JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. február 11-én megtartott soros 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, Tóth Imre 9 fő képviselő.
Tanácskozási joggal jelen van:
Lovász Imre jegyző,
Lóczi István aljegyző,
Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője,
Lajkó Terézia önkormányzati tanácsadó,
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,
Tarcsa Istvánné Jászladány Nagyközség Idősek Otthona megbízott vezetője,
Polgárné Bágyi Mária Jászladány Nagyközség Idősek Otthona
közalkalmazottja,
Silye András a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
közalkalmazottja,
Fodorné Zana Andrea a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és
Könyvtár közalkalmazottja,
Göröcs László NÜVI közalkalmazottja,
Kun József a helyi Munkáspárt vezetője.
Drávucz Katalin polgármester nagy tisztelettel köszönti a soros ülésen megjelent
képviselőket, megjelenteket. Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 9 fő jelen van, a
testület határozatképes, az ülést megnyitja. A meghívóban 14 napirendi pont
szerepel nyílt ülésben. Kéri, hogy a közmeghallgatást a 3. napirendi pont előtt tartsák
meg, mivel a témájuk azonos. Megkérdezi, hogy a meghívóban szereplő 14
napirenddel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, vagy plusz napirendi pont,
illetve módosító javaslata?
(Hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a mai napirendet,
mely következtében 14 napirendi pontot nyílt ülésben tárgyal a testület?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
23/2016. (II. 11.) sz. határozata
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Napirend elfogadása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők
szerint határozza meg mai ülésének napirendjét:
N a p i r e n d :
1./

Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester

2./

Előterjesztés
Jászladány
Nagyközség
Idősek
létszámkeretének bővítésére
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

Otthona

KÖZMEGHALLGATÁS
Témája:
 Az önkormányzat 2016. évi költségvetése
3./

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

4./

Javaslat Jászladány Nagyközség 2016. évi Közbeszerzési Tervének
elfogadására
Előadó:
Lovász Imre jegyző,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

5./

A Bölcsőde szakmai programjának kiegészítésekkel történő egységes
szerkezetének elfogadása
Előadó:
Lajosné Kiss Klára intézményvezető,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

6./

Új Iskoláért Alapítvány alapító okiratának módosítása
Előadó:
Lovász Imre jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

7./

Idősek Otthona Közalapítvány alapító okiratának módosítása
Előadó:
Lovász Imre jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

8./

„A Gyermekek Mosolyáért” Közalapítvány
módosítása
Előadó:
Lovász Imre jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

alapító

okiratának
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9./

Javaslat az önkormányzati tulajdonú, Jászladány Nagytemető u. 5.
szám alatt található sportpálya nyitvatartási idejének meghatározására
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester,
Major Maja Fanni ESE elnök,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

10./

Javaslat Jászladány Nagyközségi Idősek
Érdekképviseleti Fórumába tag delegálására
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester,
Tarcsa Istvánné intézményvezető,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

11./

Szándéknyilatkozat szociális intézmények összevonására
Előadó:
Lovász Imre jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

12./

Előterjesztés a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény
ideiglenes intézményvezető kinevezésére
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

13./

Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
Intézmény ideiglenes intézményvezető kinevezésére
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

14./

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

Otthona

intézmény

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

1 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
Major Ferencné alpolgármester
Előadó:
Drávucz Katalin: írásos anyagot készített a napirendi pontról alpolgármester
asszony. Megkérdezi, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni.
Major Ferencné: nem kívánja szóban kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen
válaszol.
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Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, vagy
észrevétele az írásos anyaggal kapcsolatban?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a két ülés
közötti munkáról az alpolgármester asszony tájékoztatóját?
A Képviselő-testület a tájékoztatót 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
24/2016. (II. 11.) sz. határozata
Az alpolgármester két ülés közötti munkájáról szóló tájékoztató elfogadása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a két
ülés között végzett munkáról az alpolgármester által készített írásos
tájékoztatót.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Jászladány Nagyközség Alpolgármestere helyben
értesülnek.

2 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés Jászladány Nagyközség Idősek Otthona
bővítésére
Major Ferencné alpolgármester,
Előadó:
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

létszámkeretének

Drávucz Katalin: írásos anyagot kapott mindenki a napirendi ponthoz kapcsolódóan.
Mindkét bizottság tárgyalta, az ügyrendi bizottság részéről elnök asszonyt kérdezi,
hogy milyen javaslat született:
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság
megtárgyalta, és javasolja a testületnek, hogy az Idősek Otthona létszámkeretét
növelje meg 3 fő megváltozott munkaképességű személy napi 4 órában történő
foglalkoztatásának biztosítására.
Drávucz Katalin: a pénzügyi bizottság részéről elnök urat kérdezi, hogy milyen
javaslat született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a pénzügyi
bizottság is megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a létszámkeret bővítést az
előterjesztés szerint.
Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése,
véleménye, vagy más javaslata?
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(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az ügyrendi és a
pénzügyi bizottság javaslatára az idősek otthona létszámkeretének növelésével 3 fő
4 órás megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásával?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
25/2016. (II. 11.) sz. határozata
Jászladány Nagyközség Idősek Otthona létszámkeretének bővítésére
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Jászladány Nagyközség Idősek Otthona (5055 Jászladány, Kossuth Lajos u.
106. sz.) intézmény kérelmét. Az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság és a
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel az
intézmény létszámkeretét növeli 3 fő megváltozott munkaképességű személy
napi 4 órában történő foglalkoztatásának biztosítására.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben,
3./ Jászladány Nagyközség Idősek Otthona helyben
értesülnek.

KÖZMEGHALLGATÁS
Témája:

Az önkormányzat 2016. évi költségvetése
Drávucz Katalin: megkéri a jelenlévőket, hogy közmeghallgatás keretében tegyék
fel kérdéseiket, mondják el észrevételeiket.
Kun József: szeretett volna belenézni a közmeghallgatás témáját érintő napirendi
pont anyagába, a hirdetményben az állt, hogy február 8-tól megtekinthető a
Polgármesteri Hivatalban. 10-én szerette volna megnézni, de nem tudták ezt az
anyagot számára odaadni betekintésre. Jegyző úrtól kérdezi, hogy miért nem
kaphatta meg az anyagot? A költségvetésben szerette volna megnézni, hogy a Tisza
utca csatlakoztatása a Jászkiséri útra milyen formában, vagy hogyan fog történni,
ugyanis annak fogja érezni a pozitív és negatív hatását, mivel ott lakik. Számítani kell
arra, hogy ott nagy átmenő forgalom fog kialakulni, mert jelenleg is, ha jó az időjárás,
akkor sokan használják ezt az utat. Véleménye, hogy ha elkészül a bekötő út, akkor
a Jászkisér és Jászalsószentgyörgy között közlekedő autók a Baross utca helyett
inkább a Tisza utcát fogják használni, mert így két vasúti átjárót is kikerülhetnek. A TPlasztik környéke jelen pillanatban is potenciális balesetveszélyt jelent, mivel az
üzem a közutat is magáénak gondolja.
Fel lett újítva az orvosi rendelő, működik, az egészségügyi ellátást biztosítja. Amikor
a felújítás elkezdődött az épületen, akkor a képviselő-testület hozott egy határozatot-
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Bagi képviselő úr erről többet tudna mondani – az épület nevével kapcsolatban. Úgy
emlékszik a Dr. Nagy János nevet választotta akkor a képviselő-testület, ami el is lett
fogadva, a község nagy rétege támogatta és helyeselte. Kérdése, hogy miért nem
kapta meg a létesítmény ezt a nevet, talán azért, mert a doktor úrról kiderült, hogy
kommunista volt?
Örül, hogy a csatornázás elkészült, megvalósult. Vannak apróbb problémák a
kivitelezést követően, ezeket hová lehet jelezni, él-e még a Kossuth Lajos utcai cím?
Lovász Imre: a költségvetési anyaggal kapcsolatban kívánja elmondani, hogy
tájékoztatta Kun Józsefet, hogy az anyag fellelhető a Művelődési Házban és a
Könyvtárban is, valamint az egyik kolléganő fénymásolatot készített belőle a
Polgármesteri Hivatalban, de mire a fénymásolat elkészült – ami körülbelül 5 perc
várakozást jelentett volna – már az úr nem várta meg.
Kun József: az ideje véges, nem szereti az előszobáztatást. Silye András értesítette,
hogy a Könyvtárban megtalálható az anyag, de nem volt ideje bemenni oda.
Silye András: a Művelődési Házban és a Könyvtárban is megtekinthető volt az
anyag, erről személyesen tájékoztatta Kun Józsefet.
Drávucz Katalin: néhány perces várakozással lehetőség lett volna az anyagot
megtekinteni.
A Tisza utca Jászkiséri útra való csatlakozása nem titkolt szándéka volt az
önkormányzatnak nagyon régóta. Nagyon sok éves lakossági panasz, hogy nem
lehet kimenni a Tisza utcának azon a részén. 2-3 éve folynak az egyeztetések, hogy
ez a probléma megoldódhasson. Sikerült a földtulajdonosoktól az önkormányzatnak
megvásárolnia a területet, az útalap elkészítéséhez szükséges engedélyes tervek is
elkészültek, már csak a kivitelezés van hátra, ami hamarosan el fog készülni. Az
önkormányzat az út melletti területen naperőmű parkot is kíván létesíteni.
Véleménye, hogy nem fogják a Jászkisér – Jászalsószentgyörgy útszakaszon
közlekedők az útalapos utat választani, hiszen a Baross út aszfaltozott, és egyébként
is súlykorlátozó tábla lesz elhelyezve a Tisza utca végén, tehát a nagy tömegű
gépjárművek nem közlekedhetnek az útalappal rendelkező úton.
Kun József: különösképpen nem az idén barnult legények használják rendszeresen
azt az utat.
Drávucz Katalin: több elégedett lakos van az úttal kapcsolatban, mint ahányan ezt
kifogásolják.
Az orvosi rendelő nem azért nem kapta meg a Dr. Nagy János elnevezést, mert a
doktor úr kommunista volt. Ez az önkormányzat nem nézi azt, hogy ki az, aki
kommunista, és ki az, aki nem, mert aki az önkormányzattal együtt tud működni, az
ugyanúgy megkapja a segítséget viszonzásul. Ez a rendelő egy pályázatból felújított
épület, a pályázat nem írta elő kötelező elemként a tábla elhelyezését. A határozattal
nem találkozott, miután polgármester lett, de utána fog nézni, és ha van rá igény,
akkor el fogják helyezni a táblát.
A szennyvíz hibákat a képviselők is látják, tapasztalják, és jelzik. A Kossuth Lajos
utcában megszűnt az a telephely, ahová a panaszokat be lehetett jelenteni, de
jelenleg is a Polgármesteri Hivatalban az Igazgatási Osztályon Szűcs Boglárka
ügyintéző gyűjti össze a bejelentéseket, és továbbítja a kivitelező felé. 30 hónap
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garancia van a szennyvíz hálózat működésével, és a helyreállítási munkálatokkal
kapcsolatban, a jelzett problémákat kötelessége a kivitelező cégnek kivizsgálnia, és
helyreállítania. Március 15-ig a közúton munkát nem lehet végezni, de utána is a
közút hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy bármilyen munkát elvégezhessenek.
Bagi Zsolt: igaza van Kun Józsefnek abban, hogy hozott a képviselő-testület egy
olyan határozatot, hogy az orvosi rendelőnek a Dr. Nagy János nevet kívánja adni.
Hozzá kell tenni azonban, hogy a 2011-ben megválasztott testületnek, és főként
Major Ferencné Erikának óriási feladata volt abban, hogy a pályázat
befejeződhessen.
A költségvetésben konkrétan nem szerepel annak az összege, hogy a Tisza utca
csatlakozása mennyibe kerül a Jászkiséri útra, de az, hogy azt a területet
megvásárolta az önkormányzat, és a csatlakozáshoz szükséges engedélyeket
beszerezte nagy terhet jelentett a 2015. évi költségvetésben.
Kun József: köszöni a tájékoztatást.
Szöllősi János: szeretné megtudni, hogy a 2016. évi költségvetés biztosít-e keretet
a piactéren épülő mosdók, valamint az állati hulla tároló épületek befejezésére? Csak
úgy tudja elfogadni a 2016. évi költségvetést, hogy ez a két épület legyen befejezve.
Drávucz Katalin: tavalyi évben is különített el ezeknek az épületeknek a
megvalósításához pénzt az önkormányzat. Az állati hulla lerakó épület engedélyek
hiánya miatt nem tudott megépülni. A piactéren található épület pályázatból valósult
volna meg eredetileg, de egy hiánypótlási hiba miatt sajnos a pályázatot elveszítette
az önkormányzat, nem fogadták el a kifizetési kérelmet, ezért önerőből kell
megvalósítani. Egy oka volt annak, hogy ez a két épület építése nem fejeződött be,
mégpedig az, hogy a NÜVI más feladatokra volt vezényelve, ami fontosabb volt. Az
épületek befejezéséhez szükséges anyagok be vannak depózva, amint a NÜVI-nek
szabad kapacitása lesz, be fog fejeződni mindkét épület építése.
Gonda József: a NÜVI-nél a szükséges anyagok rendelkezésre állnak, kb. 5 millió
forint kell még azon felül hozzá a NÜVI költségvetésben, hogy befejeződhessenek az
épületek.
Drávucz Katalin: az iparűzési adóbevételekből biztosítható a fedezet. Kell
módosítani ezzel a rendeletet?
Mezei Norbert: nem szükséges, év közben is lehet módosítani.
Szöllősi János: köszöni a tájékoztatást.
Drávucz Katalin: megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése?
(További kérdés nem hangzik el.)
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3 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Javaslat az Önkormányzat 2016. évi részletes költségvetésére
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Drávucz Katalin: a 2016. évi költségvetést a kibővített pénzügyi bizottság tárgyalta,
elnök urat kérdezi, hogy milyen javaslat született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: az eredeti
költségvetési rendelet tervezetben 59 millió forintos forráshiány szerepelt, melynek
kiküszöbölésére a bizottság a következő módosításokat javasolja:
Jászladány Nagyközség Idősek Otthona felhalmozási kiadása 5 millió forinttal
csökkenjen,
a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ felhalmozási kiadása 300
ezer forinttal csökkenjen,
a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadása 381 ezer forinttal csökkenjen,
az önkormányzat felhalmozási kiadása 127 ezer forinttal csökkenjen,
a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ munkabér és járulékai
1 012 ezer forinttal csökkenjen,
a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény munkabér és
közterhei 2 027 ezer forinttal csökkenjen. Itt kívánja megjegyezni, hogy az
önkormányzat komoly összeggel támogatja a NÜVIT, és az intézmény nem
szórja a pénzt, lehetőségeihez mérten minden olyan feladatot elvégez, amit
erőn túli teljesítésként a képviselő-testület rászab.
a Polgármesteri Hivatal munkabér és közterhei 1 345 ezer forinttal csökkenjen,
a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ térítési díj bevételei 500
ezer forinttal növekedjen,
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény dologi kiadásainál az
üzemanyag költség 4 972 ezer forinttal csökkenjen,
a Polgármesteri Hivatal kiadása csökkenjen 10 000 ezer forinttal a szociális
keret átcsoportosításával,
a Jászkiséri Önkormányzati Tűzoltóság támogatására elkülönített összeg 1 000
ezer forinttal csökkenjen,
a Polgármesteri Hivatal bevétele növekedjen 1 500 ezer forinttal a Vodafone és
a Telenor szolgáltatók által fizetett bérleti díjjal,
az önkormányzat bevétele növekedjen a Jászsági Többcélú Társulás osztatlan
közös vagyonának felosztásából a Jászladányt megillető 1 800 ezer forinttal,
az önkormányzat bevétele növekedjen 10 000 ezer forinttal, ami a 2015. évi
pénzmaradvány,
az önkormányzat bevétele növekedjen 4 000 ezer forinttal, mely ingatlan
értékesítésből keletkezzen,
az iparűzési adóbevétel emelkedjen 19 333 ezer forinttal.
Az önkormányzat költségvetését az elhangzott módosítások átvezetése
következtében 1 632 1965 ezer forint bevételi főösszeggel, és 1 632 1965 ezer forint
kiadási főösszeggel javasolja elfogadásra a bizottság. A pénzügyi mozgásokat év
közben folyamatosan átvezeti a pénzügyi osztály, és a képviselő-testület erről
tájékoztatást kap, az előirányzatok módosítását minden esetben el kell fogadnia.
Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése,
véleménye, más javaslata a költségvetéssel kapcsolatban?
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(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pénzügyi bizottság
javaslatára, hogy az előterjesztett költségvetésben Jászladány Nagyközség Idősek
Otthona felhalmozási kiadása 5 millió forinttal csökkenjen?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
26/2016. (II. 11.) sz. határozata
Jászladány Nagyközség Idősek Otthona felhalmozási kiadásának csökkentése
a 2016. évi költségvetési tervben
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel az önkormányzat
2016. évi költségvetési tervében Jászladány Nagyközség Idősek Otthona
felhalmozási kiadását 5 millió forinttal csökkenti.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pénzügyi bizottság
javaslatára, hogy az előterjesztett költségvetésben a Szociális és Gyermekvédelmi
Szolgáltató Központ felhalmozási kiadása 300 ezer forinttal csökkenjen?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
27/2016. (II. 11.) sz. határozata
A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ felhalmozási kiadásának
csökkentése a 2016. évi költségvetési tervben
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel az önkormányzat
2016. évi költségvetési tervében a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató
Központ felhalmozási kiadását 300 ezer forinttal csökkenti.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pénzügyi bizottság
javaslatára, hogy az előterjesztett költségvetésben a Polgármesteri Hivatal
felhalmozási kiadása 381 ezer forinttal csökkenjen?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
28/2016. (II. 11.) sz. határozata

10
Jászladányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásának csökkentése a
2016. évi költségvetési tervben
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel az önkormányzat
2016. évi költségvetési tervében a Jászladányi Polgármesteri Hivatal
felhalmozási kiadását 381 ezer forinttal csökkenti.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pénzügyi bizottság
javaslatára, hogy az előterjesztett költségvetésben az önkormányzat felhalmozási
kiadása 127 ezer forinttal csökkenjen?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
29/2016. (II. 11.) sz. határozata
Az önkormányzat felhalmozási
költségvetési tervben

kiadásának

csökkentése

a

2016.

évi

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel az önkormányzat
2016. évi költségvetési tervében az önkormányzat felhalmozási kiadását 127
ezer forinttal csökkenti.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pénzügyi bizottság
javaslatára, hogy az előterjesztett költségvetésben a Szociális és Gyermekvédelmi
Szolgáltató Központ munkabér és járulékai 1 012 ezer forinttal csökkenjen?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
30/2016. (II. 11.) sz. határozata
A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ munkabér és járulékai
csökkentése a 2016. évi költségvetési tervben
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel az önkormányzat
2016. évi költségvetési tervében a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató
Központ intézménynél a munkabért és járulékait 1 012 ezer forinttal csökkenti.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
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Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pénzügyi bizottság
javaslatára, hogy az előterjesztett költségvetésben a Nagyközség Üzemeltetési és
Vagyonkezelő Intézmény munkabér és közterhei 2 027 ezer forinttal csökkenjen?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
31/2016. (II. 11.) sz. határozata
A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény munkabér és
közterhei csökkentése a 2016. évi költségvetési tervben
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel az önkormányzat
2016. évi költségvetési tervében a Nagyközség Üzemeltetési és
Vagyonkezelő Intézmény munkabér és közterheit 2 027 ezer forinttal
csökkenti.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pénzügyi bizottság
javaslatára, hogy az előterjesztett költségvetésben a Polgármesteri Hivatal munkabér
és közterhei 1 345 ezer forinttal csökkenjen?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
32/2016. (II. 11.) sz. határozata
A Polgármesteri Hivatal munkabér és közterhei csökkentése a 2016. évi
költségvetési tervben
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel az önkormányzat
2016. évi költségvetési tervében a Jászladányi Polgármesteri Hivatal
munkabér és közterhei 1 345 ezer forinttal csökkenti.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pénzügyi bizottság
javaslatára, hogy az előterjesztett költségvetésben a Szociális és Gyermekvédelmi
Szolgáltató Központ térítési díj bevétele 500 ezer forinttal növekedjen?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
33/2016. (II. 11.) sz. határozata
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A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ bevételének növelése a
2016. évi költségvetési tervben
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel az önkormányzat
2016. évi költségvetési tervében a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató
Központ térítési díj bevételét 500 ezer forinttal növeli.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pénzügyi bizottság
javaslatára, hogy az előterjesztett költségvetésben a Nagyközség Üzemeltetési és
Vagyonkezelő Intézmény dologi kiadásainál az üzemanyag költség 4 972 ezer
forinttal csökkenjen?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
34/2016. (II. 11.) sz. határozata
A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény dologi kiadásainak
csökkentése a 2016. évi költségvetési tervben
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel az önkormányzat
2016. évi költségvetési tervében a Nagyközség Üzemeltetési és
Vagyonkezelő Intézmény dologi kiadásainál az üzemanyag költséget 4 972
ezer forinttal csökkenti.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pénzügyi bizottság
javaslatára a szociális keret átcsoportosításával?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
35/2016. (II. 11.) sz. határozata
A Jászladányi Polgármesteri Hivatal kiadásának csökkentése a 2016. évi
költségvetési tervben
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel az önkormányzat
2016. évi költségvetésének tervezetében a Jászladány Nagyközségi
Önkormányzat települési szociális feladatok egyéb támogatásából 10.000 ezer
forintot átcsoportosít a Magyarország 2016. központi költségvetéséről szóló
2015. évi C. törvény 2. sz. melléklet V. Beszámítás, Kiegészítés fejezet 4./ II.
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jogcím szerinti támogatásokra vonatkozó speciális kiegészítő szabályok NB,
és az NC pont felhatalmazása alapján.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pénzügyi bizottság
javaslatára, hogy az előterjesztett költségvetésben a Jászkiséri Önkormányzati
Tűzoltóság támogatására elkülönített összeg 1 000 ezer forinttal csökkenjen?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
36/2016. (II. 11.) sz. határozata
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat kiadásának csökkentése a 2016. évi
költségvetési tervben
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel az önkormányzat
2016. évi költségvetési tervében az önkormányzat kiadásainak csökkentése
érdekében a Jászkiséri Önkormányzati Tűzoltóság támogatására elkülönített 2 500 ezer forint - összeget 1 000 ezer forinttal csökkenti.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pénzügyi bizottság
javaslatára, hogy az előterjesztett költségvetésben a Polgármesteri Hivatal bevétele
növekedjen 1 500 ezer forinttal a Vodafone és a Telenor szolgáltatók által fizetett
bérleti díjjal?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
37/2016. (II. 11.) sz. határozata
Jászladányi Polgármesteri
költségvetési tervben

Hivatal

bevételének

növelése

a

2016.

évi

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel az önkormányzat
2016. évi költségvetési tervében a Jászladányi Polgármesteri Hivatal bevételét
növeli 1 500 ezer forinttal, mely a Vodafone és a Telenor szolgáltatók által
fizetett bérleti díjból várható.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
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Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pénzügyi bizottság
javaslatára, hogy az előterjesztett költségvetésben az önkormányzat bevétele
növekedjen a Jászsági Többcélú Társulás osztatlan közös vagyonának felosztásából
a Jászladányt megillető 1 800 ezer forinttal?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
38/2016. (II. 11.) sz. határozata
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat bevételének növelése a 2016. évi
költségvetési tervben
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel az önkormányzat
2016. évi költségvetési tervében az önkormányzat bevételét növeli 1 800 ezer
forinttal, mely a Jászsági Többcélú Társulás osztatlan közös vagyonának
felosztásából a Jászladányt megillető rész.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pénzügyi bizottság
javaslatára, hogy az előterjesztett költségvetésben az önkormányzat bevétele
növekedjen 10 000 ezer forinttal, ami a 2015. évi pénzmaradvány?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
39/2016. (II. 11.) sz. határozata
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat bevételének növelése a 2016. évi
költségvetési tervben
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel az önkormányzat
2016. évi költségvetési tervében az önkormányzat bevételét növeli 10 000
ezer forinttal, ami az önkormányzat 2015. évi pénzmaradványa.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pénzügyi bizottság
javaslatára, hogy az előterjesztett költségvetésben az önkormányzat bevétele
növekedjen 4 000 ezer forinttal, mely ingatlan értékesítésből keletkezzen?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
40/2016. (II. 11.) sz. határozata
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat bevételének növelése a 2016. évi
költségvetési tervben
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel az önkormányzat
2016. évi költségvetési tervében az önkormányzat bevételét növeli 4 000 ezer
forinttal, melynek fedezetére ingatlanértékesítést tervez.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pénzügyi bizottság
javaslatára, hogy az előterjesztett költségvetésben az iparűzési adóbevétel tervezet
emelkedjen 19 333 ezer forinttal?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
41/2016. (II. 11.) sz. határozata
Iparűzési adóbevétel emelés a 2016. évi költségvetési tervben
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési
Bizottság
javaslatára,
és
a
Jászladányi
Polgármesteri
Hivatal
Pénzügyi
Osztályvezetőjének
kiegészítésére
figyelemmel az önkormányzat 2016. évi költségvetési tervében az iparűzési
adóbevétel tervezetet 19 333 ezer forinttal növeli.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a módosítások
átvezetésével készült 2016. évi költségvetési rendelet tervezetet, melynek bevételi és
kiadási főösszege 1 632 165 ezer forint?
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 9 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
3/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
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4 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Javaslat Jászladány Nagyközség 2016. évi Közbeszerzési
elfogadására
Előadó:
Lovász Imre jegyző,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

Tervének

Drávucz Katalin: Lovász Imre jegyzőt kérdezi, hogy kívánja-e kiegészíteni az írásos
anyagot?
Lovász Imre: nem kívánja kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.
Drávucz Katalin: a pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, hogy milyen
javaslat született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság
megtárgyalta, és javasolja az írásos anyag elfogadását.
Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése,
véleménye, vagy más javaslata?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja a pénzügyi bizottság
javaslatára az előterjesztés szerint Jászladány Nagyközség 2016. évi Közbeszerzési
Tervét?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag, elfogadja és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
42/2016. (II. 11.) sz. határozata
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi Közbeszerzési Tervének
elfogadása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára a következők szerint fogadja el
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi Közbeszerzési Tervét:
2016. évi Közbeszerzési Terv
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
Ssz.
Nytsz

Beszerzés tárgya

Típusa

Szerződés
időtartama

építés

határozott

Tárgyévet
terhelő
nettó érték
HUF

Becsült
nettó érték
HUF

Beszerzés
várható
időpontja
negyedévben

Nemzeti értékhatár feletti:
1.

Jászladányi Óvoda és
Bölcsőde felújítása
TOP-1.4.1-15

170 000 000 170 000 000 2016. III. n. év
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2.

3.

4.

Kerékpárút építés
Jászladányon
TOP-3.1.1-15
Jászladányi
Polgármesteri Hivatal
energiahatékonyság
javítása
TOP-3.2.1-15
Idősek nappali
ellátásának fejlesztése
Jászladányon
TOP-4.2.1-15

Erről: 1./
2./

építés

határozott

197 000 000 197 000 000 2016. III. n. év

építés

határozott

30 000 000

30 000 000 2016. IV. n. év

építés

határozott

83 000 000

83 000 000 2016. IV. n. év

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

5 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

A Bölcsőde szakmai programjának kiegészítésekkel
szerkezetének elfogadása
Előadó:
Lajosné Kiss Klára intézményvezető,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

történő

egységes

Drávucz Katalin: hatalmas anyagot készített intézményvezető asszony, melyet
mindenki megkapott. Megkérdezi Lajosné Kiss Klára intézményvezetőt, kívánja-e
kiegészíteni az írásos anyagot?
Lajosné Kiss Klára: nem kívánja kiegészíteni szóban, a felmerülő kérdésekre
válaszol.
Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi milyen
javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság
megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a bölcsőde szakmai programját és
mellékleteit.
Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése,
véleménye, vagy más javaslata?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a Bölcsőde
szakmai programját és mellékleteit az előterjesztés szerint?
A Képviselő-testület a szakmai programot és mellékleteit 9 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
43/2016. (II. 11.) sz. határozata
Jászladányi Bölcsőde szakmai programjának
egységes szerkezetének elfogadása

kiegészítésekkel

történő
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság javaslatára figyelemmel - a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d)
pontjában kapott felhatalmazása alapján - elfogadja, és jóváhagyja a
Jászladányi Bölcsőde kiegészített szakmai programját és annak mellékleteit
az előterjesztés szerint.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Jászladányi Óvoda és Bölcsőde helyben
értesülnek.
6 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Új Iskoláért Alapítvány alapító okiratának módosítása
Előadó:
Lovász Imre jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Drávucz Katalin: Lovász Imre jegyzőt kérdezi, hogy az írásos anyagot kívánja-e
szóban kiegészíteni?
Lovász Imre: kiegészítésként szeretné kérni a módosító okiratban, hogy a 2-es
pontba, - mely az egységes alapító okirat 1-es pontját módosítja, - kerüljön bele
utolsó bekezdésként az a mondat, hogy „Az alapítványt az alapítók határozatlan
időre hozzák létre.” Pontosításként javasolja, hogy a módosító okiratban, és az
egységes alapító okiratban is a székhely helyesen szerepeljen, mely: „Hősök tere 7.
szám”.
Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi milyen
javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság
megtárgyalta, és javasolja:
- az Új Iskoláért Alapítvány kuratóriumi tagjának, Földváriné Greiz Ágnes tanárnő
lemondását elfogadni,
- Kovácsné Szabó Veronika kuratóriumi tagságát elfogadni,
- az önkormányzat tulajdonát képző 23. hrsz-ú, természetben Jászladány Hősök
tere 7. szám alatt található ingatlan egy helyiségének térítésmentes
székhelyhasználatát engedélyezni,
- a Képviselő-testület kössön haszonkölcsön szerződést a társadalmi szervezettel,
mely szerződés aláírására Major Ferencné alpolgármestert javasolja megbízni,
- elfogadásra a módosító okiratot az előterjesztés szerint,
- valamint elfogadásra javasolja az egységes szerkezetű alapító okiratot az
előterjesztés szerint.
Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése,
véleménye, vagy más javaslata?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet Lovász Imre jegyző
módosító javaslatával?

19
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
44/2016. (II. 11.) sz. határozata
Új Iskoláért Alapítvány módosító és egységes szerkezetű alapító okiratának
kiegészítése
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Új Iskoláért
Alapítvány – előterjesztésben szereplő – módosító és egységes szerkezetű
alapító okiratában
- az alapítvány székhelyét Hősök tere 7. számra pontosítja,
- a módosító okirat 2. pontját - az alapító okirat 1. pontját - a következő
bekezdéssel egészíti ki:
„ Az alapítványt az alapítók határozatlan időre hozzák létre.”
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben
értesülnek.
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Földváriné
Greiz Ágnes kuratóriumi tag lemondását?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
45/2016. (II. 11.) sz. határozata
Földváriné Greiz Ágnes Új Iskoláért Alapítvány kuratóriumi tag lemondásának
elfogadása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az „Új
Iskoláért Alapítvány” alapítója az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság javaslatára
figyelemmel elfogadja az Új Iskoláért Alapítvány kuratóriumi tagja, Földváriné
Greiz Ágnes (Jászladány, Fekete Pál u. 49. sz.) lemondását kuratóriumi
tisztségéről.
Erről: 1./
2./
3./
4./

Képviselő-testület tagjai helyben,
Polgármesteri Hivatal helyben,
Új Iskoláért Alapítvány elnöke,
Földváriné Greiz Ágnes (Jászladány, Fekete Pál u. 49. sz.)
értesülnek.

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Kovácsné
Szabó Veronika kuratóriumi taggá választását?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
46/2016. (II. 11.) sz. határozata
Az Új Iskoláért Alapítvány kuratóriumi tagjának Kovácsné Szabó Veronika
megválasztása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az „Új
Iskoláért Alapítvány” alapítója az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság javaslatára
figyelemmel az Új Iskoláért Alapítvány kuratóriumi tagjának Kovácsné Szabó
Veronikát (Jászladány, Dobó u. 12.) megválasztja.
Erről: 1./
2./
3./
4./

Képviselő-testület tagjai helyben,
Polgármesteri Hivatal helyben,
Új Iskoláért Alapítvány elnöke,
Kovácsné Szabó Veronika (Jászladány, Dobó u. 12.)
értesülnek.

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ért egyet az ügyrendi bizottság
javaslatára a székhelyhasználat engedélyezésével?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
47/2016. (II. 11.) sz. határozata
Székhelyhasználat engedélyezése az Új Iskoláért Alapítvány számára
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság javaslatára figyelemmel hozzájárul ahhoz, hogy az Új
Iskoláért Alapítvány az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő, 23.
helyrajzi számú, természetben az 5055 Jászladány, Hősök tere 7. szám alatti
ingatlan egy helyiségét térítésmentesen székhelyéül használja.
Erről: 1./
2./
3./
4./

Képviselő-testület tagjai helyben,
Polgármesteri Hivatal helyben,
Új Iskoláért Alapítvány elnöke,
Szolnoki Törvényszék (ügyvédek által)
értesülnek.

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ért egyet az ügyrendi bizottság
javaslatára a haszonkölcsön szerződés megkötésével?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
48/2016. (II. 11.) sz. határozata
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és az Új Iskoláért Alapítvány között
kötendő haszonkölcsön szerződésről
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság javaslatára figyelemmel haszonkölcsön szerződést köt az
Új Iskoláért Alapítvánnyal az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő, 23.
helyrajzi számú, természetben az 5055 Jászladány, Hősök tere 7. szám alatti
ingatlan székhelyhasználatával kapcsolatban.
Képviselő-testület a haszonkölcsön szerződés aláírásával Major Ferencné
alpolgármestert bízza meg.
Erről: 1./
2./
3./
4./

Képviselő-testület tagjai helyben,
Polgármesteri Hivatal helyben,
Új Iskoláért Alapítvány elnöke,
Major Ferencné alpolgármester
értesülnek.

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az ügyrendi bizottság
javaslatára Lovász Imre jegyző kiegészítésével az alapító okirat módosításával?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
49/2016. (II. 11.) sz. határozata
Új Iskoláért Alapítvány alapító okiratának módosításáról
HATÁROZAT
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSRÓL
Alulírott Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, és a
Jászladányi Móra Ferenc Általános Iskola, mint az „ÚJ ISKOLÁÉRT
ALAPÍTVÁNY” alapítói az alapítvány alapító okiratát jelen határozatban
foglaltak szerint módosítja, figyelemmel az alábbi jogszabályok
hatálybalépésére is:
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével
összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi
CLXXVII. törvény
1.

Az alapító okirat preambuluma az alábbi szövegezésre módosul:

Alulírott Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, és a
Jászladányi Móra Ferenc Általános Iskola, mint alapítók, a Polgári
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseire figyelemmel az
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alábbiak szerint fogadjuk el az ÚJ ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY alapító okiratát,
a jelzett módosításokkal egységes szerkezetben.
Alapítók a Ptk. 3:378. §-a alapján jelen alapító okiratban meghatározott tartós
cél folyamatos megvalósítására érdekében alapítványt hoznak létre az
alábbiak szerint:
2.

Az alapító okirat 1./ pontja az alábbiakra módosul:

1./ Az alapítók neve és székhelye működésének időtartama:
név:
székhely:
név:
székhely:

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
(képviseli: polgármester)
5055 Jászladány, Hősök tere 6.

Képviselő-testülete

Jászladányi Móra Ferenc Általános
iskolaigazgató)
5055 Jászladány, Hősök tere 7.

Iskola

(képviseli:

Az alapítványt az alapítók határozatlan időre hozzák létre.
3.
Az alapító okirat 3./ pontja a következők szerint módosul,
tekintettel arra, hogy az alapítvány célját részben megvalósította:
3./ Az alapítvány célja:
Jelen alapítvány célja, hogy anyagi támogatása, valamint a rendelkezésére
álló alapítványi vagyon kamatoztatásával hozzájáruljon az alapfokú oktatás és
nevelés akadálymentes, folyamatos biztosításához.
4.

Az alapító okirat 6. pontja az alábbira módosul:

6./ Az alapítvány székhelye:
Jászladányi Móra Ferenc Általános Iskola: 5055 Jászladány, Hősök tere 7.
5.

Az alapító okirat 7.,/pontja a következőkre módosul:

7./ Az alapítvány ügyvezetése
Az alapítvány ügyvezető szerve az 5 fős kuratórium, melynek felelőssége az
alapítvány céljára rendelt vagyon leghatékonyabb működtetése, így feladata
mindent megtenni annak érdekében, hogy az alapítvány vagyonát a
jogszabályoknak és a törvény adta lehetőségeknek megfelelően gyarapítsa.
Elnöke:

Józsa Gabriella (lakcíme: 5055 Jászladány, Nagydabi u. 43.)

Tagjai:
Kovácsné Szabó Veronika (lakcíme: 5055 Jászladány, Dobó u. 12.)
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Gulyás Éva (lakcíme: 5055 Jászladány, Damjanich u. 4.)
Nagy Istvánné (lakcíme: 5055 Jászladány, Kossuth L. u. 11.)
Tóth Imre (lakcíme: 5055 Jászladány, Táncsics M. u. 3.)
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

A Kuratórium tagjait – beleértve az elnök személyét is – az Alapító
bízza meg.
A Kuratóriumi tagok megbízatása határozatlan időre szól.
Ha a Kuratórium tevékenysége az Alapítvány célját veszélyezteti, az
Alapító a Kuratórium kijelölését visszavonhatja az új kuratórium
egyidejű kijelölésével.
A Kuratórium tagjai ellenérték nélkül látják el tevékenységüket, de az
Alapítvány működtetése során felmerülő költségeik megtérítésére
jogosultak.
A Kuratórium tagjai – a jelen Alapító Okirathoz külön íven csatolt
nyilatkozatokkal – kijelentik, hogy a megbízatást elfogadják és
nyilatkoznak arról, hogy nem állnak összeférhetetlenségi és eltiltási
okok hatálya alatt.
Nem lehet a Kuratórium tagja akivel szemben a Polgári törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény 3:22. § (4) - (5) bekezdéseiben foglalt kizáró
és a Ptk. 3:397. § (3) – (4) bekezdéseiben meghatározott
összeférhetetlenségi okok fennállnak, így:
bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés
büntetésre ítélték;
•
az Alapítvány tevékenységét érintő foglalkozástól való jogerős
eltiltás hatálya alatt áll;
•
az Alapítvány kedvezményezettje vagy annak közeli
hozzátartozója;
•
az Alapítvány alapítója vagy annak közeli hozzátartozója.
A Kuratórium tagjai tudomásul veszik, hogy a Kuratórium
határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek
közeli hozzátartozója / Ptk. 8:1. § 2. pont t/ élettársa a határozat
alapján:
•
kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,
•
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő
jogügyletben egyébként érdekélt.
A Kuratórium feladatai különösen:
•

7.6.

7.7.

a)
b)
c)
d)

dönt arról, hogy az Alapítvány céljai elérése érdekében mikor
milyen tevékenységet folytat, illetve milyen tevékenységet
támogat;
meghatározza az Alapítvány gazdálkodásának elveit, az évente
a célra rendelt vagyonból felhasználható összeget;
kidolgozza a támogatási és pályázati rendszert;
megállapítja a támogatások konkrét formáit és mértékét;
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e)

7.8.

a Kuratórium alapítványi díjak odaítélésről dönthet. Az
alapítványi díj odaítélésénél a leadott szavazatok egyszerű
többsége szükséges
f)
évente egyszer tájékoztatja az alapítót az Alapítvány
működéséről, vagyoni helyzetéről. Az alapító az alapítvány
nyilvántartásait az éves beszámoló gyűlésen megtekintheti
g)
értékelést, beszámolót készít az éves tevékenységről (évente
egyszer, az elnök előterjesztése alapján);
h)
A kuratórium elnöke beszámol az alapítvány tevékenységéről,
gazdálkodásáról, a kuratórium döntéseiről az érintetteket írásban
kell értesíteni.
i)
Az éves beszámolót a kuratórium tagjai hagyják jóvá
A Kuratórium működése:
a)

7.9.

A Kuratórium önmaga határozza meg működésének szabályait,
tevékenységéről - évente egyszer - beszámol az Alapítónak.
b)
A Kuratórium szükség szerint, de évente egyszer (egy
alkalommal) tartja ülését
c)
Kuratórium ülései nyilvánosak, az üléseket a kuratórium elnöke
hívja össze. A kuratórium tagjai az ülést megelőzően három
nappal írásban, a nyilvánosság Jászladány település
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján elhelyezett plakáton
értesülnek az ülés napirendjéről és időpontjáról. A kuratórium
határozatait nyílt szavazási móddal hozza, határozat
hozatalához a leadott szavazatok egyszerű többsége szükséges.
Határozatképességéhez négy kuratóriumi tag megjelenése
szükséges. A Kuratórium döntéseit nyílt, többségi szavazással
hozza.
d)
A Kuratórium üléseiről, döntéseiről jegyzőkönyvet kell készíteni.
Ennek tartalmaznia kell a döntéshozatal helyét, időpontját,
tárgyát, megjelentek arányát, jegyzőkönyvvezető személyét,
valamint a döntéshozatal tartalmát, a döntést támogatók,
ellenzők és tartózkodók számarányát, illetőleg két fő hitelesítő
személyét.
e)
A nyilvánosságra hozatal az alapítvány székhelyén
(továbbiakban: székhely) 5055 Jászladány, Jókai utca 7. és
Jászladány Nagyközség Polgármesteri Hivatala 5055
Jászladány Hősök tere 6. szám alatt történik.
f)
A Kuratórium elnöke köteles a kuratórium döntéseiről
nyilvántartást vezetni.
A kuratóriumi tagság megszűnik:
•
•
•
•

6.

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

Az alapító okirat a 12./ pontja a következőre módosul

12./ Az alapítvány megszűnése:
Az alapítvány a Ptk. 3:402-3: 404 §-ban foglaltak szerint szűnik meg.
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7.

Az alapító okirat 14. pontja az alábbira módosul:

14./ Egyéb rendelkezések:
Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény ide vonatkozó rendelkezéseit, az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a civil szervezetek
gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznú jogállás egyes kérdéseiről
szóló 350/2011.(XII) Kormány rendelet ide vonatkozó rendelkezéseit kell
alkalmazni.
Jászladány, 2016. február 11.
Jászladány Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testület
Képviseli: Drávucz Katalin
polgármester

Jászladányi Móra Ferenc
Általános Iskola
Képviseli: Földváriné Greiz
Ágnes igazgató

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Új Iskoláért Alapítvány helyben
3./ Szolnoki Törvényszék (ügyvédek által)
értesülnek.
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
50/2016. (II. 11.) sz. határozata
Új Iskoláért Alapítvány egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának
elfogadása

ÚJ ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY
ALAPÍTÓ OKIRAT
módosításokkal – dőlt betűkkel jelezve – egységes szerkezetben
Alulírott Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, és a
Jászladányi Móra Ferenc Általános Iskola, mint alapítók, a Polgári
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseire figyelemmel az
alábbiak szerint fogadjuk el az ÚJ ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY alapító okiratát,
a jelzett módosításokkal egységes szerkezetben.
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Alapítók a Ptk. 3:378. §-a alapján jelen alapító okiratban meghatározott tartós
cél folyamatos megvalósítására érdekében alapítványt hoznak létre az
alábbiak szerint:
1./ Az alapítók neve és székhelye, az alapítvány működésének
időtartama:
név:
székhely:
név:
székhely:

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
(képviseli: polgármester)
5055 Jászladány, Hősök tere 6.
Jászladányi Móra Ferenc Általános
iskolaigazgató)
5055 Jászladány, Hősök tere 7.

Iskola

(képviseli:

Az alapítványt az alapítók határozatlan időre hozzák létre.
2./ Az alapítvány megnevezése:
„ ÚJ ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY”
Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely jogi személy vagy magánszemély
(természetes személy) csatlakozhat.
3./ Az alapítvány célja:
Jelen alapítvány célja, hogy anyagi támogatása, valamint a rendelkezésére
álló alapítványi vagyon kamatoztatásával hozzájáruljon az alapfokú oktatás és
nevelés akadálymentes, folyamatos biztosításához.
Az alapítvány számláját vezető pénzintézet az OTP Jászladányi fiókja.
Az alapítvány számlaszáma: 11745138-20015484
Az alapítvány nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
tevékenységet végez.
Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezet
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
Az alapítvány gazdasági- vállalkozási tevékenységet csak a létesítő okiratban
meghatározott céljainak megvalósítása érdekében, annak veszélyeztetése
nélkül végez.
4./ Az alapítvány induló vagyona:
Az alapítvány vagyonát az alapítók által rendelkezésre bocsátott induló
készpénz vagyon 100.000.- Ft, azaz egyszázezer forint képezi. További
forrás: magánszemélyek, valamint jogi személyiségű szervezetek vagy
szervek adományai, kamatok, vállalkozói tevékenység (melynek eredménye
az alaptevékenységhez használható fel és nem veszélyezteti azokat) és
egyéb források.
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Az alaptőke az alapítók írásbeli hozzájárulása nélkül 50.000.- Ft, azaz
ötvenezer forint alá nem csökkenthető.
5./ A vagyon felhasználásnak módja:
Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a létesítő
okiratában meghatározott tevékenységre fordíthatja:
- Az iskolai oktatást, nevelést segítő eszközök beszerzésének támogatására.
6./ Az alapítvány székhelye:
Jászladányi Móra Ferenc Általános Iskola: 5055 Jászladány, Hősök tere 7.
Az alapítvány működése:
7./ Az alapítvány ügyvezetése
Az alapítvány ügyvezető szerve az 5 fős kuratórium, melynek felelőssége az
alapítvány céljára rendelt vagyon leghatékonyabb működtetése, így feladata
mindent megtenni annak érdekében, hogy az alapítvány vagyonát a
jogszabályoknak és a törvény adta lehetőségeknek megfelelően gyarapítsa.
Elnöke: Józsa Gabriella (lakcíme:5055 Jászladány, Nagydabi u. 43.)
Tagjai:
Kovácsné Szabó Veronika (lakcíme: 5055 Jászladány, Dobó u. 12.)
Gulyás Éva (lakcíme: 5055 Jászladány, Damjanich u. 4.)
Nagy Istvánné (lakcíme: 5055 Jászladány, Kossuth L. u. 11.)
Tóth Imre (lakcíme: 5055 Jászladány, Táncsics M. u. 3.)
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

A Kuratórium tagjait – beleértve az elnök személyét is – az Alapító
bízza meg.
A Kuratóriumi tagok megbízatása határozatlan időre szól.
Ha a Kuratórium tevékenysége az Alapítvány célját veszélyezteti, az
Alapító a Kuratórium kijelölését visszavonhatja az új kuratórium
egyidejű kijelölésével.
A Kuratórium tagjai ellenérték nélkül látják el tevékenységüket, de az
Alapítvány működtetése során felmerülő költségeik megtérítésére
jogosultak.
A Kuratórium tagjai – a jelen Alapító Okirathoz külön íven csatolt
nyilatkozatokkal – kijelentik, hogy a megbízatást elfogadják és
nyilatkoznak arról, hogy nem állnak összeférhetetlenségi és eltiltási
okok hatálya alatt.
Nem lehet a Kuratórium tagja akivel szemben a Polgári törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény 3:22. § (4) - (5) bekezdéseiben foglalt kizáró
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7.6.

7.7.

7.8.

és a Ptk. 3:397. § (3) – (4) bekezdéseiben meghatározott
összeférhetetlenségi okok fennállnak, így:
•
bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés
büntetésre ítélték;
•
az Alapítvány tevékenységét érintő foglalkozástól való jogerős
eltiltás hatálya alatt áll;
•
az Alapítvány kedvezményezettje vagy annak közeli
hozzátartozója;
•
az Alapítvány alapítója vagy annak közeli hozzátartozója.
A Kuratórium tagjai tudomásul veszik, hogy a Kuratórium
határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek
közeli hozzátartozója / Ptk. 8:1. § 2. pont t/ élettársa a határozat
alapján:
•
kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,
•
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő
jogügyletben egyébként érdekélt.
A Kuratórium feladatai különösen:
a)
dönt arról, hogy az Alapítvány céljai elérése érdekében mikor
milyen tevékenységet folytat, illetve milyen tevékenységet
támogat;
b)
meghatározza az Alapítvány gazdálkodásának elveit, az évente
a célra rendelt vagyonból felhasználható összeget;
c)
kidolgozza a támogatási és pályázati rendszert;
d)
megállapítja a támogatások konkrét formáit és mértékét;
e)
a Kuratórium alapítványi díjak odaítélésről dönthet. Az
alapítványi díj odaítélésénél a leadott szavazatok egyszerű
többsége szükséges
f)
évente egyszer tájékoztatja az alapítót az Alapítvány
működéséről, vagyoni helyzetéről. Az alapító az alapítvány
nyilvántartásait az éves beszámoló gyűlésen megtekintheti
g)
értékelést, beszámolót készít az éves tevékenységről (évente
egyszer, az elnök előterjesztése alapján);
h)
A kuratórium elnöke beszámol az alapítvány tevékenységéről,
gazdálkodásáról, a kuratórium döntéseiről az érintetteket írásban
kell értesíteni.
i)
Az éves beszámolót a kuratórium tagjai hagyják jóvá
A Kuratórium működése:
a)
A Kuratórium önmaga határozza meg működésének szabályait,
tevékenységéről - évente egyszer - beszámol az Alapítónak.
b)
A Kuratórium szükség szerint, de évente egyszer (egy
alkalommal) tartja ülését
c)
Kuratórium ülései nyilvánosak, az üléseket a kuratórium elnöke
hívja össze. A kuratórium tagjai az ülést megelőzően három
nappal írásban, a nyilvánosság Jászladány település
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján elhelyezett plakáton
értesülnek az ülés napirendjéről és időpontjáról. A kuratórium
határozatait nyílt szavazási móddal hozza, határozat
hozatalához a leadott szavazatok egyszerű többsége szükséges.
Határozatképességéhez négy kuratóriumi tag megjelenése
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szükséges. A Kuratórium döntéseit nyílt, többségi szavazással
hozza.
d)
A Kuratórium üléseiről, döntéseiről jegyzőkönyvet kell készíteni.
Ennek tartalmaznia kell a döntéshozatal helyét, időpontját,
tárgyát, megjelentek arányát, jegyzőkönyvvezető személyét,
valamint a döntéshozatal tartalmát, a döntést támogatók,
ellenzők és tartózkodók számarányát, illetőleg két fő hitelesítő
személyét.
e)
A nyilvánosságra hozatal az alapítvány székhelyén
(továbbiakban: székhely) 5055 Jászladány, Jókai utca 7. és
Jászladány Nagyközség Polgármesteri Hivatala 5055
Jászladány Hősök tere 6. szám alatt történik.
f)
A Kuratórium elnöke köteles a kuratórium döntéseiről
nyilvántartást vezetni.
7.9. A kuratóriumi tagság megszűnik:
•
lemondással,
•
a kuratóriumi tag halálával
•
az alapító által történő visszahívással
•
az alapítvány megszűnésével.
8./ Az alapítvány képviselője: A Kuratórium Elnöke vagy az általa megbízott
egyik tag.
9./ Ha az alapítvány éves bevétele meghaladja az 5 millió forintot, a vezető
szervtől elkülönült felügyelő szervet kell létrehozni. A felügyelő szerv
ügyrendjét maga állapítja meg. Az alapítvány működésével kapcsolatos
adminisztratív feladatokat az Általános Iskola látja el.
10. /Az alapítvány gazdálkodása:
- Az alapító okirat 4. pontjában meghatározott alapítványi vagyon
gyarapítása érdekében az alapítók, a kuratóriumot felhatalmazzák, hogy az
alapítvány vagyonát gyarapítsa, vállalkozzon az abból származó
jövedelmet az alapítvány céljai megvalósítására hasznosítsa.
- A Kuratórium működéséről köteles az alapítónak évente beszámolni és
gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni a helyi
újságban.
- Az iratokba való betekintés joga bárkit megillet, az iratokat az alapítvány
székhelyén, nyitvatartási időben lehet megtekinteni. A betekintést a
székhelyen erre felhatalmazott személy biztosítja.
11./ Az alapítvány nyilvánossága:
Jelen alapítvány nyilvános. Az alapítvány alapító okirata az alapítvány
székhelyén hozzáférhető.
Az alapítvány szolgáltatásainak igénybevételéről, illetőleg annak módjáról az
alapítvány székhelyén kaphatnak tájékoztatást. Az alapítvány szolgáltatásait
igénybe veheti: Jászladány iskoláskorú lakossága, a szülők, nevelőszülők
szóbeli vagy írásbeli kérelme alapján, melyet az alapítvány székhelyére kell
eljutatni, nyitvatartási idejében, az erre felhatalmazott ügyintézőnél. A
szolgáltatások igénybevételi módjának nyilvánosságát a Ladányi Hírek című
lapban biztosítja az alapítvány.
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12./ Az alapítvány megszűnése:
Az alapítvány a Ptk. 3:402-404 §-ban foglaltak szerint szűnik meg.
13./ Az alapítók tudomásul veszik, hogy jelen alapító okirat érvényességéhez
a Szolnoki Törvényszék nyilvántartásba vétele szükséges.
14./ Egyéb rendelkezések:
Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény ide vonatkozó rendelkezéseit, az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a civil szervezetek
gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznú jogállás egyes kérdéseiről
szóló 350/2011.(XII) Kormány rendelet ide vonatkozó rendelkezéseit kell
alkalmazni.
A módosító okiratnak megfelelő módosított alapító okirat megfelel a létesítő
okirat módosítások alapján hatályos tartalomnak.
Jászladány, 2016. február 11.
Jászladány Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testület
Képviseli: Drávucz Katalin
polgármester

Jászladányi Móra Ferenc Általános
Iskola
Képviseli: Földváriné Greiz Ágnes
igazgató

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Új Iskoláért Alapítvány helyben
3./ Szolnoki Törvényszék (ügyvédek által)
értesülnek.
7 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Idősek Otthona Közalapítvány alapító okiratának módosítása
Lovász Imre jegyző,
Előadó:
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Drávucz Katalin: Lovász Imre jegyzőt kérdezi, hogy kívánja-e kiegészíteni az írásos
anyagot?
Lovász Imre: módosításként javasolja, hogy az alapító okirat 4. pontja törlésre kerül,
helyette a következő rendelkezés kerül az alapító okiratba: „4. Az alapítvány
működésének időtartama: határozatlan”.
Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi milyen
javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság
javasolja az „Idősek Otthona Közalapítvány Jászladány Nagyközség Lakosságáért”
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alapító okiratának módosítását az előterjesztés szerint, valamin javasolja az
egységes szerkezetű alapító okirat elfogadását is.
Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése,
véleménye, vagy más javaslata?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet Lovász Imre jegyző
javaslatával, hogy határozatlan időre módosuljon az alapítvány működése?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
51/2016. (II. 11.) sz. határozata
Az „Idősek Otthona Közalapítvány Jászladány Nagyközség Lakosságáért”
módosító és egységes szerkezetű alapító okiratának kiegészítése
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Lovász Imre
jegyző javaslatára figyelemmel az „Idősek Otthona Közalapítvány Jászladány
Nagyközség Lakosságáért” – előterjesztésben szereplő – módosító és
egységes szerkezetű alapító okiratát módosítja, és átvezeti benne, hogy az
alapító okirat 4. pontja törlésre kerül, helyette a következő rendelkezés kerül
az alapító okiratba: „4. Az alapítvány működésének időtartama: határozatlan”.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben
értesülnek.
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az alapító okirat
módosítását a kért kiegészítéssel együtt?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
52/2016. (II. 11.) sz. határozata
„Idősek Otthona Közalapítvány Jászladány Nagyközség Lakosságáért” alapító
okiratának módosításáról
HATÁROZAT
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSRÓL
Alulírott Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint
a „Idősek Otthona Közalapítvány Jászladány Nagyközség Lakosságáért”
alapítója az alapítvány alapító okiratát jelen határozatban foglaltak szerint
módosítja, figyelemmel az alábbi jogszabályok hatálybalépésére is:
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
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az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével
összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi
CLXXVII. törvény

1. Az alapító okirat preambuluma az alábbi szövegezésre módosul:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító a
Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi törvény és az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
szóló 2006. évi LXV. törvény rendelkezéseire figyelemmel, az alábbiakban
fogadja el az „Idősek Otthona Közalapítvány Jászladány Nagyközség
Lakosságáért” alapító okiratát módosításokkal egységes szerkezetben.
2. Az alapító okirat 4. pontja törlésre kerül, helyette a következő rendelkezés
kerül az alapító okiratba:
4. Az alapítvány működésének időtartama: határozatlan
3. Az alapító okirat kiegészül 6. pontja az alábbiakkal egészül ki:
6. A közalapítvány célja és fő tevékenysége:
Jelen közalapítvány célja az időskorúak szociális szolgáltatásokban és
ellátásokban való részesítése, időskorúak gondozása, az időskorú lakosság
szociális alapellátásának magasabb szinten való biztosítása, ennek
érdekében különösen:
•
•

•
•
•
•
•
•

Központi támogatás elnyeréséhez pályázati lehetőségek feltárása és
forrásgyűjtés,
A feltárt forrásokból a jászladányi lakosság (elsősorban idős lakosság)
elhelyezésének javítását segítő támogatások és egészségük javítását
segítő lépések megvalósítása,
Az Idősek Otthona intézet berendezéseinek korszerűsítése, az idősek
elhelyezésének otthonosabbá tétele,
Az Idősek Otthonában az elhelyezési feltételek javítása
Az Idősek Otthonában férőhely fejlesztése,
Idősek Klubja szakmai feltételeinek javítása
A házi gondozás szakmai színvonalának emelése,
A foglakoztatás színvonalának emelése

Az alapítvány szolgáltatásait igénybe veheti: Jászladány időskorú lakossága
szóbeli vagy írásbeli kérelme alapján.
4. Az alapító okirat 7. pontja az alábbiakkal egészül ki:
A közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. A közalapítvány csak olyan
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gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi befolyással
(Polgári Törvénykönyv 8:2. §) rendelkezik, és amelyben felelőssége nem
haladja meg vagyoni hozzájárulása mértékét. Közalapítvány által létrehozott
gazdálkodó szervezet további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és
gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet
A kuratórium tagjai tevékenységüket társadalmi munkában látják el, csupán e
tevékenység ellátása során felmerülő és számlával igazolt költségeik
megtérítésére tarthatnak igényt
-A közalapítvány alapítványt nem hozhat létre, ahhoz nem csatlakozhat, azzal
nem egyesíthető, a közalapítvány alapítvány alapító jogainak gyakorlására
nem jelölhető ki.
A közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának mértékéig,
de legfeljebb összesen egymillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást
nyújthat az alapító okiratban foglalt célokra. Meghívásos pályázat kiírására
kizárólag akkor kerülhet sor, ha
•
azt törvény vagy kormányrendelet lehetővé teszi és
•
pályázati kiírás tartalmazza a támogatási célt, a támogatás feltételeit és
az elszámolás részletes rendjét.
5. Az alapító okirat 8. pontja az alábbiakra módosul és egészül ki:
8. A közalapítvány vagyonának kezelője, ügyvezető szerve:
A közalapítvány ügyvezető szerve a háromtagú kuratórium, melynek elnökét
és tagjait az alapító bízza meg, meghatározatlan időre, az alábbiak szerint:
Kuratórium elnöke: Baginé Gavaldik Lívia
5055 Jászladány, Sas utca 2. szám alatti lakos
Tagjai: Berkó Jánosné
5055 Jászladány, Petőfi Sándor utca 9. szám alatti lakos
Major Ferencné
5055 Jászladány, Jókai utca 6. szám alatti lakos
A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy
akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. § 2. pont) élettársa a kuratórium
döntése alapján kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen
pénzügyi előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyeltben érdekelt.
6. Az alapító okirat 10. pontja az alábbiakkal egészül ki:
Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény ide vonatkozó rendelkezéseit, az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a civil szervezetek
gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznú jogállás egyes kérdéseiről
szóló 350/2011.(XII) Kormány rendelet ide vonatkozó rendelkezéseit kell
alkalmazni.
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Jászladány, 2016. február 11.
Drávucz Katalin
polgármester
Az alapító képviselőjeként

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Idősek Otthona Közalapítvány helyben
3./ Szolnoki Törvényszék (ügyvédek által)
értesülnek.
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az egységes
szerkezetű alapító okiratot a kiegészítéssel együtt?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
53/2016. (II. 11.) sz. határozata
„Idősek Otthona Közalapítvány Jászladány Nagyközség
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának elfogadása

Lakosságáért”

IDŐSEK OTTHONA KÖZALAPÍTVÁNY
Jászladány Nagyközség Lakosságáért
ALAPÍTÓ OKIRATA
módosításokkal – dőlt betűkkel kiemelve – eg ységes
szerkezetben
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a községben élő
lakosság helyzetének javítására, valamint az Idősek Otthonába történő
elhelyezésére közalapítványt hoz létre
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító a
Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi törvény és az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
szóló 2006. évi LXV. törvény rendelkezéseire figyelemmel, az alábbiakban
fogadja el az „Idősek Otthona Közalapítvány Jászladány Nagyközség
Lakosságáért” alapító okiratát módosításokkal egységes szerkezetben.
1. A közalapítvány neve: Idősek
Nagyközség Lakosságáért

Otthona

Közalapítvány

2. Rövidített neve: Idősek Otthona Közalapítvány
3. Székhelye: 5055 Jászladány, Kossuth Lajos u. 116.

Jászladány
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4. Az alapítvány működésének időtartama: határozatlan
5. A közalapítvány jellege:
A közalapítvány nyitott, ahhoz hazai és külföldi magán és jogi személyek
csatlakozhatnak, amennyiben az alapítvány céljaival egyetértenek. A
közalapítvány célja elérése érdekében együttműködik minden szervezettel,
közösséggel, magánszeméllyel, aki a közös célok elérésén munkálkodik. Az
alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem végez, pártoktól független,
azoktól támogatást nem fogad el, országgyűlési képviselő jelöltet nem állíthat
és nem támogathat.
6. A közalapítvány célja és fő tevékenysége:
Jelen közalapítvány célja az időskorúak szociális szolgáltatásokban és
ellátásokban való részesítése, időskorúak gondozása, az időskorú lakosság
szociális alapellátásának magasabb szinten való biztosítása, ennek
érdekében különösen:
•
•

•
•
•
•
•
•

Központi támogatás elnyeréséhez pályázati lehetőségek feltárása és
forrásgyűjtés,
A feltárt forrásokból a jászladányi lakosság (elsősorban idős lakosság)
elhelyezésének javítását segítő támogatások és egészségük javítását
segítő lépések megvalósítása,
Az Idősek Otthona intézet berendezéseinek korszerűsítése, az idősek
elhelyezésének otthonosabbá tétele,
Az Idősek Otthonában az elhelyezési feltételek javítása
Az Idősek Otthonában férőhely fejlesztése,
Idősek Klubja szakmai feltételeinek javítása
A házi gondozás szakmai színvonalának emelése,
A foglakoztatás színvonalának emelése

Az alapítvány szolgáltatásait igénybe veheti: Jászladány időskorú lakossága
szóbeli vagy írásbeli kérelme alapján.
7. A közalapítvány céljára rendelt vagyon:
Az alapító az alapítvány céljaira 200.000.- Ft készpénz- vagyont rendel,
melyet a közalapítvány érvényes létrejöttét követő 30 napon belül a
közalapítvány céljaira nyitott bankszámlán helyezi el.
E rendelkezés nem zárja ki egyéb elhelyezés pl. értékpapír lehetőségét. A
közalapítvány részt vehet a céljait szolgáló vállalkozásban, (cél szerinti
tevékenységét nem veszélyeztetve) melynek bevételét a célok
megvalósítására használhatja.
A közalapítvány céljai eléréséhez elsősorban az alaptőke kamatait, a
vállalkozási bevételeket, a csatlakozások és pályázaton nyert támogatások
összegét használja fel, de szükség esetén felhasználható az alaptőke
maximum 50 %-a.
Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a céljainak
megvalósítására köteles felhasználni.
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A közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. A közalapítvány csak olyan
gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi befolyással
(Polgári Törvénykönyv 8:2. §) rendelkezik, és amelyben felelőssége nem
haladja meg vagyoni hozzájárulása mértékét. Közalapítvány által létrehozott
gazdálkodó szervezet további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és
gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet
A kuratórium tagjai tevékenységüket társadalmi munkában látják el, csupán e
tevékenység ellátása során felmerülő és számlával igazolt költségeik
megtérítésére tarthatnak igényt
-A közalapítvány alapítványt nem hozhat létre, ahhoz nem csatlakozhat, azzal
nem egyesíthető, a közalapítvány alapítvány alapító jogainak gyakorlására
nem jelölhető ki.
A közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának mértékéig,
de legfeljebb összesen egymillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást
nyújthat az alapító okiratban foglalt célokra. Meghívásos pályázat kiírására
kizárólag akkor kerülhet sor, ha
• azt törvény vagy kormányrendelet lehetővé teszi és
• pályázati kiírás tartalmazza a támogatási célt, a támogatás feltételeit és az
elszámolás részletes rendjét.
8. A közalapítvány vagyonának kezelője, ügyvezető szerve:
A közalapítvány ügyvezető szerve a háromtagú kuratórium, melynek elnökét
és tagjait az alapító bízza meg, meghatározatlan időre, az alábbiak szerint:
Kuratórium elnöke: Baginé Gavaldik Lívia
5055 Jászladány, Sas utca 2. szám alatti lakos
Tagjai:

Berkó Jánosné
5055 Jászladány, Petőfi Sándor utca 9. szám alatti lakos
Major Ferencné
5055 Jászladány, Jókai utca 6. szám alatti lakos

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

-

Lemondással,
A kuratórium elnökének javaslatára,
Más személyt is delegálhat a kuratóriumba, amennyiben a kuratóriumi tag
a kuratórium ülésein rendszeresen nem vesz részt és távolmaradásának
okát a kuratórium elnökének nem jelenti be,
Az alapító a kuratórium elnökét és tagjait visszahívhatja, amennyiben az
alapítványi célok megvalósítását nem látja biztosítottnak.
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A kuratórium társadalmi munkában látja el feladatát, azonban a feladatellátás
során szükséges és igazolt költségeket az alapítvány megtérítheti. A
szükségességet a kuratórium elnöke állapítja meg és engedélyezheti az
összeg kifizetését.
A kuratórium ülései nyilvánosak, azt az elnök hívja össze az írásos
meghívóban a napirendet is közölve szükség szerint, de évenként legalább
két alkalommal. A kuratórium határozatképes, ha legalább 2 fő jelen van.
Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, azonban a közalapítvány anyagi
eszközeinek felhasználáshoz a kuratóriumi tagok több mint a felének igen
szavazata szükséges.
A közalapítványt a kuratórium elnöke vagy az általa írásban meghatalmazott
kuratóriumi tag képviseli.
A közalapítvány vagyona felett utalványozási jog a mindenkori elnökének és
legfeljebb további egy, az elnök által megbízott személynek van. E jogot a két
arra felhatalmazott személy együttesen gyakorolhatja. A keletkezett iratok
őrzése a Polgármesteri Hivatalban történik, betekintési jogot az alapító
gyakorolhat.
A kuratórium éves beszámolóját a Képviselő- testület hagyja jóvá.
A kuratórium üléseiről, döntéseiről tartalma, időpontja, hatálya, támogatók,
ellenzők aránya, jegyzőkönyvet kell készíteni.
Döntéseiről az érintetteket írásban értesíteni kell.
Tevékenységének, gazdálkodásának legfontosabb adatait, a szervezet
szolgáltatásinak igénybevételének módját a Képviselő-testület által
jóváhagyott éves beszámolóját, közhasznúsági jelentését a „Ladányi hírek”
című helyi újságban hozza nyilvánosságra.
A kuratórium ellenőrzését Jászladány Nagyközség Képviselő-testületének
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsága végzi.
10. Egyéb kérdések:
A közalapítvány határozatlan időre alakul. Megszűnése esetén a
közalapítvány tiszta vagyona az alapítót illeti meg, melyet Jászladány
Nagyközség lakosságának, valamint az Idősek Otthona érdekében
használhatja fel.
Amennyiben az alapítvány éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot,
felügyelő szerv létrehozása szükséges, melynek ügyrendjét maga állapítja
meg.
Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény ide vonatkozó rendelkezéseit, az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a civil szervezetek
gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznú jogállás egyes kérdéseiről
szóló 350/2011.(XII) Kormány rendelet ide vonatkozó rendelkezéseit kell
alkalmazni.
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Az alapító okirat érvényességéhez, annak bírósági nyilvántartásba vétele
szükséges.
Jászladány, 2016. február 11.
Drávucz Katalin
polgármester
Az alapító képviselőjeként
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Idősek Otthona Közalapítvány helyben
3./ Szolnoki Törvényszék (ügyvédek által)
értesülnek.
8 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

„A Gyermekek Mosolyáért” Közalapítvány alapító okiratának módosítása
Lovász Imre jegyző,
Előadó:
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Drávucz Katalin: Lovász Imre jegyzőt kérdezi, hogy kívánja-e kiegészíteni az írásos
anyagot?
Lovász Imre: módosításként javasolja, hogy az alapító okiratban „A közalapítvány
jellege” pont az alábbi 4. ponttal egészül ki: „4. A közalapítvány határozatlan időre
jött létre.”
Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi milyen
javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság
javasolja
- a kuratóriumi elnök Tamási Istvánné lemondásának elfogadását,
- Lengyel Józsefné kuratóriumi tag lemondásának elfogadását,
- Kun Frigyesné kuratóriumi tag lemondásának elfogadását,
- Dankó Adrienn kuratóriumi tag lemondásának elfogadását,
- Makai István kuratóriumi tag lemondásának elfogadását,
- Lajosné Kiss Klára óvónőt kuratóriumi elnöknek választani,
- Kun Frigyesné óvónőt kuratóriumi tagnak választani,
- Tálas Jánosné óvónőt kuratóriumi tagnak választani,
- a módosító okiratot az előterjesztés szerint elfogadni, azzal a kiegészítéssel, hogy
a 4. pont 1 bekezdése helyesen: “A közalapítvány ügyvezető szerve a három tagú
kuratórium.” legyen,
- az egységes szerkezetű alapító okiratot az előterjesztés szerint elfogadni.
Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése,
véleménye, vagy más javaslata?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)

39
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet Lovász Imre jegyző
javaslatával, hogy határozatlan időre módosuljon az alapítvány működése?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
54/2016. (II. 11.) sz. határozata
„A Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány” módosító és egységes szerkezetű
alapító okiratának kiegészítése
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Lovász Imre
jegyző javaslatára figyelemmel „A Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány” –
előterjesztésben szereplő – módosító és egységes szerkezetű alapító okiratát
módosítja, és átvezeti benne, hogy az alapító okiratban „A közalapítvány
jellege” pont az alábbi 4. ponttal egészül ki: „4. A közalapítvány határozatlan
időre jött létre.”
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben
értesülnek.
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Tamási
Istvánné kuratóriumi elnök lemondását?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
55/2016. (II. 11.) sz. határozata
Tamási Istvánné „A Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány” kuratóriumi elnök
lemondásának elfogadása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint „A
Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány” alapítója az Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja „A Gyermekek Mosolyáért
Közalapítvány” kuratóriumi elnöke, Tamási Istvánné (Jászladány, Vörösmarty
u. 22. sz.) lemondását kuratóriumi elnöki tisztségéről.
Erről: 1./
2./
3./
4./

Képviselő-testület tagjai helyben,
Polgármesteri Hivatal helyben,
„A Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány”,
Tamási Istvánné (Jászladány, Vörösmarty u. 22. sz.)
értesülnek.

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Lengyel
Józsefné kuratóriumi tag lemondását?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
56/2016. (II. 11.) sz. határozata
Lengyel Józsefné „A Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány” kuratóriumi tag
lemondásának elfogadása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint „A
Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány” alapítója az Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja „A Gyermekek Mosolyáért
Közalapítvány” kuratóriumi tagja, Lengyel Józsefné (Jászladány, Besenyszögi
u. 6. sz.) lemondását kuratóriumi tisztségéről.
Erről: 1./
2./
3./
4./

Képviselő-testület tagjai helyben,
Polgármesteri Hivatal helyben,
„A Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány”,
Lengyel Józsefné (Jászladány, Besenyszögi u. 6. sz.)
értesülnek.

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Kun Frigyesné
kuratóriumi tag lemondását?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
57/2016. (II. 11.) sz. határozata
Kun Frigyesné „A Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány” kuratóriumi tag
lemondásának elfogadása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint „A
Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány” alapítója az Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja „A Gyermekek Mosolyáért
Közalapítvány” kuratóriumi tagja, Kun Frigyesné (Jászladány, Damjanich u. 8.
sz.) lemondását kuratóriumi tisztségéről.
Erről: 1./
2./
3./
4./

Képviselő-testület tagjai helyben,
Polgármesteri Hivatal helyben,
„A Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány”,
Kun Frigyesné (Jászladány, Damjanich u. 8. sz.)
értesülnek.

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Dankó Adrienn
kuratóriumi tag lemondását?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
58/2016. (II. 11.) sz. határozata
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Dankó Adrienn „A Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány” kuratóriumi tag
lemondásának elfogadása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint „A
Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány” alapítója az Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja „A Gyermekek Mosolyáért
Közalapítvány” kuratóriumi tagja, Dankó Adrienn (Jászladány, Nagytemető u.
7. sz.) lemondását kuratóriumi tisztségéről.
Erről: 1./
2./
3./
4./

Képviselő-testület tagjai helyben,
Polgármesteri Hivatal helyben,
„A Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány”,
Dankó Adrienn (Jászladány, Nagytemető u. 7. sz.)
értesülnek.

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Makai István
kuratóriumi tag lemondását?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
59/2016. (II. 11.) sz. határozata
Makai István „A Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány” kuratóriumi tag
lemondásának elfogadása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint „A
Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány” alapítója az Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja „A Gyermekek Mosolyáért
Közalapítvány” kuratóriumi tagja, Makai István (Jászladány, Kenderföld u. 22.
sz.) lemondását kuratóriumi tisztségéről.
Erről: 1./
2./
3./
4./

Képviselő-testület tagjai helyben,
Polgármesteri Hivatal helyben,
„A Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány”,
Makai István (Jászladány, Kenderföld u. 22. sz.)
értesülnek.

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Lajosné Kiss
Klára kuratóriumi elnökké választását?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
60/2016. (II. 11.) sz. határozata
„A Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány” kuratóriumi elnökének Lajosné Kiss
Klára megválasztása
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint „A
Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány” alapítója az Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottság javaslatára figyelemmel „A Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány”
kuratóriumi elnökének Lajosné Kiss Klárát (Jászladány, Tass v. u. 14. sz.)
megválasztja.
Erről: 1./
2./
3./
4./

Képviselő-testület tagjai helyben,
Polgármesteri Hivatal helyben,
„A Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány”
Lajosné Kiss Klára (Jászladány, Tass v. u. 14. sz.)
értesülnek.

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Kun Frigyesné
kuratóriumi taggá választását?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
61/2016. (II. 11.) sz. határozata
„A Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány” kuratóriumi tagjának Kun Frigyesné
megválasztása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint „A
Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány” alapítója az Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottság javaslatára figyelemmel „A Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány”
kuratóriumi tagjának Kun Frigyesnét (Jászladány, Damjanich u. 8. sz.)
megválasztja.
Erről: 1./
2./
3./
4./

Képviselő-testület tagjai helyben,
Polgármesteri Hivatal helyben,
„A Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány”
Kun Frigyesné (Jászladány, Damjanich u. 8. sz.)
értesülnek.

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Tálas Jánosné
kuratóriumi taggá választását?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
62/2016. (II. 11.) sz. határozata
„A Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány” kuratóriumi tagjának Tálas Jánosné
megválasztása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint „A
Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány” alapítója az Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottság javaslatára figyelemmel „A Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány”
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kuratóriumi tagjának Tálas Jánosnét (Jászladány, Táncsics M. u. 39/a.)
megválasztja.
Erről: 1./
2./
3./
4./

Képviselő-testület tagjai helyben,
Polgármesteri Hivatal helyben,
„A Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány”
Tálas Jánosné (Jászladány, Táncsics M. u. 39/a.)
értesülnek.

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az elhangzott
kiegészítéssel a módosító okiratot?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
63/2016. (II. 11.) sz. határozata
„A Gyermekek Mosolyáért” Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
HATÁROZAT
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSRÓL
Alulírott Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint
a „GYERMEKEK MOSOLYÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY” alapítója az alapítvány
alapító okiratát jelen határozatban foglaltak szerint módosítja, figyelemmel az
alábbi jogszabályok hatálybalépésére is:
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével
összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi
CLXXVII. törvény
1. Az alapító okirat preambuluma az alábbi szövegezésre módosul:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat, mint alapító a Polgári
törvénykönyvről szóló 2013. évi törvény és az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
szóló 2006. évi LXV. törvény rendelkezéseire figyelemmel, az alábbiakban
fogadja el a GYERMEKEK MOSOLYÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY alapító
okiratát módosításokkal egységes szerkezetben.
2. A közalapítvány jellege pont az alábbi 4. ponttal egészül ki.
4. A közalapítvány határozatlan időre jött létre.
3. A közalapítvány célja, figyelemmel jogszabályváltozásra a következők
szerint módosul
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A Közalapítvány célul tűzte ki a jászladányi óvodás gyermekek mindennapi
tevékenységéhez szükséges feltételek, eszközállomány javítását,
gazdagítását.
Különös tekintettel:
•

Az élményszerű, tapasztalásra épülő óvodai élethez, és a
környezettudatos magatartás formálásához szükséges attitűd alakítása,

•

A gyermekek értelmi képességeinek
változatos játékeszközök biztosítása,

•

A gyermekek egészséges életviteléhez, gondozásához, testi – lelki
szükségleteik,
mozgásigényük
kielégítéséhez
nélkülözhetetlen
feltételek megteremtése,

•

Az óvodába járó gyermekek számára az esztétikus külső – belső
környezet folyamatos fejlesztése, gazdagítása, a családias, nyugodt,
szeretetteljes légkör érdekében,

•

A hátrányos környezetből érkező gyermekek esélyeinek növelése,
valamint a tehetséggondozás minél hatékonyabb elősegítése.

fejlesztéséhez

szükséges

4. Az alapító okirat „A közalapítvány vagyona, bevétele és annak
felhasználási módja” részének 3. pontja a következőre módosul:
A közalapítvány ügyvezető szerve a kuratórium.
- A
közalapítvány
vállalkozási
tevékenységet
csak
céljainak
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. A
közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt,
amelyben legalább többségi befolyással (Polgári Törvénykönyv 8:2. §)
rendelkezik, és amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni
hozzájárulása mértékét. Közalapítvány által létrehozott gazdálkodó
szervezet további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó
szervezetben részesedést nem szerezhet.
- A kuratórium tagjai tevékenységüket társadalmi munkában látják el,
csupán e tevékenység ellátása során felmerülő és számlával igazolt
költségeik megtérítésére tarthatnak igényt
- A közalapítvány alapítványt nem hozhat létre, ahhoz nem csatlakozhat,
azzal nem egyesíthető, a közalapítvány alapítvány alapító jogainak
gyakorlására nem jelölhető ki.
- A közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának
mértékéig, de legfeljebb összesen egymillió forint (közvetlen vagy
közvetett) támogatást nyújthat az alapító okiratban foglalt célokra.
Meghívásos pályázat kiírására kizárólag akkor kerülhet sor, ha
•
•

azt törvény vagy kormányrendelet lehetővé teszi és
pályázati kiírás tartalmazza a támogatási célt, a támogatás feltételeit és
az elszámolás részletes rendjét.

5. Az alapító okirat „A közalapítvány szervezete és működése” rész
1. pontja az alábbiak szerint módosul
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1. A közalapítvány ügyvezető szerve a három tagú kuratórium.
A kuratórium elnöke:
Lajosné Kiss Klára óvónő Jászladány, Tass v. u. 14.
A kuratórium tagjai:
Kun Frigyesné óvónő Jászladány, Damjanich u. 8.
Tálas Jánosné óvónő Jászladány, Táncsics M. u. 39/a.
6. Az alapító okirat Záró rendelkezései a következő, 3. ponttal egészül
ki:
Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény ide vonatkozó rendelkezéseit, az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a civil szervezetek
gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznú jogállás egyes
kérdéseiről szóló 350/2011.(XII) Kormány rendelet ide vonatkozó
rendelkezéseit kell alkalmazni.
Jászladány, 2016. február 11.
Drávucz Katalin
Polgármester
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testület képviseletében
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ „A Gyermekek Mosolyáért” Közalapítvány helyben
3./ Szolnoki Törvényszék (ügyvédek által)
értesülnek.

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
64/2016. (II. 11.) sz. határozata
„A Gyermekek Mosolyáért” Közalapítvány egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratának elfogadása
A GYERMEKEK MOSOLYÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
ALAPÍTÓ OKIRATA
módosításokkal – dőlt betűkkel kiemelve – egységes szerkezetben

46
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat, mint alapító a Polgári törvénykönyvről
szóló 2013. évi törvény és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV.
törvény rendelkezéseire figyelemmel, az alábbiakban fogadja el a
GYERMEKEK
MOSOLYÁÉRT
KÖZALAPÍTVÁNY
alapító
okiratát
módosításokkal egységes szerkezetben.
A közalapítvány neve:
A Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány
A közalapítvány székhelye:
Jászladány, Petőfi Sándor utca 11.
A számlát vezető pénzintézet:
OTP Bank Nyrt. Jászladányi Fiókja
A közalapítvány jellege:
1. A közalapítvány nyitott, ahhoz hazai és külföldi, magán- és jogi személyek
csatlakozhatnak, amennyiben a közalapítvány céljaival egyetértenek.
2. A közalapítvány céljai elérése érdekében együttműködik minden
szervezettel, közösséggel, magánszeméllyel, aki a közös célok elérésén
munkálkodik.
3. A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól
független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési
képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.
4. A közalapítvány határozatlan időre jött létre.
A közalapítvány célja:
A Közalapítvány célul tűzte ki a jászladányi óvodás gyermekek mindennapi
tevékenységéhez
szükséges
feltételek,
eszközállomány
javítását,
gazdagítását.
Különös tekintettel:
•

Az élményszerű, tapasztalásra épülő óvodai élethez, és a
környezettudatos magatartás formálásához szükséges attitűd alakítása,

•

A gyermekek értelmi képességeinek
változatos játékeszközök biztosítása,

•

A gyermekek egészséges életviteléhez, gondozásához, testi – lelki
szükségleteik,
mozgásigényük
kielégítéséhez
nélkülözhetetlen
feltételek megteremtése,

•

Az óvodába járó gyermekek számára az esztétikus külső – belső
környezet folyamatos fejlesztése, gazdagítása, a családias, nyugodt,
szeretetteljes légkör érdekében,

fejlesztéséhez

szükséges
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•

A hátrányos környezetből érkező gyermekek esélyeinek növelése,
valamint a tehetséggondozás minél hatékonyabb elősegítése.
A közalapítvány segíti:

-

A gyermekek játéktevékenység közbeni értelmi képességének
fejlesztését.
A gyermekek egészséges életmódra nevelését a helyes életritmus
kialakításával, a napi mozgás lehetőség megteremtésével.
A gyermekek környezet- és természetbarát viselkedésformáinak
alakítását élményekkel, tapasztalatokkal.
A hátrányokkal induló gyermekek esélyegyenlőségének biztosítását.
A gyermekek mindennapi, örömteli tevékenykedtetése feltételeinek
javítását.
Valamennyi jászladányi 3-6-7 éves gyermek óvodai életének
gazdagítását.
A közalapítvány vagyona, bevétele és annak felhasználási

módja
1. Az alapító a közalapítvány céljaira 200.000.-Ft készpénzvagyont rendel,
melyet a közalapítvány bankszámlán helyez el.
E rendelkezés nem zárja ki egyéb elhelyezés pl: értékpapír lehetőségét.
2. A közalapítvány bevételének minősülnek:
-

A közalapítvány számlájára történő befizetések
Vállalkozási bevételek
Adományok, támogatások
Pályázaton nyert összegek
Az induló vagyon és a bevételek hozadéka, kamata.

A közalapítvány költségei;
- a tevékenység érdekében felmerült költségek
- a cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen kiadások
- a célt szolgáló ráfordítások
- a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos közvetlen kiadások
3. A közalapítvány vagyonának felhasználási módja:
-

-

-

A közalapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, az
csak a kitűzött célok elérésére használható fel. Az induló vagyonból
100.000.-Ft nem használható fel.
A közalapítvány ügyvezető szerve a kuratórium. A közalapítvány
tevékenységének és fenntartásának költségeit a közalapítvány bevételéből
keli biztosítani. E célra az induló vagyon nem használható fel. ).
A bevételek felhasználásáról évente két alkalommal a kuratórium határoz a
felhasználás a közalapítvány céljaival összhangban történhet.
A kuratórium a közalapítvány működéséről az alapítónak évente
beszámolni és gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni
köteles
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-

-

-

-

-

Ha a közalapítvány éves bevétele meghaladja az Ötmillió forintot, a vezető
szervtől elkülönült felügyelő szerv létrehozása akkor is kötelező, ha ilyen
kötelezettség más jogszabálynál fogva egyébként nem áll fenn.
A közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. A közalapítvány csak
olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi
befolyással (Polgári Törvénykönyv 8:2. §) rendelkezik, és amelyben
felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulása mértékét.
Közalapítvány által létrehozott gazdálkodó szervezet további gazdálkodó
szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem
szerezhet.
A kuratórium tagjai tevékenységüket társadalmi munkában látják el, csupán
e tevékenység ellátása során felmerülő és számlával igazolt költségeik
megtérítésére tarthatnak igényt
A közalapítvány alapítványt nem hozhat létre, ahhoz nem csatlakozhat,
azzal nem egyesíthető, a közalapítvány alapítvány alapító jogainak
gyakorlására nem jelölhető ki.
A közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának
mértékéig, de legfeljebb összesen egymillió forint (közvetlen vagy közvetett)
támogatást nyújthat az alapító okiratban foglalt célokra. Meghívásos
pályázat kiírására kizárólag akkor kerülhet sor, ha
•
•

-

azt törvény vagy kormányrendelet lehetővé teszi és
pályázati kiírás tartalmazza a támogatási célt, a támogatás feltételeit és
az elszámolás részletes rendjét.

A
közalapítvány
alapító
okiratának
módosítását
(módosítással
egybeszerkesztett szövegét) a Magyar Közlönyben, illetve az önkormányzat
hivatalos lapjában - ennek hiányában a helyben szokásos módon - közzé
kell tenni.
A közalapítvány szervezete és működése

1. A közalapítvány ügyvezető szerve az három tagú kuratórium.
A kuratórium tagjait az alapító önkormányzat testülete kéri fel és bízza meg.
A megbízás határozatlan időre szól.
Az alapító jelen okirattal egyidejűleg a közalapítvány kuratóriumába a
következő személyeket delegálja:
A kuratórium elnöke:
Lajosné Kiss Klára óvónő Jászladány, Tass v. u. 14.
A kuratórium tagjai:
Kun Frigyesné óvónő Jászladány, Damjanich u. 8.
Tálas Jánosné óvónő Jászladány, Táncsics M. u. 39/a.
A kuratóriumi tagság megszűnik:
lemondással,
a kuratóriumi tag halálával
az alapító által történő visszahívással
az alapítvány megszűnésével.
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2. A kuratórium szükség szerint, de évente legalább kétszer tart ülést.
• A kuratóriumi ülést az elnök, akadályoztatása esetén bármelyik tag
összehívhatja.
Az összehívás és a napirend közlése írásban, az ülést megelőzően három
nappal történik.
• A kuratórium határozatképes, ha legalább három fő jelen van.
Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
Szavazategyenlőség esetén a kuratóriumi ülést levezető elnök szavazata
dönt.
• A kuratórium ülései nyilvánosak.
3. A vezető tisztségviselő esetében a közeli hozzátartozó összeférhetetlenség
miatt külön juttatásban nem részesülhet.
4. A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- döntés a rendelkezésre álló vagyon felhasználásáról
• a közalapítvány éves gazdálkodási tervének és mérlegének elfogadása
• döntés meghozatala a közalapítvány céljaival megegyező tevékenységek
támogatásáról
• a közalapítvány feladatai megszűnésekor javaslattétel a közalapítvány
megszüntetésére
5. A kuratórium évenként beszámol az alapítónak pénzügyi tevékenységéről,
a közalapítványi vagyon és hozadékának felhasználásáról valamint a
közalapítvány működéséről a képviselőtestületnek.
6. A közhasznú szervezel üléseiről köteles nyilvántartást vezetni, mely
tartalmazza:
a döntések tartalmát, időpontját és hatályát,
a döntést támogatók és ellenzők arányát,
azt, hogy a vezető szerv a döntésről az érintetteket írásban
tájékoztatja, nyilvánosságra a helyi újságban hozza
a közhasznú szervezet irataiba való betekintés bárki részére
korlátlanul lehetséges, amennyiben az nem sérti a személyiségi
jogokat
a
szervezel
működéséről,
szolgáltatásai
igénybevételéről,
beszámolójáról a helyi sajtóban ad tájékoztatást.
A közalapítvány képviselete
A közalapítványt a kuratórium elnöke képviseli. Akadályoztatása esetén az
elnök a kuratórium bármely tagját meghatalmazhatja a képviselettel.
A bankszámla feletti aláírási joggal a kuratórium elnök. Lajosné Kiss Klára és a
kuratórium tagja, Kun Frigyesné rendelkeznek.
A közalapítvány titkársági feladatait Kun Frigyesné látja el.
A kuratórium ellenőrzését Jászladány Nagyközség Képviselő-testületének
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsága végzi.
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A közalapítvány megszűnése
A közalapítvány megszűnik, ha
- a közalapítvány célja: megvalósultak.
- jogszabály vagy bíróság rendelkezése folytán.
A közalapítvány megszűnése esetén a közalapítvány vagyona visszaszáll az
alapítóra, aki köteles azt a közalapítvány céljához hasonló célra fordítani, és
erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.
Záró rendelkezések
1. Az alapító okirat módosítását kezdeményezheti a kuratórium, de ez nem
irányulhat a cél megváltoztatására és a közalapítvány megszüntetésére.
2. A közalapítvány működésének megkezdéséhez annak bírósági
nyilvántartásba vétele szükséges.
3. Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény ide vonatkozó rendelkezéseit, az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a civil szervezetek
gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznú jogállás egyes
kérdéseiről szóló 350/2011.(XII) Kormány rendelet ide vonatkozó
rendelkezéseit kell alkalmazni.
Jászladány, 2016. február 11.
Drávucz Katalin
Polgármester
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testület képviseletében
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ „A Gyermekek Mosolyáért” Közalapítvány helyben
3./ Szolnoki Törvényszék (ügyvédek által)
értesülnek.
9 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Javaslat az önkormányzati tulajdonú, Jászladány Nagytemető u. 5. szám alatt
található sportpálya nyitvatartási idejének meghatározására
Major Ferencné alpolgármester,
Előadó:
Major Maja Fanni ESE elnök,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Drávucz Katalin: írásos anyagot mindenki kapott, megkérdezi Major Ferencné
alpolgármestert és Major Maja Fanni egyesületi elnököt, hogy kívánják-e szóban
kiegészíteni?
Major Ferencné: nem kívánja szóban kiegészíteni.
Major Maja Fanni: nem kívánja szóban kiegészíteni.
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Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi milyen
javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság
javasolja az előterjesztés szerint a nyitvatartási idő elfogadását, valamint javasolja
továbbá, hogy a képviselő-testület határozatát a Jászladányi Egyetértés
Sportegyesület minden tagja kapja kézhez, a sportpályán jól látható helyen
helyezzenek ki táblát, mely tartalmazza a sportpálya tulajdonosát és működtetőjét.
Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése,
véleménye, vagy más javaslata?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az ügyrendi bizottság
javaslatával?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
65/2016. (II. 11.) sz. határozata
Az önkormányzati tulajdonú, Jászladány Nagytemető u. 5. szám alatt található
sportpálya nyitvatartási idejének meghatározására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság javaslatára figyelemmel az alábbiak szerint határozza meg
az önkormányzati tulajdonú, Jászladány Nagytemető u. 5. szám alatt található
sportpálya nyitvatartási idejét:

SPORTPÁLYA NYITVATARTÁSI IDŐ
HÉTFŐ - PÉNTEK
SZOMBAT
VASÁRNAP

1430 - 1600
1430 - 1600
igény szerint

ILLETVE 5 FŐTŐL ELŐRE EGYEZTETETT IDŐPONT ALAPJÁN
ROSSZ IDŐJÁRÁS (ESŐ, HÓ, FAGY) ESETÉN A SPORTPÁLYA ZÁRVA VAN!
IDŐPONTEGYEZTETÉS:
06 30 551 2692 (MAJOR MAJA, ELNÖK)
NYITVATARTÁSI IDŐN KÍVÜL ÉS/VAGY ENGEDÉLY NÉLKÜL A SPORTPÁLYA
TERTÜLETÉN TARTÓZKODNI

TILOS
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Sportpálya tulajdonosa:

Jászladány
Nagyközségi
(Jászladány, Hősök tere 6.)

Önkormányzat

Sportpálya működtetője:

Jászladányi Egyetértés Sportegyesület

Képviselő-testület felkéri Major Maja Fannit a Jászladányi Sportegyesület
elnökét, hogy a Sportpálya (Jászladány, Nagytemető u. 5. sz.) területén jól
látható helyen helyezze el a „Nyitvatartási Idő” táblát.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Jászladányi Egyetértés Sportegyesület elnöke,
3./ Jászladányi Egyetértés Sportegyesület tagjai
értesülnek.
1 0 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Javaslat Jászladány Nagyközség Idősek Otthona intézmény Érdekképviseleti
Fórumába tag delegálására
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester,
Tarcsa Istvánné intézményvezető,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Drávucz Katalin: az írásbeli előterjesztést mindenki megkapta, Major Ferencné
alpolgármestert és Tarcsa Istvánné intézményvezetőt kérdezi, hogy kívánják-e
szóban kiegészíteni az írásos anyagot?
Major Ferencné: nem kívánja szóban kiegészíteni.
Tarcsa Istvánné: nem kívánja szóban kiegészíteni.
Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi milyen
javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság
Major Ferencné alpolgármester delegálását javasolja a Jászladány Nagyközség
Idősek Otthona intézmény Érdekképviseleti Fórumába tagnak.
Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése,
véleménye, vagy más javaslata?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az ügyrendi bizottság
javaslatával?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
66/2016. (II. 11.) sz. határozata
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Jászladány Nagyközség Idősek Otthona Intézmény Érdekképviseleti Fórumába
tag delegálása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete - a szociális
igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 99. § (1)
bekezdésére figyelemmel - az intézményt fenntartó szervezet képviseletében
tagnak Major Ferencné alpolgármestert delegálja a Jászladány Nagyközség
Idősek Otthona Intézmény Érdekképviseleti Fórumába.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Major Ferencné alpolgármester,
3./ Jászladány Nagyközség Idősek Otthona helyben
értesülnek.
1 1 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Szándéknyilatkozat szociális intézmények összevonására
Előadó:
Lovász Imre jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Drávucz Katalin: az önkormányzatnak szándékában áll a fenntartása alatt lévő két
szociális intézményt összevonni. Lovász Imre jegyzőt kérdezi, hogy kívánja-e szóban
kiegészíteni az írásos anyagot?
Lovász Imre: nem kívánja szóban kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen
válaszol.
Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi milyen
javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
- Szándéknyilatkozatát fejezze ki arra vonatkozóan, hogy a Jászladány
Nagyközség Idősek Otthona és a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató
Központ, mint szociális intézmények összevonásra kerüljenek.
- Az összevonás tervezett időpontja: 2016. július 1.
- Az összevont intézmény elnevezése: Ozoróczky Mária Szociális Központot
legyen,
- A képviselő-testület kérje fel Lovász Imre jegyzőt, hogy folytasson egyeztetést a
működést engedélyező, és a nyilvántartásba vevő hatóságokkal,
- A képviselő-testület kérje fel Müllerné Braun Erika és Tarcsa Istvánné
intézményvezetőket, hogy az összevont intézmény szervezeti és működési
szabályzatát és annak mellékleteit – szakmai program, házirend, stb. – készítsék
elő.
Drávucz Katalin: a pénzügyi bizottság is tárgyalta, elnök urat kérdezi, hogy milyen
javaslat született?
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Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság
tárgyalta, és ugyanezeket javasolja, mint az ügyrendi bizottság. A bizottsági ülésen
még felmerült, hogy az összevonás, illetve az egyeztetések alapján kerüljenek
felülvizsgálatra azon átfedett dolgok, amik a megfelelő dolgozói létszám
foglalkoztatására irányulnak (karbantartók, konyha, gépkocsi használat). Nem célja
az önkormányzatnak, hogy az intézményből nyeresége legyen, viszont elvárás, hogy
ne kelljen a működtetést kiegészíteni.
Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése,
véleménye, vagy más javaslata?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az ügyrendi és
pénzügyi bizottság javaslatával?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
67/2016. (II. 11.) sz. határozata
Szándéknyilatkozat szociális intézmények összevonására
Jászladány
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
szándéknyilatkozatát fejezi ki arra vonatkozóan, hogy a Jászladány
Nagyközség Idősek Otthona (5055 Jászladány, Kossuth u. 106.) és a
Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ (5055 Jászladány, Kossuth
u. 116.), mint szociális intézmények összevonásra kerüljenek.
Az összevonás tervezett időpontja: 2016. július 1.
Az összevont intézmény tervezett elnevezése: Ozoróczky Mária Szociális
Központ
A Képviselő-testület felkéri Lovász Imre jegyzőt, hogy folytasson egyeztetést a
működést engedélyező, és a nyilvántartásba vevő hatóságokkal.
A Képviselő-testület felkéri Müllerné Braun Erika és Tarcsa Istvánné
intézményvezetőket, hogy az összevont intézmény vonatkozásában a
szervezeti és működési szabályzatot és annak mellékleteit – szakmai
program, házirend, stb. – készítsék elő.
Határidő:
Felelős:

Erről: 1./
2./
3./
4./

folyamatos
Lovász Imre jegyző,
Müllerné Braun Erika intézményvezető,
Tarcsa Istvánné intézményvezető
Képviselő-testület tagjai helyben,
Polgármesteri Hivatal helyben,
Müllerné Braun Erika intézményvezető,
Tarcsa Istvánné intézményvezető
értesülnek.
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Előterjesztés a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő
ideiglenes intézményvezető kinevezésére
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

Intézmény

Drávucz Katalin: átadja a szót Major Ferencné alpolgármesternek.
Major Ferencné: a határozati javaslatból kimaradt Göröcs László megbízott
intézményvezető költségtérítése, ami megegyezik a jelenlegi intézményvezető
költségtérítésével, az összege havi bruttó 90 ezer forint.
Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi milyen
javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság
tárgyalta, és elfogadásra javasolja a NÜVI intézmény ideiglenes vezetésére Göröcs
Lászlót megbízni az előterjesztés szerint.
Drávucz Katalin: a pénzügyi bizottság is tárgyalta, elnök urat kérdezi, hogy milyen
javaslat született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: ugyanezt
javasolja a pénzügyi bizottság is.
Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése,
véleménye, vagy más javaslata?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Major Ferencné
alpolgármester által tett kiegészítéssel a határozati javaslatot?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
68/2016. (II. 11.) sz. határozata
A Nagyközség Üzemeltetési
intézményvezető kinevezésére

és

Vagyonkezelő

Intézmény

ideiglenes

Jászladány
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
–
a
Közalkalmazottak jogállásáról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXIII.
törvény és a 77/1993. (V. 12.) Kormányrendelet a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi
önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes
költségvetési intézményeknél előírásaira figyelemmel - a Nagyközség
Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény (5055 Jászladány, Hősök tere 6.
sz.) intézményvezetői feladatainak ideiglenes ellátására kinevezi Göröcs
Lászlót (szül: Jászladány, 1965. 10. 07. an: Kiss Terézia címe: 5055
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Jászladány, Rózsa u. 11. sz.) 2016. február 15. napjától 2016. február 29.
napjáig, de legfeljebb az eredményes intézményvezetői pályázati eljárás
lefolytatásáig.
A Képviselő-testület Göröcs László illetményét a megbízás időtartamára bruttó
340 000,- Ft/hó összegben állapítja meg, amely 129 000,- Ft besorolás szerinti
illetményéből – garantált bérminimumra történő kiegészítést követően –
32 100,- Ft munkáltatói döntésen alapuló illetményből, 88 900,- Ft vezetői
pótlékból, továbbá 90 000,- Ft költségtérítésből áll.
Erről: 1./
2./
3./
4./
5./

Képviselő-testület tagjai helyben,
Polgármesteri Hivatal helyben,
NÜVI helyben,
Göröcs László Jászladány, Rózsa u. 11.
Magyar Államkincstár Szolnok
értesülnek.

1 3 . N a p i r e n d i
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Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
Intézmény ideiglenes intézményvezető kinevezésére
Major Ferencné alpolgármester,
Előadó:
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Drávucz Katalin: megkérdezi Major Ferencné alpolgármestert, hogy kívánja-e
kiegészíteni az írásos anyagot?
Major Ferencné: nem kívánja kiegészíteni.
Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi milyen
javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság
tárgyalta, és az előterjesztés szerint Fodorné Zana Andreát javasolja a Művelődési
Ház és Könyvtár ideiglenes intézményvezetőjének kinevezni.
Drávucz Katalin: a pénzügyi bizottság is tárgyalta, elnök urat kérdezi, hogy milyen
javaslat született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a pénzügyi
bizottság is javasolja az írásos anyag elfogadását.
Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése,
véleménye, vagy más javaslata?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az ügyrendi és
pénzügyi bizottság javaslatára az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
69/2016. (II. 11.) sz. határozata
A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Intézmény ideiglenes
intézményvezető kinevezésére
Jászladány
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
–
a
Közalkalmazottak jogállásáról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXIII.
törvény és a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések
rendezésére szóló 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet előírásaira
figyelemmel - a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
Intézmény (5055 Jászladány, Hősök tere 6. sz.) intézményvezetői feladatainak
ideiglenes ellátására kinevezi Fodorné Zana Andreát (szül: Szolnok, 1970. 01.
06., an: Kazinczi Mária Terézia, címe: 5055 Jászladány, Tisza u. 17. sz.)
2016. február 15. napjától 2016. március 31. napjáig, de legfeljebb az
eredményes intézményvezetői pályázati eljárás lefolytatásáig.
A Képviselő-testület Fodorné Zana Andrea illetményét a megbízás
időtartalmára bruttó 175 000,- Ft/hó összegben állapítja meg, amely 129 000,Ft besorolás szerinti illetményéből, – garantált bérminimumra történő
kiegészítést követően – 6000,- Ft munkáltatói döntésen alapuló illetményből
és 40 000,- Ft vezetői pótlékból áll.
Erről: 1./
2./
3./
4./
5./

Képviselő-testület tagjai helyben,
Polgármesteri Hivatal helyben,
Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár helyben,
Fodorné Zana Andrea Jászladány, Tisza u. 17.
Magyar Államkincstár Szolnok
értesülnek.

1 4 . N a p i r e n d i
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Előterjesztés ingatlan bérbeadásáról
Major Ferencné alpolgármester,
Előadó:
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Drávucz Katalin: megkérdezi Major Ferencné alpolgármestert, hogy kívánja-e
kiegészíteni az írásos anyagot?
Major Ferencné: nem kívánja kiegészíteni.
Drávucz Katalin: a pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, hogy milyen
javaslat született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a pénzügyi
bizottság a felmerülő ingatlant nem kívánja bérbe adni, és ezt javasolja a képviselőtestületnek elfogadásra.

