie kell, és soha nem tudtak lehetőséget ajánlani arra, hogy
csökkentsék az összeget, most meg egy 50%-al kedvezőbb ajánlatot tudnak kínálni.
Nagyon sokat fizet az önkormányzat egy olyan ügyeletért, amivel a lakosok nem
elégedettek.
Lajkó Terézia: az elmúlt évben más települések felé fordultak, hogy csökkentsék a
fizetendő díjakat, folytattak is tárgyalásokat, ami nem hozott eredményt. Nem tudta
Jászladány, hogy azért ennyi az összeg, mert Jánoshida ragaszkodott az önálló
orvosi ügyelethez. Talán jobb is, hogy most felbontásra került a szerződés, mert így
kiderült, hogy jobb ajánlatot is tudnak kínálni.
Dr. Bakos Beáta: kéri, hogy most ne a múltat tekintsék, hanem a jövő felé
nézzenek. Úgy gondolja, hogy most Jászladány kedvező helyzetben van, mert 2
szolgáltató igyekszik a kedvükben járni, talán most sikerül egy sokkal jobb
szolgáltatást találni sokkal kevesebb pénzért. Okulva a hibákból, bármelyik
szolgáltatót választják, bele kell foglalni a szerződésbe, hogy határozott idejű legyen
a szerződés, és utána újabb meghosszabbítás csak akkor történne, ha mindkét fél
elégedett a másik szolgáltatásával, és a felmerülő kifogásokat kellőképpen tudják
kezelni. Megrendült a bizalma a céggel szemben, de kétségkívül ezen túl kell lépni,
ha megfelelő garanciát kapnak, és előnyösebb az ajánlat, akkor el tudja fogadni.
Felhívja a figyelmet arra, hogy több szempontot is figyelembe kell venni. Jászapátinál
előnyösebb lenne, hogy 16 órától indulna az orvosi ügyelet a jászberényi 18 órával
szemben, és a Jászapáti orvosi ügyelet központja közelebb is van. Ezeket mérlegelni
kell a döntésnél. Azt furcsának találja, hogy most ennyivel kedvezőbb az ajánlat.
Rédei József: eddig két telephelyen volt ugyanaz a struktúra, ami 6 ember
bérköltségét jelentette, ezért került annyiba. Most az egyik megszűnik, ezért 3 ember
költéségét nem kell fizetni, ezért a költség 75 %-al csökken.
Dr. Bakos Beáta: az OEP finanszírozás, az úgy számolódik, hogy hány település
mennyi lakossal kapcsolódik az orvosi ügyelethez?
Rédei József: nem, az OEP finanszírozás településenként, és háziorvosi
körzetenként van.
Dr. Bakos Beáta: nincs köze hozzá az ellátott fő létszámának?
Rédei József: csak a településeknek, és a körzetszámnak.
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Dr. Bakos Beáta: Jászladány az egyetlen ahol 3 körzet van.
Rédei József: kedvezőbb a fizetendő díj, ha Jászapáti ügyelethez kapcsolódik
Jászladány.
Dr. Bakos Beáta: nyitott mindkét cég ajánlatára, fontos, hogy a problémákat
megfelelően kezeljék a jövőben.
Rédei József: a cégnek is érdeke, hogy kezeljék a problémákat. Jászapátinak jó
orvosai vannak. A szerződésben benne van, hogy ki az a felelős személy, aki a
problémákat kezeli.
Seresné Lados Éva: az érkezett ajánlatban mind az 5 verzióban szerepel a
jánoshidai telephely. Ha Jánoshida felbontja a szerződést, akkor az ajánlatokban
szereplő összeget tudják-e tartani?
Rédei József: ez az ajánlat Jánoshida részére készült. Ha kéri a testület, akkor
holnapra elkészíti a Jászladányra vonatkozó ajánlatát, több verzióban.
Dr. Bakos Beáta: ha kiesik a jánoshidai telephely, lehetne-e kérni, hogy
Jászladányon hétvébén ambuláns orvosi ügyelet, vagy itt alvós mentőtiszt lenne,
mert az növelné a lakosság biztonság érzetét?
Drávucz Katalin: Jánoshida elindított egy lavinát. Valószínűleg a többi település
nem fog Jászapátihoz csatlakozni, mert földrajzilag nézve nekik messzebb van. Most
mindenki a saját magának legkedvezőbbet fogja választani.
Rédei József: holnapra elkészíti az ajánlatot.
Mezei Norbert: ez az ajánlat végleges lesz?
Rédei József: igen végleges ajánlat lesz, többféle verzióval.
Bagi Zsolt: úgy érzi, hogy mindkét ügyelet részéről a pénzről szól a dolog. 600 ezer
forintot fizetnek évek óta, eddig hiába kérték, hogy csökkentsék az összeget, nem
volt rá megoldás, most meg egy sokkal jobb ajánlatot adtak. Most Jánoshidán van
az ügylet, mégis sokszor Jászberényben köt ki a beteg, mert nincs közelebb
ügyeletes gyógyszertár. Mindenképpen új helyzet előtt áll Jászladány, akár melyik
ajánlatot választja.
Dr. Bakos Beáta: az ügyelet úgy működik, mint eddig, hogy hétköznapokon délután
16-tól másnap reggel 8-ig, hétvégén pedig 24 órában?
Rédei József: működési engedély úgy adnak ki egy település esetében, ha
biztosítva van a 24 órás területi ellátási kötelezettség. Jászapátin ugyanúgy van az
ügyelet, mint Jánoshidán.
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Bertalan László: van-e rá esély, hogy Jászapátin ügyeletes gyógyszertár legyen
nyitva hétvégén is, mert ha nincs, akkor gyógyszerért mindenképpen Jászberénybe
kell utazni, és akkor nincs értelme Jászapátihoz csatlakozni.
Rédei József: nem tudja.
Mezei Norbert: javasolja, hogy mivel nem kell most dönteni, kérjenek be több
ajánlatot, fogalmazza meg a testület, hogy milyen elvárásai lennének az orvosi
ügyelettel kapcsolatosan, és a beérkezett ajánlatok alapján döntsenek.
Drávucz Katalin: Jászdózsa miért ment el a Jászapáti orvosi ügyelettől?
Rédei József: a pénz miatt, és rokoni kapcsolat miatt.
Szöllősi János: Jászapátinak az előnye, hogy 20 kilométerre van. Önök is, és
Jászberény is megjelölte Jánoshidát telephelyként.
Rédei József: Jánoshida felmondta a szerződést, ott már nem tud telephelyet
biztosítani. Holnapra megküldi az újabb ajánlatot, ami Jászladányra vonatkozik.
(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

Javaslat megállapodás megkötésére gyermekétkeztetési feladat átvállalással
kapcsolatban
Drávucz Katalin polgármester
Előadó:
Drávucz Katalin: elmondja, hogy az elmúlt héten kereste meg a Szászbereki
Kolping Katolikus Általános Iskola igazgatója, a jászladányi tagintézményre
vonatkozó kéréssel. Az iskola fenntartója a Kolping Oktatási és Szociális
Intézményfenntartó Szervezet (KOSZISZ) kérte igazgató urat, hogy keresse meg az
önkormányzatot azzal a kérdéssel, hogy az önkormányzat át vállalná-e az iskola
gyermekétkeztetési feladatait. Juhász Imre atya a KOSZISZ igazgatója küldött egy
nyilatkozatot, hogy szeptember 1-től lemond a normatíva igénylésről, és máris vegye
át az önkormányzat. A pénzügyi osztály megérdeklődte a Magyar Államkincstárnál,
hogy milyen lehetőségek vannak, akik arról tájékoztatták az önkormányzatot, hogy
van lehetőség a feladat átvállalásra, de kizárólag január 1-től, visszamenőleg már
nem lehet.
Tájékoztatásul elmondja, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK)
által fenntartott Móra Ferenc Általános Iskola gyermekétkeztetési feladatait az
önkormányzat látja el. A KLIK szolgáltatja a létszámot, az önkormányzat adja le az
igénylést a normatívához. Ugyanezt szeretné kérni a Kolping iskola is.
A Kolping iskola, mivel nem állami fenntartású intézmény, hanem egyházi, ezért
kevesebb finanszírozást kap az étkeztetésre. Nem tudják igényelni a térítési díjban
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azt a 90 %-os realizált rezsit, amit az állami fenntartású intézménynek finanszíroz az
állam.
A NÜVI működését nézve kedvező lenne ha átvenné az önkormányzat a
gyermekétkeztetési feladatokat, mert az önkormányzat január 1-től tovább adná ezt a
feladatot szakfeladat szerint a NÜVI-nek, ezután nem szerződés szerint végezné a
étkeztetést, ezáltal csökkentene az intézmény vállalkozási tevékenysége, ami a
működés szempontjából fontos lenne.
Javasolja, hogy vegyék át a Kolping iskolától a gyermekétkeztetési feladatokat 2016.
január 1-től.
Lajkó Terézia: ha átveszi az önkormányzat a feladatot, akkor 100%-os
finanszírozást lehet igényelni.
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ért egyet a javaslattal, hogy
vegye át az önkormányzat a gyermekétkeztetési feladatokat a Kolping iskolától?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
266/2015. (IX. 30.) sz. határozata
Gyermekétkeztetési feladatellátás átvállalásáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kolping
Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet kérelmére 2016. január 1től kezdődően átveszi a Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola
Jászladányi
tagintézménye
vonatkozásában
a
gyermekétkeztetési
feladatellátást, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjára, valamint a Magyar
Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Igazgatóságával történő
egyeztetésre a normatíva igénylés időpontjára vonatkozóan.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a külön megállapodás
aláírására.
Erről: 1./
2./
3./
4./
5./

Képviselő-testület tagjai helyben,
Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben,
Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet,
Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola igazgatója,
Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola Jászladányi
tagintézménye,
6./ Magyar Államkincstár
értesülnek
(Dr. Bakos Beáta képviselő elhagyja a tanácstermet,
a Képviselő-testület 7 fő jelenlétében folytatja munkáját.)
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3.

N a p i r e n d i pont megtárgyalása

Egyebek
Előadó:

Drávucz Katalin polgármester

Drávucz Katalin: ezen a napirendi ponton belül három témát kíván tárgyalni. Először
a Jászladányon megrendezésre kerülő Jász Világtalálkozó megszervezéséhez
kellene egy munkacsoportot kialakítani, erről határozatban kellene dönteni. Utána
szeretné, ha a Falugyűlés időpontját megbeszélnék, valamint az Erzsébet-Katalin Bál
célját meghatározni, hogy kit támogassanak ebben az évben a bál bevételével.
A világtalálkozó megszervezésért felelős csoportot fontos már ebben az évben
megválasztani, mivel lesznek már az idén is feladatok. Úgy gondolja, hogy a testület
minden tagjának szerepet kell vállalni a szervezési feladatokban. Sajnos a mai napig
nincs olyan rendezvény, amiben ne lenne valamilyen baki. Nem bízhatnak ekkora
feladatot a Művelődési Házra, mert az intézményvezető nem képes ekkora
rendezvényt megszervezni. Javasolja, hogy legyen minden képviselő és
intézményvezető, valamint a két osztályvezető a munkacsoport tagja. Havonta,
kéthavonta tartanának megbeszélést, mindenki kapna feladatot, amiért vállalja a
felelősséget. Kéri, hogy tegyenek még javaslatot, hogy ki legyen a csoport tagja.
Mezei Norbert: javasolja a két iskola vezetőjét is felkérni a szervezéshez.
Lajkó Terézia: a Jászok Egyesületét is fel kell kérni.
Bertalan László: a világtalálkozóra Jászkapitányt is választani kell.
Major Ferencné: a Jászkerületet is kötelező bevonni a szervezésbe.
(További javaslat nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a munkacsoport
megalakításával az elhangzott személyekkel?
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
267/2015. (IX. 30.) sz. határozata
Jász Világtalálkozó szervező munkacsoport megválasztásáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017 évben
Jászladányon megrendezésre kerülő Jász Világtalálkozó megszervezésére
Jász Világtalálkozó szervező munkacsoportot hoz létre.
A munkacsoport személyi összetételét az alábbiakban határozza meg:
1.
Drávucz Katalin polgármester
2.
Major Ferencné alpolgármester
3.
Bagi Zsolt képviselő
4.
Dr. Bakos Beáta képviselő
5.
Bertalan László képviselő
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Gyárfás Lajos képviselő
Seresné Lados Éva képviselő
Szöllősi János képviselő
Tóth Imre képviselő
Lajkó Terézia jegyző
Lovász Imre aljegyző
Müllerné Braun Erika intézményvezető
Lajosné Kiss Klára intézményvezető
Gonda József intézményvezető
Silye András intézményvezető
Lóczi István osztályvezető
Mezei Norbert osztályvezető
Szikszai János tagintézmény-vezető
Földváriné Greiz Ágnes iskolaigazgató
Jászok Egyesülete
Jászkerületi Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft.

Képviselő-testület a Jász Világtalálkozót 2017. június 23-24-25. napján
kívánja megrendezni, melyhez kéri a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége
hozzájárulását.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben,
3./ Jászsági Önkormányzatok Szövetsége
értesülnek.
Drávucz Katalin: a Falugyűlés megtartását 2015-ben október 16-án 17 órára
javasolja. Tájékoztatásul elmondja, hogy minden képviselőnek az önkormányzati
törvény szerint tájékoztatót kell tartania képviselő munkájáról. Kéri, hogy röviden
foglalják össze beszámolójukat, amit el fognak mondani. Megkérdezi, hogy
egyetértenek-e a Falugyűlés időpontjával?
A Képviselők egyetértenek a javaslattal,
a Falugyűlés időpontja 2015. október 16. 17 óra.
Drávucz Katalin: az Erzsébet-Katalin Bált a hagyományokhoz híven idén is
megrendezi az önkormányzat, november 28-án. Kéri a képviselőket, hogy tegyenek
javaslatot, hogy kinek a javára ajánlják fel a bál bevételét, milyen jótékonysági célra,
hogy az a plakátra felkerülhessen.
Bagi Zsolt: utcatáblákat javasol kandeláber oszlopokon.
Lóczi István: van egy új KCR program, amit az önkormányzatnak működtetni kell,
ehhez viszont rendbe kell tenni az utcákat, és a házszámokat. Javasolja, hogy csak
utána gondolkodjon a testület ilyen beruházásban, ha a felülvizsgálat befejeződik.
Drávucz Katalin: a jövő évi bál bevételét érdemes lenne utcatáblákra, utcabútorokra
ajánlani, mert akkor a világtalálkozóra kellemesebb küllemű lenne a település.

