JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. november 26-án megtartott soros nyílt ülésén,
a Polgármesteri Hivatal dísztermében
Jelen vannak: Major Ferencné alpolgármester levezetése mellett Bagi Zsolt,
Bertalan László, Gyárfás Lajos, Seresné Lados Éva, Szöllősi János 6 fő képviselő.
Később érkezik: Dr. Bakos Beáta 1 fő képviselő.
Bejelentés mellett távolmaradt: Drávucz Katalin polgármester, Tóth Imre 2 fő
képviselő.
Tanácskozási joggal jelen van:
Lovász Imre aljegyző,
Lajkó Terézia jegyző,
Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője,
Lóczi István Polgármesteri Hivatal igazgatási osztályvezetője.
Lajosné Kiss Klára a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője,
Müllerné Braun Erika Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ
vezetője,
Gonda József Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény
vezetője,
Silye András a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
vezetője,
Kun József a Magyar Munkáspárt Jászladányi Alapszervezetének vezetője.
Zakar Margit (a 15. napirendi pont tárgyalásakor).
Major Ferencné alpolgármester tisztelettel köszönti a soros képviselő-testületi
ülésen megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből
6 fő jelen van, Dr. Bakos Beáta képviselő jelezte, hogy később érkezik, Drávucz
Katalin polgármester és Tóth Imre képviselő jelezték távolmaradásukat. A testület
határozatképes, az ülést megnyitja. A kiküldött meghívóban 14 napirendi pont
szerepel nyílt ülésben, 2 napirendi pont zárt ülésben. Javasolja plusz napirendi
pontként nyílt ülésben a ROM-ISK-15 kódszámú „Roma lányok korai
iskolaelhagyásának megelőzése” című pályázat benyújtásának támogatását tárgyalni
szóbeli előterjesztés mellett, valamint a várossá válásos pályázattal kapcsolatos
állásfoglalás kialakítását. Megkérdezi, hogy ezen túl van-e valakinek még plusz
napirendi pont, illetve módosító javaslata?
(Módosító javaslat, hozzászólás nem hangzik el.)
Major Ferencné alpolgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy
15. pontként nyílt ülésben a ROM-ISK-15 kódszámú „Roma lányok korai
iskolaelhagyásának megelőzése” című pályázat benyújtásának támogatásáról szóló
előterjesztést 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
304/2015. (XI. 26.) sz. határozata
Napirend kiegészítése
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő
ponttal egészíti ki nyílt ülésének napirendjét:
15.

Előterjesztés
ROM-ISK-15
kódszámú
iskolaelhagyásának megelőzése” című
támogatására
Előadó: Major Ferencné alpolgármester

„Roma
pályázat

lányok
korai
benyújtásának

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
Major Ferencné alpolgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy
nyílt ülésben 16. pontként várossá nyilvánítási kezdeményezés folytatására érkezett
javaslatot tárgyalja a testület?
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
305/2015. (XI. 26.) sz. határozata
Napirend kiegészítése
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő
ponttal egészíti ki nyílt ülésének napirendjét:
16.

Előterjesztés várossá nyilvánítási kezdeményezés folytatására érkezett
javaslat megvitatására
Előadó: Major Ferencné alpolgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
Major Ferencné alpolgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a mai napirendet,
mely következtében 16 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
306/2015. (XI. 26.) sz. határozata
Napirend elfogadása
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők
szerint határozza meg mai ülésének napirendjét:

Napirend:
1./

Javaslat 2016. év belső ellenőrzési ütemtervére
Előadó: Major Ferencné alpolgármester,
Lovász Imre aljegyző,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

2./

Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciójára
Előadó: Major Ferencné alpolgármester,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

3./

Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak
módosítására
Előadó: Major Ferencné alpolgármester,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

4./

Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének
módosítására
Előadó: Major Ferencné alpolgármester,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

5./

Előterjesztés folyószámla-hitel szerződés megkötésére
Előadó: Major Ferencné alpolgármester,
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

6./

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal éves tevékenységéről
Előadó: Lajkó Terézia jegyző,
Lovász Imre aljegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

7./

Javaslat a Képviselő-testület 2016. évi munkatervére
Előadó: Major Ferencné alpolgármester,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

8./

Tájékoztató a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének
ellenőrzési rendszeréről
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető

9./

Előterjesztés a Jászberény Város Idősek Otthona jogutódlással történő
fenntartóváltásról szóló megállapodás módosítására, valamint a
Vagyonrendezési és Pénzügyi Elszámolási Megállapodás elfogadására
Előadó: Lovász Imre aljegyző,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
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10./

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2005.
(VII. 01.) rendelet módosítására
Előadó: Lóczi István igazgatási osztályvezető,
Müllerné Braun Erika intézményvezető,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

11./

Nyilatkozat Magyarország Miniszterelnökének és Kormányának
migrációval kapcsolatosan tett intézkedéseinek támogatásáról
Előadó: Major Ferencné alpolgármester

12./

Előterjesztés az I. számú háziorvosi körzet ellátásáról szóló megbízási
szerződés módosításról
Előadó: Major Ferencné alpolgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

13./

Előterjesztés ápolónői álláshely biztosítására
Előadó: Major Ferencné alpolgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

14./

Előterjesztés a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási
Tanácsába történő delegálásra
Előadó: Drávucz Katalin polgármester

15./

Előterjesztés
ROM-ISK-15
kódszámú
iskolaelhagyásának megelőzése” című
támogatására
Előadó: Major Ferencné alpolgármester

16./

Előterjesztés várossá nyilvánítási kezdeményezés folytatására érkezett
javaslat megvitatására
Előadó: Major Ferencné alpolgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

Zárt

ülés:

17./

Előterjesztés ingatlan felajánlásokról
Előadó: Major Ferencné alpolgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

18./

Kérelem elővásárlási jog lemondására
Előadó: Major Ferencné alpolgármester

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

„Roma
pályázat

lányok
korai
benyújtásának
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1.

N a p i r e n d i pont megtárgyalása

Javaslat 2016. év belső ellenőrzési ütemtervére
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester,
Lovász Imre aljegyző,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Major Ferencné: minden év végén tárgyalja a testület a következő év belső
ellenőrzési ütemezését. Az előterjesztésben található táblázat tartalmazza az
ellenőrzés tárgyát, célját, módszereit, az ellenőrzött egység megnevezését, és az
ellenőrzésre fordított idő mennyiségét is. A napirendi pontot tárgyalta a pénzügyi
bizottság, elnök úrtól kérdezi, hogy mi a bizottság javaslata.
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság az
írásos anyag elfogadását javasolja. A bizottsági ülésen nem hangzott el, de kérdése,
hogy azok a hiányosságok, amiket a belső ellenőr feltár megvalósulásra kerülnek-e,
mert erre a képviselő-testület még nem tért vissza.
Lajkó Terézia: a zárszámadáshoz kapcsolódóan készül el az előző év belső
ellenőrzéséről a beszámoló. Ha olyan hiányosságot tárna fel év közben a belső
ellenőr, amire intézkedési tervet kellene készíteni, akkor az egész anyagot
beterjesztenék a testület elé. A kisebb hiányosságokat javítják, és a zárszámadáskor
készült beszámoló tartalmazza.
Szöllősi János: az előterjesztés szöveges részét úgy látja, mintha törvényből, vagy
felsőfokú tankönyvből másolták volna ki. Konkrétumokat csak a melléklet tartalmaz.
Januárra van tervezve a Jászladány Nagyközség Idősek Otthona működésének
pénzügyi átvilágítása. Ez már az egyesített intézményre vonatkozik, vagy a
Jászberénytől átvett intézményre?
Major Ferencné: a Jászberénytől átvételre kerülő intézmény átvilágítása fog
megtörténni, utána kezdődik az egyesítés folyamata.
Mezei Norbert: a belső ellenőrzési terv előterjesztését sztenderdek alapján
készítette elő, a kötelező elemek törvényben vannak meghatározva. A lényegi rész a
táblázatban található. Lehet módosítást eszközölni, hozzá tenni, vagy kivenni belőle,
most a bizottság nem kívánta módosítani. A kapacitás véges, mert erre van
szerződés, de bármikor lehet módosítani.
Bagi Zsolt: 1 millió forintba kerül évente a belső ellenőrzés.
Lajkó Terézia: a tervet végre szokta hajtani a belső ellenőr. Ha nagyobb fontosságú
dolog lesz év közben, akkor a testület dönthet arról, hogy kéri a belső ellenőrzést.
(További hozzászólás nem hangzik el.)
Major Ferencné alpolgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a 2016. évi belső
ellenőrzési tervet az előterjesztés szerint?
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
307/2015. (XI. 26.) sz. határozata
A 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja az
Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervét, az előterjesztés szerint.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben,
3./ Szűcs és Társa Kft. (Szolnok),
értesülnek
2.

N a p i r e n d i pont megtárgyalása

Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciójára
Major Ferencné alpolgármester,
Előadó:
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Major Ferencné: minden évben a költségvetés tervezése előtt az előző év végén a
koncepció a képviselő-testület elé szokott kerülni, melynek előkészítése már nem
kötelező az önkormányzat számára, azonban a következő év költségvetésének
tervezésekor segítséget, iránymutatást nyújt az önkormányzat, és az intézmények
számára. A koncepcióban megtalálhatók az önkormányzat kiemelt céljai és feladatai.
A 2014-2015-ös években sikerült egy stabil gazdálkodást kialakítani, amit a jövőben
is folytatni szeretnének. 2015-ben volt folyószámla hitelkerete az önkormányzatnak,
a lehetséges likviditási problémák kiküszöbölésére, ennek felhasználására nem
került sor. A pénzügyi bizottság részteltesen tárgyalta a koncepciót, megkéri a
bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottsági
ülésen elhangzott, hogy az intézmények működéséhez mintegy 35-40 millió forintot
biztosít az önkormányzat, és ehhez társul még a NÜVI működéséhez szükséges 5060 millió forintot. Major Antal a pénzügyi bizottság tagja kérte, hogy ezeket a
dolgokat csökkenteni kellene, de a pénzügyi osztályvezető úr megnyugtatta a
bizottságot, hogy még ezekkel együtt is talpon tud maradni az önkormányzat. A
bizottsági ülésen elhangzott, hogy 2016. január 1-től az önkormányzatunk
fenntartása alá fog kerülni a jelenleg Jászberény által üzemeltetett szociális otthon,
mely feladatai közül néhányat a NÜVI is el fog tudni látni. Ilyen például a konyha
működtetése, gépjármű használat, karbantartás stb. A bizottság reményei szerint ezt
a két intézményvezető megfelelően fogja koordinálni. A bizottság felhívja az
intézményvezetők figyelmét arra, hogy a legésszerűbb, legtakarékosabb megoldást
válasszák minden esetben, ahogyan tették ezt eddig is. A bizottsági ülésen
elhangzott, hogy a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár két
telephelyen működik, és meg kellene nézni, hogy milyen ésszerű takarékossággal
lehetne ezeket működtetni. A bizottság kérte, hogy az intézményvezető a januári
testületi ülésre a könyvtár igénybevételével kapcsolatban készítsen korosztály
szerinti kimutatást. A koncepció egy iránymutatás, az összegszerű felosztásra
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februárban kerül sor, ezért a bizottság az imént elhangzott kiegészítéssel a
koncepciót elfogadásra javasolja.
Major Ferencné: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek az
elhangzottakkal vagy az írásos anyaggal kapcsolatban kérdése, véleménye, más
javaslata?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Major Ferencné alpolgármester szavazásra teszi, ki fogadja el pénzügyi bizottság
javaslatával kiegészítve az előterjesztett költségvetési koncepciót?
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
308/2015. (XI. 26.) sz. határozata
Az önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciójáról szóló javaslat
elfogadása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
2016. évi költségvetési koncepcióját - mint a költségvetés kidolgozásának
alapját - az alábbiak szerint elfogadja:
1.

A működési bevételek és kiadások – felhalmozási bevétel
felhasználása nélküli – egyensúlyának megteremtésére tett
intézkedések folytatása. A költségvetési terv összeállításánál alapvető
szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése.

2.

Az önkormányzat hitelt – likviditási hitel kivételével- 2016. évben nem
vesz fel.

3.

Az
intézményrendszer
működésének
működőképességének
a
takarékossági
figyelembevételével – megőrzése.

4.

A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati
feladatok prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a
költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az
önkormányzat saját bevételéből megteremthető. Az önként vállalt
feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat
ellátását nem veszélyeztetheti.

5.

A helyi szociális rendeletben és egyéb rendeletekben meghatározott
önkéntes önkormányzati juttatások felülvizsgálata.

6.

A helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés és azok
támogatása, melyek általában kulturális, polgári védelmi, sport
területekre terjed ki. Kiemelt jelentőséggel bír azon szervezetek
támogatása, melyek a kötelező önkormányzati feladatok ellátásában az
önkormányzattal kötött megállapodás szerint részt vesznek.

felülvizsgálata,
szempontok
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7.

A pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, és kihasználása. A
költségvetésben jelentkező többletbevételből meg kell teremteni a
pályázati önrészeket.

8.

Az Önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak felülvizsgálata,
ingatlanok
értékesítésének,
hasznosításának
vizsgálata,
és
megvalósítása. Ingatlanértékesítés bevételei csak beruházásra és
felújításra fordítható, illetve a pályázatok önrészeinek biztosítására.

9.

A felújításokra és felhalmozási kiadásokra
működési kiadásra nem csoportosíthatók át.

10.

Újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe
kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket,
továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását.

11.

A szolgáltatások bevételeinek felülvizsgálata. (étkeztetés, bérleti díjak
stb.)

12.

Működési kiadások (foglalkoztatáspolitikai célokhoz igazodó személyi
juttatások és kötelező valamint állami feladatokhoz kapcsolódó dologi
kiadások, ezen túl az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó dologi
kiadások) meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás
elvét érvényre kell juttatni. A költségek vonatkozásában a szükséges és
reális fedezetet biztosítani kell a tervezés során.

13.

A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen,
megállapodáson alapuló kiadások elsődlegességét biztosítani kell.

14.

A végleges költségvetési rendelettervezet kidolgozása során tovább
kell keresni a bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének
lehetőségeit.

15.

Az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel
történő egyeztetés útján kell kialakítani.

16.

A 2016. évi költségvetés részletes tervező munkájának alapjául
elfogadja az Államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése alapján benyújtott 2016.
évi költségvetési koncepciót.

17.

A Képviselő - testület felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy az
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. § (1)-(4)
bekezdésének és a Helyi önkormányzatok és szerveik, valamint egyes
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.
évi XX. törvény 140. § (1) bekezdése a) pontjának előírása szerint
készítse majd el a jogszabály szerinti határidőt figyelembe véve a 2016.
évi költségvetési rendelet-tervezetét.

18.

A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében
általános tartalékot kell képezni. Ennek mértéke a működési
költségvetés összegének 0,5 %-a.

19.

A Képviselő - testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző által
készített költségvetési rendelet-tervezetet az Államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdése rendelkezéseinek
megfelelően nyújtsa be a Képviselő-testületnek elfogadásra.

tervezett

összegek
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20.

A Képviselő - testület felkéri a bizottságokat, hogy a költségvetési
koncepció alapján folyamatában segítsék az Önkormányzat
költségvetésének tervezését és megalapozott takarékos gazdálkodását.

21.

A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár vezetője a
2016. évi költségvetés készítése előtt, 2016. január 10-ig készítsen
2015. évről
a)
b)

a könyvtár látogatóiról heti, korcsoportok szerinti kimutatást
egyéb rendezvényeiről, foglalkozásairól, azok látogatottságáról
kimutatást.

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a költségvetési terv készítésekor a
koncepcióban elfogadott döntéseket vegye figyelembe.
Felelős:

Major Ferencné alpolgármester
Lajkó Terézia jegyző nevében és megbízásából Lovász Imre
aljegyző
Intézmények vezetői

Határidő:

folyamatos a 2016. évi költségvetés készítése során

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben,
3./ Intézményvezetők helyben
értesülnek
3.

N a p i r e n d i pont megtárgyalása

Javaslat az Önkormányzat 2015. évi költségvetési
módosítására
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

előirányzatainak

Major Ferencné: az előterjesztett anyagot Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető
készítette, ezért kéri, hogy tájékoztassa a képviselőket az anyagról.
Mezei Norbert: az előirányzat módosítására a kormányzati szintű módosítások,
valamint a saját hatáskörben történt módosítások miatt van szükség, mely az
előterjesztésben I. és II. bekezdésben találhatóak. Saját hatáskörben a képviselőtestület döntései vannak átvezetve.
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: az előirányzat
módosítás megtörtént pénzügyi mozgásokat tartalmazza, a bizottság javasolja az
írásos anyag elfogadását.
Major Ferencné: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek az
elhangzottakkal vagy az írásos anyaggal kapcsolatban kérdése, véleménye, más
javaslata?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
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Major Ferencné alpolgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a pénzügyi
bizottság javaslatára az Önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak
módosítását ez előterjesztés szerint?
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
309/2015. (XI. 26.) 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./

4.

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
Major Ferencné alpolgármester,
Előadó:
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Major Ferencné: a költségvetési rendeletben az előirányzat módosítás adatainak
átvezetése történt meg. Pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, hogy 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.)
Major Ferencné alpolgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pénzügyi bizottság
javaslatára az előterjesztés szerint a költségvetési rendelet módosításával?
A Képviselő-testület a rendelet-módosítást 6 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
20/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetéséről szóló
4/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
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5.

N a p i r e n d i pont megtárgyalása

Előterjesztés folyószámla-hitel szerződés megkötésére
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester,
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Major Ferencné: a folyamatos likviditás fenntartása miatt eddig is volt az
önkormányzatnak folyószámlahitel szerződése, mely nem került felhasználásra. Az
önkormányzat pénzügyi biztonsága érdekében javasolja Folyószámla-hitel szerződés
megkötését, mely éven belüli hitel, 2016. december 31-ig vissza kell fizetni
amennyiben az önkormányzat igénybe veszi. A pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen
javaslat született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság
javasolja elfogadásra. A 25 millió forint, ha valami probléma merülne fel, akkor 1 havi
béreket fedezi az önkormányzatnál. Nem volt 2015-ben sem felhasználva, ez egy
biztonsági tartalék, ha valami hiba merülne fel a rendszerben.
Szöllősi János: pénzügyi osztályvezető úrtól kérdezi, hogy ez a folyószámla
hitelszerződés, ha meg lesz kötve, akkor az önkormányzatnak mennyibe fog kerülni?
Mezei Norbert: egyszeri költséget vonnak le rendelkezésre állási díjként, ami kb. 12%. Ha felhasználásra kerül valamennyi összeg, akkor kb. 7-8% kamatot kell fizetni,
ami ugyancsak kedvező. Javasolja a Folyószámla-hitel szerződés megkötését.
(További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Major Ferencné alpolgármester szavazásra teszi, ki fogadja el folyószámla-hitel
szerződés megkötését a pénzügyi bizottság javaslatára?
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
310/2015. (XI. 26.) sz. határozata
Folyószámla-hitel szerződés megkötésére
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy
az önkormányzat folyószámla-hitelt vegyen fel 25 000 000,- Ft értékben, és
felhatalmazza az alpolgármestert a hitelszerződés aláírására.
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

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal éves tevékenységéről
Előadó:
Lajkó Terézia jegyző,
Lovász Imre aljegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Major Ferencné: átadja a szót Lajkó Terézia jegyzőnek, és Lovász Imre
aljegyzőnek.
Lajkó Terézia: nem kívánja kiegészíteni az írásos anyagot, várja a kérdéseket,
észrevételeket.
Lovász Imre: nem kívánja kiegészíteni szóban az írásos anyagot.
Major Ferencné: az ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság
gratulálva a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak elfogadásra javasolja a beszámolót.
Major Ferencné: minden évben a Hivatal részéről egy nagyon tartalmas
összefoglalót kap a testület. A Hivatal szerteágazó tevékenységet folytat, nap, mint
nap újabb kihívásokkal. Csatlakozik az ügyrendi bizottsághoz, és megköszöni a
Polgármesteri Hivatal minden dolgozójának a munkáját, kéri jegyző asszonyt,
aljegyző urat, és az osztályvezető urakat, hogy tolmácsolják a köszönetet a dolgozók
felé.
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Major Ferencné alpolgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a beszámolót a
Polgármesteri Hivatal éves munkájáról?
A Képviselő-testület a beszámolót 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
311/2015. (XI. 26.) sz. határozata
Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a Polgármesteri Hivatal
2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót, egyben megköszöni a Hivatal
dolgozóinak munkáját.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Jászladányi Polgármesteri Hivatal helyben
értesülnek.
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7.

N a p i r e n d i pont megtárgyalása

Javaslat a Képviselő-testület 2016. évi munkatervére
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Major Ferencné: a szervezeti és működési szabályzatnak megfelelően a
polgármester a képviselő-testület munkatervének összeállításához javaslatokat kért
a képviselő-testület tagjaitól, a képviselő-testület bizottságainak tagjaitól, a fontosabb
közszolgáltatást nyújtó szervezetektől, az önkormányzati intézmények vezetőitől, a
településen működő társadalmi szervezetek, egyesületek, önszerveződő közösségek
vezetőitől, a polgármesteri hivatal osztályvezetőitől. Tájékoztatja a képviselőket, és a
jelenlévőket arról, hogy mely személyektől, és szervezetektől érkeztek a
munkatervhez javaslatok. Azok a javaslatok, melyek a Képviselő-testület
hatáskörébe tartoznak, és napirendi pontként tárgyalhatók, azok a munkatervtervezetbe beépítésre kerültek. Az ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt
kérdezi milyen javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság
tárgyalta a képviselő-testület 2016. évi munkatervét, és 2 pontban javasolja
módosítani. Az egyik, hogy 2016. június 23-i ülés helyett a 2016. január 21-i ülés
napirendjébe vegye fel a testület a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és
Könyvtár 2015. évi munkájáról szóló beszámolót. A másik módosítási javaslata a
bizottságnak, hogy a január 21-i ülés 4. pontját, ami „Beszámoló a 2015. évi
közmunkaprogramok értékeléséről, tájékoztató a 2016. évi lehetőségekről, közcélúak
foglalkoztatásának lehetőségei az önkormányzati intézményekben” előzetesen az
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság is tárgyalja meg. Ezen módosítások figyelembe
vételével a bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testület 2016. évi
munkatervét.
Major Ferencné: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek az
elhangzottakkal vagy az írásos anyaggal kapcsolatban kérdése, véleménye,
módosító javaslata?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Major Ferencné alpolgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az ügyrendi
bizottság javaslatára, hogy a Művelődési Ház beszámolója a június 23-i ülés helyett
január 21-i ülésre legyen átvezetve a munkatervben?
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
312/2015. (XI. 26.) sz. határozata
A Képviselő-testület 2016. évi munkaterv tervezetének módosítása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság javaslatára figyelemmel a 2016. évi munkaterv tervezetét
módosítja úgy, hogy a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
2015. évi munkájáról szóló beszámolóját 2016. június 23-i ülés helyett a 2016.
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január 21-i ülésén 5. napirendi pontként kívánja tárgyalni. A napirendi pont
előadója: Silye András intézményvezető, és az Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottság.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Jászladányi Polgármesteri Hivatal helyben,
3./ Silye András intézményvezető helyben
értesülnek
Major Ferencné alpolgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az ügyrendi
bizottság javaslatára, hogy a január 21-i ülésre tervezett közmunkaprogramok
értékelésével kapcsolatos napirendi pontot az ügyrendi bizottság is véleményezze,
és ez legyen átvezetve a munkatervben?
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
313/2015. (XI. 26.) sz. határozata
A Képviselő-testület 2016. évi munkaterv tervezetének módosítása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság javaslatára figyelemmel a 2016. évi munkatervben a január
21-i ülés napirendjében az 5. pontot az alábbiak szerint módosítja:
5./ Beszámoló a 2015. évi közmunkaprogramok értékeléséről, tájékoztató a
2016. évi lehetőségekről, közcélúak foglalkoztatásának lehetőségei az
önkormányzati intézményekben
Előadó: Major Ferencné alpolgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek
Major Ferencné alpolgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a képviselőtestület 2016. évi munkatervét a módosításokkal együtt?
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
314/2015. (XI. 26.) sz. határozata
Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság által javasolt módosításokkal együtt elfogadja a Képviselőtestület 2016. évi munkatervét az előterjesztés szerint.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben,
3./ Intézményvezetők helyben
értesülnek
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8.

N a p i r e n d i pont megtárgyalása

Tájékoztató a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde
ellenőrzési rendszeréről
Előadó:
Lajosné Kiss Klára intézményvezető

intézményvezetőjének

Major Ferencné: átadja a szót Lajosné Kiss Klára intézményvezetőnek.
Lajosné Kiss Klára: a magyar köznevelési rendszer minőségének javítása
érdekében az oktatásirányítás új szerkezetű irányítási és ellenőrzési rendszert
vezetett be, melyről a képviselő-testületet tájékoztatni kell. Ha az intézményvezető
személyét ellenőrzik, akkor a fenntartó részéről egy személy jelen lehet
véleményezési joggal. Mivel 2016-ban fogják ellenőrizni, minősíteni, ezért az
előterjesztésben felvázolta azokat a dolgokat, amik várnak rá. Kéri, hogy
amennyiben a fenntartó részéről jelen kíván lenni valaki az ellenőrzésnél, akkor
jelöljék ki a személyt erre a feladatra.
Lajkó Terézia: delegálni kell egy tagot?
Lajosné Kiss Klára: nem kötelező, de van rá lehetőség.
Major Ferencné: önkormányzati képviselőnek kell lenni annak a személynek, aki
jelen lehet?
Lajosné Kiss Klára: nem, a fenntartó részéről bárki lehet.
Seresné Lados Éva: megkérdezi Lajosné Kiss Klárát, hogy segítené-e a munkáját,
ha valaki jelen lenne az ellenőrzésnél az önkormányzat részéről, és támogatná?
Lajosné Kiss Klára: igen. A fenntartó egyébként is meg lesz kérdezve az interjú
során.
Bagi Zsolt: az a véleménye, hogy aki ezt az egész ellenőrzést kitalálta, az nincs
azzal tisztában, hogy a képviselő-testület minden évben számon kéri az
intézményvezetők munkáját. Javasolja, hogy ha segítik ezzel az intézményvezető
munkáját, akkor jelöljenek ki egy személyt erre a feladatra.
Szöllősi János: csatlakozik Bagi Zsolt képviselő véleményéhez.
Seresné Lados Éva: úgy gondolja a fenntartó részéről bárkit választanak, támogatja
az óvodavezetőt.
Lajkó Terézia: amennyiben a testület egyetért, elvállalja a feladatot.
Major Ferencné: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek más javaslata?
(Hozzászólás nem hangzik el.)
Major Ferencné alpolgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a Jászladányi
Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének tájékoztatóját az intézményvezető
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ellenőrzési rendszeréről, valamint ki ért egyet a javaslattal, hogy a fenntartót Lajkó
Terézia képviselje az intézményvezető minősítési eljárása során?
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
315/2015. (XI. 26.) sz. határozata
A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde ellenőrzési rendszeréről szóló tájékoztató
elfogadására, a fenntartó részéről képviselő kijelölése
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője által készített tájékoztatót
a magyar köznevelési rendszer minőségének javítása érdekében az
oktatásirányítás új szerkezetű irányítási és ellenőrzési rendszeréről.
Képviselő-testület Lajkó Teréziát kéri fel, hogy képviselje a fenntartót
véleményezési joggal az intézményvezető minősítési eljárása során.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Jászladányi Óvoda és Bölcsőde vezetője helyben,
3./ Lajkó Terézia helyben
értesülnek
9.

N a p i r e n d i pont megtárgyalása

Előterjesztés a Jászberény Város Idősek Otthona jogutódlással történő
fenntartóváltásról
szóló
megállapodás
módosítására,
valamint
a
Vagyonrendezési és Pénzügyi Elszámolási Megállapodás elfogadására
Lovász Imre aljegyző,
Előadó:
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Major Ferencné: átadja a szót Lovász Imre aljegyzőnek.
Lovász Imre: az idősek otthona átvételéhez kapcsolódó két megállapodásról van
szó az előterjesztésben. Az egyik a jogutódlásra történő fenntartóváltásról szól, ami
egy előző ülésen már elfogadásra került a képviselő-testület által, de utána
Jászberény Város Képviselő-testülete is megtárgyalta, és úgy fogadták el, hogy a
megállapodás 3. pontja – a 15 éven keresztüli folyamatos működtetési kötelezettség
tekintetében – kiegészült a következő szövegrésszel: „de legalább az átadásra
kerülő ingatlanon fennálló törvényi elidegenítési tilalom lejártáig.” Ezzel a
módosítással kellene most a képviselő-testületnek elfogadnia a megállapodást. A
másik a Vagyonrendezési és Pénzügyi Elszámolási Megállapodás elfogadása lenne.
Már korábban megkapta ennek tervezetét az önkormányzat, a képviselők is
véleményezhették. Jászladány megküldte Jászberénynek a kívánt módosításokat,
ezek átvezetésre kerültek, Jászberény képviselő-testülete elfogadta, és ez az anyag
lett most beterjesztve elfogadásra.
Szöllősi János: nem találja az anyagban, hogy az ingatlan per és tehermentesen
kerül átadásra.
Mezei Norbert: a tulajdoni lap szerint nincs az ingatlanon teher.
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Lovász Imre: az előterjesztett megállapodás 3.12. pontja tartalmazza, hogy „Az
Átvevő tudomásul veszi, hogy az átruházott vagyon tulajdonjogát a feladatellátáshoz
kapcsolódó kötelezettségekkel együtt szerzi meg és vállalja, hogy azok
vonatkozásában az Átadóval szemben semmilyen követelést nem támaszt.
Egyebekben az Átadó szavatosságot vállal az átruházott vagyon per-, igény- és
tehermentességéért.”
Szöllősi János: köszöni a tájékoztatást.
Major Ferencné: Jászberény részéről minden segítséget megkapnak arra, hogy
tiszta képet lássanak az intézményről. Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e
valakinek az elhangzottakkal vagy az írásos anyaggal kapcsolatban kérdése,
véleménye, más javaslata?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Major Ferencné alpolgármester szavazásra teszi, ki fogadja el az idősek otthona
átvételével kapcsolatos fenntartóváltásról szóló megállapodás módosítást az
előterjesztés szerint?
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
316/2015. (XI. 26.) sz. határozata
Jászberény Városi Önkormányzat és Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
között létrejött Jászberény Város Idősek Otthona (5055 Jászladány, Kossuth
Lajos u. 106.) jogutódlásra történő fenntartóváltásról szóló megállapodás
módosítására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a
292/2015. (X. 27.) számú határozatával elfogadott Jászberény Városi
Önkormányzat és Jászladány Nagyközségi Önkormányzat között létre jött
Jászberény Város Idősek Otthona (Jászladány, Kossuth Lajos u. 106.)
jogutódlással történő fenntartóváltásról szóló megállapodást - Jászberény
Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 427/2015. (XI. 11.) számú
határozatának megfelelően - az alábbiak szerint:
A megállapodás 3. pontja – a 15 éven keresztüli folyamatos működtetési
kötelezettség tekintetében – kiegészült a következő szövegrésszel: „de
legalább az átadásra kerülő ingatlanon fennálló törvényi elidegenítési tilalom
lejártáig.”
Képviselő-testület felhatalmazza Drávucz Katalin polgármestert a módosított
jogutódlással történő fenntartóváltásról szóló megállapodás aláírására.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Jászladányi Polgármesteri Hivatal
3./ Jászberény Város Önkormányzata
értesülnek.
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Major Ferencné alpolgármester szavazásra teszi, ki fogadja el az idősek otthona
átvételével kapcsolatos vagyonrendezési és pénzügyi elszámolási megállapodást az
előterjesztés szerint?
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
317/2015. (XI. 26.) sz. határozata
Jászberény Város Idősek Otthona (5055 Jászladány, Kossuth Lajos u. 106.)
átvételével kapcsolatos Vagyonrendezési és Pénzügyi Elszámolási
Megállapodás elfogadására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az
előterjesztésben szereplő Jászberény Város Idősek Otthona (5055
Jászladány, Kossuth Lajos u. 106.) átvételével kapcsolatos Vagyonrendezési
és Pénzügyi Elszámolási Megállapodást, amely egyrészről Jászberény Város
Önkormányzata, másrészről Jászladány Nagyközségi Önkormányzat között
jön létre.
Képviselő-testület felhatalmazza Drávucz Katalin polgármestert a
Vagyonrendezési és Pénzügyi Elszámolási megállapodás aláírására.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Jászladányi Polgármesteri Hivatal
3./ Jászberény Város Önkormányzata
értesülnek.

1 0 . N a p i r e n d i pont megtárgyalása
Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2005. (VII. 01.)
rendelet módosítására
Lóczi István igazgatási osztályvezető,
Előadó:
Müllerné Braun Erika intézményvezető,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Major Ferencné: átadja a szót Lóczi István igazgatási osztályvezetőnek, és Müllerné
Braun Erika intézményvezetőnek.
Lóczi István: nem kívánja szóban kiegészíteni az írásos anyagot.
Müllerné Braun Erika: nem kívánja szóban kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre
válaszol.
Major Ferencné: az ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi milyen
javaslat született?
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Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság
elfogadásra javasolja az írásos anyag szerint a rendeletmódosítást.
Major Ferencné: a pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi milyen javaslat
született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a pénzügyi
bizottság is elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást.
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Major Ferencné alpolgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a rendelet
módosítását az előterjesztett formában?
A Képviselő-testület a rendeletmódosítást 6 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
21/2015. (XI. 30.) rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló
12/2005. (VII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
1 1 . N a p i r e n d i pont megtárgyalása
Nyilatkozat Magyarország Miniszterelnökének és Kormányának migrációval
kapcsolatosan tett intézkedéseinek támogatásáról
Major Ferencné alpolgármester
Előadó:
Major Ferencné: Edelény város polgármestere számos települési önkormányzatot
megkeresve politikai nyilatkozat megtételére kérte föl a képviselő-testületeket.
Mellékelte azt a határozatot, amit ők elfogadtak a Miniszterelnök és a Kormány
migrációval kapcsolatosan tett intézkedéseinek támogatásáról. Polgármester
asszonnyal történő egyeztetés után javasolja a testületnek elfogadásra az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, miszerint a testület egyetértését
nyilvánítja ki Magyarország Miniszterelnökének és Kormányának migrációval
kapcsolatosan tett intézkedéseivel kapcsolatban.
Bertalan László: tájékoztatásként elmondja, hogy a tegnapi napon volt Jászapátin
egy FIDESZ fórum, melyen részt vett, a Jászladányon összegyűjtött 1061 darab
aláírást átadta. Az aláírásgyűjtésben több segítsége is volt, melyet megköszön. Úgy
érzi Jászladány ezzel megtette azt, amit a Kormány elvár.
Major Ferencné: ez is azt bizonyítja, hogy Jászladány lakosai is támogatják a
Kormány intézkedéseit.
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Bagi Zsolt: nem ért egyet az ilyen jellegű megnyilvánulással, hiszen Miniszterelnök
úr csak a kötelességét tette, így kellett volna már a korábbi Kormánynak is tenni.
Major Ferencné: ezt a véleményt módosító indítványnak kell tekinteni?
Bagi Zsolt: nem, csak a véleményét mondta el, egyébként maximálisan egyetért a
javaslattal.
(További hozzászólás nem hangzik el.)
Major Ferencné alpolgármester szavazásra teszi, ki fogadja el az előterjesztésben
szereplő határozati javaslatot?
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
318/2015. (XI. 26.) sz. határozata
Magyarország Miniszterelnökének és Kormányának migrációval kapcsolatosan
tett intézkedéseinek támogatásáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértését
nyilvánítja ki Magyarország Miniszterelnökének és Kormányának migrációval
kapcsolatosan tett intézkedéseivel kapcsolatban.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Orbán Viktor Magyarország Miniszterelnöke,
3./ Pócs János Országgyűlési Képviselő
értesülnek.
1 2 . N a p i r e n d i pont megtárgyalása
Előterjesztés az I. számú háziorvosi körzet ellátásáról szóló megbízási
szerződés módosításról
Major Ferencné alpolgármester
Előadó:
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Major Ferencné: 2015. december 31-én lejár a DAKA 3000 Egészségügyi BT-vel a
szerződése az önkormányzatnak, akit Dr. Danicz László képvisel. Pénzügyi bizottság
tárgyalta az előterjesztést, milyen javaslat született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság
támogatja a szerződés módosítását, és köszöni, hogy Danicz doktor úr továbbra is
marad Jászladányon.
Szöllősi János: az üres orvosi körzetbe a háziorvosi álláshely pályázat
folyamatosan ki van írva?
Major Ferencné: igen, folyamatosan ki van írva a pályázat.
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(További hozzászólás nem hangzott el.)
Major Ferencné alpolgármester szavazásra teszi, ki fogadja el az I. számú
háziorvosi körzet ellátásáról szóló megbízási szerződést módosítását az
előterjesztés szerint?
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
319/2015. (XI. 26.) sz. határozata
Az I. számú háziorvosi körzet ellátására kötött Megbízási Szerződés
módosítására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja az I.
számú háziorvosi körzet ellátására a DAKA3000 Eü. BT-vel (6000 Kecskemét,
Bánffy utca 8.) kötött Megbízási szerződés módosítását az előterjesztés
szerinti tartalommal.
Képviselő-testület felhatalmazza Major Ferencné alpolgármestert a megbízási
szerződés módosítás aláírására.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Jászladányi Polgármesteri Hivatal helyben,
3./ DAKA3000 Eü. BT. 6000 Kecskemét, Bánffy utca 8.
értesülnek.

1 3 . N a p i r e n d i pont megtárgyalása
Előterjesztés ápolónői álláshely biztosítására
Major Ferencné alpolgármester
Előadó:
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Major Ferencné: korábban a képviselő-testület döntött, hogy az egészségügyben az
ápolónők szabadságolásának megoldására 1 fő 4 órás ápolónői álláshelyet biztosít
2015. költségvetési évre. Dr. Bakos Beáta doktornő jelezte, hogy szükség lenne
2016 évben is ápolónői álláshelyre. Előre láthatólag az OEP finanszírozásból
fedezhetőek lennének 2016 évben is az álláshellyel összefüggő költségek. Pénzügyi
bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, hogy milyen javaslat született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság
javasolja továbbra is a 4 órás ápolónőt foglalkoztatni.
Major Ferencné: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek az
elhangzottakkal vagy az írásos anyaggal kapcsolatban kérdése, véleménye, más
javaslata?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
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Major Ferencné alpolgármester szavazásra teszi, ki fogadja el az ápolónői
álláshellyel kapcsolatos előterjesztést a határozati javaslattal együtt?
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
320/2015. (XI. 26.) sz. határozata
Háziorvosi rendelőben 4 órás ápolónő foglalkoztatása 2016. évben
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az
engedélyezett álláshelyeken felül 1 fő 4 órás ápolónői álláshely betöltéséhez
2015. december 1-től 2016. november 30-ig az OEP finanszírozás terhére.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben
értesülnek.
1 4 . N a p i r e n d i pont megtárgyalása
Előterjesztés a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsába
történő delegálásra
Drávucz Katalin polgármester
Előadó:
Major Ferencné: Drávucz Katalin polgármester csecsemőgondozás miatti távolléte
idejére szükség van arra, hogy Jászladányt képviselő tagot delegáljon a testület a
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási tanácsába. A határozati javaslatot
minden képviselő megkapta. Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, vagy
módosító javaslata?
(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.)
Major Ferencné bejelenti érintettségét, nem kíván szavazni.
Lajkó Terézia felkéri Szöllősi Jánost, mint korelnököt, hogy szavaztassa meg a
határozati javaslatot.
Szöllősi János korelnök megállapítja, hogy 5 fő képviselő vesz részt a
szavazásban. Megkérdezi, hogy ki ért egyet a határozati javaslatban foglaltakkal,
hogy a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási tanácsába a polgármester
távolléte idejére Major Ferencné alpolgármestert delegálja a testület?
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
321/2015. (XI. 26.) sz. határozata
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsába történő delegálás
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a
283/2014. (XI. 04.) számú határozatát, a Jászsági Szociális Szolgáltató
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Társulás Társulási tanácsába a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 94.§ (2) bekezdése és a Társulási Megállapodás
11. pontja alapján, 2015. december 1-től, Drávucz Katalin polgármester
csecsemőgondozás miatti távolléte idejére az Önkormányzat képviseletét
ellátó tagnak Major Ferencné alpolgármestert delegálja.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás helyben
értesülnek.
1 5 . N a p i r e n d i pont megtárgyalása
Előterjesztés ROM-ISK-15 kódszámú „Roma lányok korai iskolaelhagyásának
megelőzése” című pályázat benyújtásának támogatására
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester
Major Ferencné: az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázati kiírást tett közzé
ROM-ISK-15 kódszámmal, „Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése”
címmel, melyre az önkormányzat polgármester asszony beleegyezésével pályázatot
nyújtott be a tegnapi napon, mivel a pályázat benyújtásának határideje november 25
volt. A pályázat 100%-os finanszírozású, 2015. november 1-től 2016. június 30-ig
tart. A lemorzsolódás megelőzésének érdekében különböző foglalkozások,
programok valósíthatók meg a projektben. A pályázaton 5 millió és 10 millió forint
közötti összeg nyerhető támogatásként, előleg lehívásával. A képviselő-testület
támogató határozatára is szükség van, melyet a pályázatnál hiánypótlásként be kell
nyújtani, kéri a testület támogatását.
(Dr. Bakos Beáta képviselő megérkezik,
a képviselő-testület 7 fő jelenlétében folytatja munkáját.)
Szöllősi János: a bizottsági ülésen volt arra példa, mikor terhesség megszakításhoz
kértek segélyt. Kérdése, hogy ez a pályázat csak az iskolaköteles lányokat érintené?
Major Ferencné: általános iskoláskorú diáklányokra vonatkozik, hogy legalább az
alapfokú iskolai végzettséget megszerezzék.
Bagi Zsolt: megkérdezi Lóczi István igazgatási osztályvezetőt, hogy a BURSA
támogatásra az önkormányzat mennyi pénzt fordít.
Lóczi István: 660 ezer forintot.
Bagi Zsolt: felháborítónak tartja, hogy azok a fiatalok, akik szeretnének tanulni csak
ilyen kevés támogatásban részesülnek, arra pedig 5-10 millió forint támogatást ad az
állam, hogy azokat a roma lányokat az iskolapadban tartsák, akik nem akarnak
tanulni. Ki fogja ezt a pályázatot kivitelezni?
Major Ferencné: csoportvezető, pedagógus és asszisztens fog részt venni a
pályázatban.
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Bertalan László: kérdése, hogy hogyan tartják majd a lányokat az iskolában, milyen
módszerekkel, és a pályázatból mi marad Jászladányon? Nem ért egyet az ilyen
pályázatokkal, olyat szeretne támogatni, ami Jászladány fejlődését szolgálja.
Major Ferencné: megkéri Zakar Margit ügyintézőt, hogy tájékoztassa a képviselőket
a pályázat tudnivalóiról.
Zakar Margit: a Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI) jelezte az
önkormányzatnak, hogy van lehetőség erre a pályázatra, és kifejezetten kérték az
önkormányzatot, hogy nyújtson be pályázatot, mivel a Komplex Telep Programnak
köszönhetően nagy elismerésre tett szert Jászladány. A TKKI keretében fog zajlani
a pályázat, akikkel most is nagyon jó az önkormányzat kapcsolata. Ez egy
mintaprogram. Ha eléri a kívánt célt a pályázat, akkor utána az UNIO még nagyobb
összegekkel fogja támogatni az ilyen típusú pályázatokat. Különböző foglalkozások,
tevékenységek kerülnek megvalósításra, melyek a következők: a lemorzsolódási
tüneteket mutató lányok toborzása, szükségleteik beazonosítása, egyéni és családi
mentorálás biztosítása, önkéntesek felkészítése és bevonása, csoportok
működtetése (egymás erősítése, önismeret fejlesztése, családi és női szerepek),
tréningek biztosítása (áldozattá válás megelőzését célzó). Családterápiás
foglalkozások biztosítása, pályaorientációs foglalkozások (közép- és felsőfokú
intézmények, szakképző iskolák, munkahelyek látogatása), sport és egyéb aktív
szabadidős tevékenységek, iskolai felzárkózást és tanulást segítő csoportos és
egyéni foglalkozások, súlyos szociális hátrányokkal küzdő gyermekek számára
természetbeni támogatás biztosítása (tanszer, bérlet, beiskolázási utalvány). A
program megvalósítását 7 fős szakmai team végzi, szociális végzettséggel, illetve
több éves szociális területen szerzett munkatapasztalattal. A projekt keretében
igényelt támogatás: 9.115.600,- Ft, 100 %-os támogatási intenzitással.
Úgy érzi, már akkor is eredményt érnek el, ha 1 vagy 2 lánynál elérik azt, hogy ne
12-13 éves korában szüljön, hanem akkor, ha eléri a nagykorúságot, és értelmileg fel
tudja fogni azt, hogy mit jelent az, hogy anya lehet.
Szöllősi János: véleménye, hogy inkább tanuljon a diáklány, mint gyereket szüljön.
Reméli, hogy lesz eredmény, és nem hagyják ott a lányok a foglalkozásokat idő előtt.
Mivel a pályázat 100 %-os finanszírozású, ezért támogatja.
Seresné Lados Éva: pedagógusként tapasztalja, hogy vannak olyan diákok, akiknek
füzete, és ceruzája sincs. Sokszor csak a pályázatokból tudnak eszközöket
biztosítani a gyerekeknek. Ha ez a pályázat lehetőség ahhoz, hogy a diáklányokat
benn tartsák az iskolapadban, akkor meg kell ragadni ezt az alkalmat. Sajnos egyre
gyakrabban fordul elő, hogy 14 éves koruk előtt teherbe esnek a lányok. Támogatja a
pályázatot.
Dr. Bakos Beáta: megérti Bagi Zsolt és Bertalan László képviselők véleményét, mert
aránytalan, és diszkrimináció a többi, más iskolában tanuló gyerekekre nézve, akik
rendszeresen járnak iskolába, normálisan gondolkodnak, hogy ők nem jutnak ilyen
pályázati forrásokhoz. Véleménye mégis, hogy ha felkérték az önkormányzatot, hogy
pályázzon, és van is rá ember, aki ezt tudja kivitelezni, az önkormányzatnak nem
kerül pénzébe, bele kell vágni. Javasolja, hogy támogassák a pályázat benyújtását.
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Bagi Zsolt: nem ért egyet azzal, hogy elsősorban ilyen típusú pályázatokat írnak ki
és támogatnak, mert nem érnek el akkora eredményt, mint amennyi összeget
biztosítanak hozzá. A szülők felelősségét kellene inkább erősíteni. A szociális
területeken dolgozók munkáját elismeri, mert nem kis feladat, amit végrehajtanak
nap, mint nap.
Major Ferencné: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e
elhangzottakkal kapcsolatban kérdése, véleménye, más javaslata?

valakinek

az

(További hozzászólás nem hangzik el.)
Major Ferencné alpolgármester szavazásra teszi, ki támogatja a ROM-ISK-15
kódszámú „Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése” című pályázat
benyújtását?
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
322/2015. (XI. 26.) sz. határozata
ROM-ISK-15 kódszámú „Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése”
című pályázat benyújtásának támogatására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az
Emberi Erőforrások Minisztériuma általi pályázati kiírásra a ROM-ISK-15
kódszámmal, „Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése” című
pályázat benyújtását, 100%-os támogatási intenzitással.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben
értesülnek.
1 6 . N a p i r e n d i pont megtárgyalása
Előterjesztés várossá nyilvánítási kezdeményezés folytatására érkezett javaslat
megvitatására
Major Ferencné alpolgármester
Előadó:
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Major Ferencné: Dr habil. Trócsányi András Jászladány Nagyközség várossá
nyilvánítási kezdeményezése kapcsán megküldte tájékoztatóját az általa javasolt
alternatívájáról, melyet minden képviselő megkapott. Pénzügyi bizottság tárgyalta,
elnök urat kérdezi, hogy milyen javaslat született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság
véleménye, hogy jelenleg nem ad törvény lehetőséget arra, hogy Jászladány város
legyen. Amennyiben a jogszabályokban változás áll be, akkor majd megkeresi az
önkormányzat Dr habil. Trócsányi Andrást, segítségét kérve.
Major Ferencné: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e
elhangzottakkal kapcsolatban kérdése, véleménye, más javaslata?

valakinek

az

