J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. május 11-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén,
a Polgármesteri Hivatal dísztermében
Jelen vannak: Bertalanné 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,
Lajosné Kiss Klára a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője,
Müllerné Braun Erika Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ
vezetője,
Tarcsa Istvánné Jászladány Nagyközség Idősek Otthona megbízott vezetője,
Fodorné Zana Andrea a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és
Könyvtár megbízott intézményvezetője,
Göröcs László a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény
megbízott vezetője,
Major Antal Mihály a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság külsős
tagja.

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester nagy tisztelettel köszönti a soron kívüli
képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőket, megjelenteket. Megállapítja, hogy
a 9 fő képviselőből 9 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja. A
kiküldött meghívóban 6 napirendi pont szerepel nyílt ülésben, 1 napirendi pont zárt
ülésben. Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése,
vagy plusz napirendi pont, illetve módosító javaslata?
Bagi Zsolt: plusz napirendi pontként javasolja tárgyalni a pénzügyi bizottság által
tárgyalt napirendi pontot, a háziorvosi rendelőben 6 órás ápolónő foglalkoztatását.
Bertalanné Drávucz Katalin: javasolja plusz napirendként tárgyalni pályázat
benyújtását az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek
rendbetételére, renoválására, helyreállítására című pályázati kiírásra.
(További hozzászólás, módosító javaslat nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a
javaslattal, hogy a háziorvosi rendelőben 6 órás ápolónő foglalkoztatását nyílt
ülésben 7. napirendi pontként tárgyalja a testület?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
164/2016. (V. 11.) sz. határozata
Napirend kiegészítése
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő
napirendi ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben
kíván tárgyalni:
7./

Előterjesztés a háziorvosi rendelőben 6 órás ápolónő foglalkoztatására
Előadó: Lovász Imre jegyző
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a
javaslattal, hogy a Pályázat benyújtását a KKETTKK-CP-02 kódszámú „Az első
világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására,
helyreállítására” című pályázati kiírásra nyílt ülésben 8. napirendi pontként tárgyalja a
testület?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
165/2016. (V. 11.) sz. határozata
Napirend kiegészítése
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő
napirendi ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben
kíván tárgyalni:
8./

Javaslat a KKETTKK-CP-02 kódszámú „Az első világháború történelmi
emlékeit
őrző
emlékművek
rendbetételére,
renoválására,
helyreállítására” pályázat benyújtására
Előadó: Lovász Imre jegyző

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a mai
napirendet, mely következtében 8 napirendi pontot nyílt ülésben, 1 napirendi pontot
zárt ülésben tárgyal a testület?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
166/2016. (V. 11.) sz. határozata
Napirend elfogadása
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők
szerint határozza meg mai ülésének napirendjét:
N a p i r e n d :
1./

Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
(belső ellenőri jelentés), javaslat zárszámadási rendelet elfogadására
Előadó: Major Ferencné alpolgármester,
Lovász Imre jegyző,
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

2./

Javaslat a 2015. évi pénzmaradvány felosztására
Előadó: Major Ferencné alpolgármester,
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

3./

Előterjesztés a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási
Megállapodásának módosítására
Előadó: Lovász Imre jegyző

4./

Előterjesztés a TOP-1.4.1-15 kódszámú, „A foglalkozás és az
életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázat kapcsán szolgáltatók
kiválasztására
Előadó: Major Ferencné alpolgármester

5./

Javaslat a SZOC-AP-16 kódjelű, Szociális Agrárgazdálkodási - Szociális
Földprogram megvalósításának támogatása című pályázat benyújtására
Előadó: Major Ferencné alpolgármester
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

6./

Javaslat a szociális földprogramról szóló 5/2014. (III. 28.) önkormányzati
rendelet módosítására
Előadó: Lovász Imre jegyző
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

7./

Előterjesztés a háziorvosi rendelőben 6 órás ápolónő foglalkoztatására
Előadó: Lovász Imre jegyző
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

8./

Javaslat a KKETTKK-CP-02 kódszámú „Az első világháború történelmi
emlékeit
őrző
emlékművek
rendbetételére,
renoválására,
helyreállítására” pályázat benyújtására
Előadó: Lovász Imre jegyző

Zárt ülés:
9./

Előterjesztés a Jászladány, Pillangó u. 4. sz. (2505 hrsz.) alatti ingatlan
tehermentesítésére
Előadó: Major Ferencné alpolgármester

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
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1 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
(belső ellenőri jelentés), javaslat zárszámadási rendelet elfogadására
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester,
Lovász Imre jegyző,
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi Major Ferencné alpolgármestert, Lovász
Imre jegyzőt és Mezei Norbert pénzügyi osztályvezetőt, hogy kívánják-e az írásos
anyagot szóban kiegészíteni?
A napirendi pont előadói nem kívánják szóban kiegészíteni az írásos anyagot.
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, hogy
milyen javaslat született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a pénzügyi
bizottság tárgyalta, és javasolja a belső ellenőrzésről szóló jelentést, valamint a
beszámoló elfogadását.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek
kérdése, véleménye vagy más javaslata?
Mezei Norbert: megragadja az alkalmat, és megköszöni az intézményvezetőknek a
2015. évi közös munkát, bízik benne, hogy 2016-ban is hasonló jó lesz az
együttműködés.
(További hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a
pénzügyi bizottság javaslatára a belső ellenőri jelentést?
A Képviselő-testület a jelentést 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
167/2016. (V. 11.) sz. határozata
A 2015. évi belső ellenőri jelentés elfogadása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatát figyelembe véve elfogadja a
belső ellenőr éves összefoglaló ellenőrzési jelentését Jászladány Nagyközségi
Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi
belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben
értesülnek.
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el 2015.
évi zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet az előterjesztett formában?
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 9 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

2 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Javaslat a 2015. évi pénzmaradvány felosztására
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester,
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Bertalanné Drávucz
osztályvezetőnek.

Katalin:

átadja

a

szót

Mezei

Norbert

pénzügyi

Mezei Norbert: szeretné pontosítani a pénzügyi bizottsági ülésen elhangzott téves
információt. Az önkormányzat összes pénzmaradványa helyesen 77 898 ezer forint,
melyből a működési pénzmaradvány 73 402 ezer forint, a felhalmozási
pénzmaradvány pedig 4 496 ezer forint.
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, hogy
milyen javaslat született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság
javasolja a pénzmaradvány elfogadását azzal, hogy a működési pénzmaradvány
összege legyen javítva az elhangzottak szerint a táblázatban.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek
kérdése, véleménye vagy más javaslata?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a
pénzügyi bizottság javaslatára 2015. évi pénzmaradvány felosztását a szóbeli
kiegészítéssel?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
168/2016. (V. 11.) sz. határozata
2015. évi pénzmaradvány felosztása

6
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja az
Önkormányzat 2015. évi pénzmaradványának felosztását a következők
szerint:
A 2015. év számviteli zárása után a megállapított maradvány: 77 898 e Ft.
Ebből kötelezettséggel terhelt maradvány: 77 898 e Ft.
Szabad maradvány: 0 e Ft
A kötelezettséggel terhelt maradvány megoszlása:
- működési maradvány:
73 402 e Ft
- felhalmozási maradvány:
4 496 e Ft
Összesen:
77 898 e Ft
Pénzmaradvány felosztása
adatok ezer Ft-ban
Működési célú maradvány felosztása
Polgármesteri Hivatal maradványa
• Szállítói számlák (dologi kiadások)
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény
maradványa
• Szállítói számlák (dologi kiadások, alaptevékenység)
• Szállítói számlák (dologi kiadások, vállalkozási
tevékenység)
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde maradványa
• Szállítói számlák (dologi kiadások)
Nagyközségi J. A. Művelődési Ház és Könyvtár
• Szállítói számlák (dologi kiadások)
Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ
• Szállítói számlák (dologi kiadások)
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat maradványa
• közmunkaprogram előlege
• 2015. évi december havi nettó bér
• 2015. évi mutatószámok alapján visszafizetendő
• 2014. évi mutatószámok alapján visszafizetendő
• 0. havi állami támogatás megelőlegezése
• Szállítói számlák dologi
• Polgárőrség 2015. évi támogatása

625
625
11 436

230
230
276
276
135
135
60 700
5 152
26 232
1 876
322
22 691
3 777
650

2015. évi működési maradványa

73 402

3 361
8 075

Felhalmozási célú pénzmaradvány felosztása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat maradványa
• Piactér beruházás

4 496
4 496
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2015. évi felhalmozási pénzmaradvány összesen

4 496

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

3 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a Jászsági Szociális
Megállapodásának módosítására
Lovász Imre jegyző
Előadó:

Szolgáltató

Társulás

Társulási

Bertalanné Drávucz Katalin: átadja Lovász Imre jegyzőnek a szót.
Lovász Imre: a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás a 2 héttel ezelőtti ülésén
döntött a Társulási Megállapodás módosításáról, melynek érvényességéhez
szükséges az összes tagönkormányzat képviselő-testületi határozata is. A főbb
módosulások egyike a kormányzati funkciók elnevezésének átvezetése, illetve a
2014. évi választásokon megválasztott polgármesterek nevei kerültek átvezetésre.
Ezen túl még kisebb formai, illetve tartalmi kiegészítések lettek, mint például a
települések lakosságszámai is aktualizálásra kerültek.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek
kérdése, véleménye az írásos anyaggal, illetve az elhangzottakkal kapcsolatban?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a
Társulási Megállapodás módosítását az előterjesztés szerint?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
169/2016. (V. 11.) sz. határozata
A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának
módosítására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadja a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás többszörösen módosított
8/2013. (VI.11) számú határozattal elfogadott TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
módosítását az alábbiak szerint:
1./ 3. Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője pont az alábbiakra
módosul:
•

Alattyán Község Önkormányzata
Székhelye: 5142 Alattyán, Szent István tér 1.
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

képviseli: Koczkás Gábor polgármester
Jánoshida Községi Önkormányzat
Székhelye: 5143 Jánoshida, Fő út 28.
képviseli: Eszes Béla polgármester
Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat
Székhelye: 5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a.
képviseli: Szarvák Imre polgármester
Jászapáti Városi Önkormányzat
Székhelye: 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.
képviseli: Farkas Ferenc polgármester
Jászberény Városi Önkormányzat
Székhelye: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
képviseli: Dr. Szabó Tamás polgármester
Jászboldogháza Községi Önkormányzat
Székhelye: 5144 Jászboldogháza, Rákóczi út 27.
képviseli: Szűcs Lajos polgármester
Jászdózsa Községi Önkormányzat
Székhelye: 5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1.
képviseli: Dr. Szerencsés István polgármester
Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat
Székhelye: 5111 Jászfelsőszentgyörgy, Fő út 57.
képviseli: Zelenai Tibor Károlyné polgármester
Jászjákóhalma Község Önkormányzat
Székhelye: 5121 Jászjákóhalma, Fő út 27.
képviseli: Terjéki Tünde polgármester
Jászkisér Város Önkormányzata
Székhelye: 5137 Jászkisér, Fő út 7.
képviseli: Pintér Ferenc polgármester
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
Székhelye: 5055 Jászladány, Hősök tere 6.
képviseli: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Jászszentandrás Község Önkormányzata
Székhelye: 5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94.
képviseli: Banka Ferenc polgármester
Jásztelek Községi Önkormányzat
Székhelye: 5141 Jásztelek, Szabadság út 71.
képviseli: Tóth Nóra polgármester

2./ 7. A főtevékenység államháztartási megjelölése című pont az
alábbiakra módosul
Államháztartási szakágazat
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
A Társulás szakmai alaptevékenységei kormányzati funkciókba
sorolva:
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége
102031 Idősek nappali ellátása
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102032 Demens betegek nappali ellátása
104012 Gyermekek átmeneti ellátása
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatás
104043 Család-, és gyermekjóléti központ
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító
programok
107051 Szociális étkeztetés
107052 Házi segítségnyújtás
3./ 14. Hitelesítést pont első bekezdése az alábbiakra módosul:
A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a meghívót, a jelenléti ívet, valamint az
egyes napirendi pontokhoz tartozó írásos anyagokat. Az egy példányban
készülő jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási tanács által megválasztott,
az ülésen jelen lévő 2 képviselő írja alá. A Társulási tanács határozatait az
elnök, a jegyzőkönyv elkészítéséért felelős Jegyző és a jegyzőkönyvvezető
írja alá. A határozatok kivonatait minden tagnak meg kell küldeni.
4./ 15. Pénzügyi Bizottság pont első bekezdése az alábbiakra módosul:
A bizottság hatáskörébe tartozik a Társulás tevékenységének,
gazdálkodásának ellenőrzése, az éves költségvetési beszámoló
értékelése, valamint a közbeszerzési feladatok ellátása azokban az
ügyekben, amikor a Társulási tanács határozatába foglalva ad-hoc
közbeszerzési bizottságot nem hoz létre.
5./ 22. Társulás működéséről évente történő beszámolási kötelezettség
szabályai második bekezdése az alábbiakra módosul:
A Társulási tanács minden év május 31-ig írásos beszámolót készít az
előző évi munkájáról a társult önkormányzatok részére, amely tartalmazza
a pénzügyi, költségvetési elszámolást is.
6./ 23. A Társulás működésének ellenőrzési rendje az egységes
megjelenés miatt került formai átalakításra, tartalmi változtatás nélkül.
A Társulás működésének ellenőrzéséről a Társulási tanács szükség
szerinti belső ellenőrzés elrendelése útján gondoskodik annak forrásainak
biztosításával egyidejűleg.
A belső ellenőrzés függetlenséget biztosító szervezeti felépítést a Belső
ellenőrzési kézikönyv tartalmazza.
a) A belső ellenőrzési kötelezettség
A szerv köteles megszervezni és gondoskodni a vonatkozó
jogszabályok, valamint az elkészített „Belső ellenőrzési” kézikönyve
által meghatározott előírások szerinti belső ellenőrzésről.
A belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről – az
államháztartási törvényben meghatározottak szerint – a
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költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni. Jászladány
Nagyközségi Önkormányzat a belső ellenőrzési tevékenységet
2013. július 1-től önállóan végzi. A belső ellenőrzési vezetői
feladatokat a jegyző látja el.
b) A belső ellenőrzési tevékenységet ellátó személy/szervezet
jogállása
A belső ellenőrzési tevékenység az önkormányzaton belül, külső
megbízott útján kerül ellátásra.
ba) A belső ellenőrzést végző személy a tevékenységet
− az önkormányzat és intézményeitől funkcionálisan
elkülönülve végzi
− együttműködve a jegyzővel és a belső ellenőrrel,
− jelentéseit közvetlenül a Polgármesternek küldi meg.
bb) A belső ellenőr funkcionális (feladatköri és szervezeti)
függetlenséget az önkormányzat biztosítani köteles,
különösen az alábbiak tekintetében:
− az éves ellenőrzési terv kidolgozásának véleményezése,
kockázatelemzési módszerek alapján és a soron kívüli
ellenőrzések figyelembevételével,
− az ellenőrzési program elkészítése és végrehajtása,
− az ellenőrzési módszerek kiválasztása,
− következtetések és ajánlások kidolgozása, ellenőrzési
jelentés elkészítése,
− a belső ellenőr ellenőrzési tevékenységen kívül más
tevékenység végrehajtásába nem vonható be.

bc) A belső ellenőrzést végző személyek feladatainak
maradéktalan ellátása érdekében az ellenőrzött szerv,
illetve szervezeti egység
− bármely helyiségébe beléphet,
− számára akadálytalan hozzáférést kell biztosítani valamennyi
−
irathoz,
−
adathoz és
−
informatikai rendszerhez,
− kérésére az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység
bármely dolgozója köteles szóban vagy írásban információt
szolgáltatni.
bd) A belső ellenőrzést végző személy az ellenőrzött szervnél,
illetve szervezeti egységnél
− államtitkot, szolgálati titkot, üzleti titkot tartalmazó iratokba és
más dokumentumokba is betekinthet, azokról másolatot,
kivonatot kérhet, illetve
− személyes adatokat kezelhet, a jogszabályokban
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meghatározott adat- és
titokvédelmi előírások betartásával.
c) Az ellátandó feladatok
ca) A belső ellenőrzési
ellenőrzések

tevékenység

során

végezendő

A belső ellenőrzési tevékenység során
− szabályszerűségi,
− pénzügyi,
− rendszer ellenőrzéseket és
− teljesítmény-ellenőrzéseket, illetve
− informatikai rendszerellenőrzéseket kell végezni, valamint
− az éves beszámolókról megbízhatósági igazolásokat és
az európai uniós források tekintetében zárónyilatkozatokat
kell kibocsátani.
cb) A belső ellenőrzést végző személyek munkavégzésének
keretei
A belső ellenőrzést végző személy munkáját
− a vonatkozó jogszabályok,
− a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók
és
− nemzetközi belső ellenőrzésre vonatkozó standardok,
továbbá
− a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Belső
Ellenőrzési Kézikönyve szerint végzi.
7./ Az 1. sz. függelék az alábbiakra módosul:
A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás tagjainak
megnevezése

székhelye

Lakoss
ága fő

5142 Alattyán, Szent István tér
1.
5143 Jánoshida Fő út 28.

2.025

5054 Jászalsószentgyörgy, Fő
út 53/a
5130 Jászapáti, Velemi Endre
Jászapáti Városi Önkormányzat
út 2.
5100 Jászberény, Lehel vezér
Jászberény Városi Önkormányzat tér 18.
Jászboldogháza Községi
5144
Jászboldogháza,
Önkormányzat
Rákóczi út 27.
Jászdózsa Községi
5122 Jászdózsa, Szent Mihály
Önkormányzat
tér 1.
Jászfelsőszentgyörgy Községi
5111
Jászfelsőszentgyörgy,
Önkormányzat
Fő út 57.

3.536

Alattyán Község Önkormányzata
Jánoshida Községi
Önkormányzat
Jászalsószentgyörgy Községi
Önkormányzat

2.541

8.932
26.390
1.682
2.196
1.870
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Jászjákóhalma Község
Önkormányzat
Jászkisér Város Önkormányzata
Jászladány Nagyközségi
Önkormányzat
Jászszentandrás Község
Önkormányzata

5121 Jászjákóhalma, Fő út 27.

2.978

5137 Jászkisér, Fő u. 7.
5055 Jászladány, Hősök tere
6.
5136
Jászszentandrás,
Rákóczi út 94.
5141 Jásztelek, Szabadság út
Jásztelek Községi Önkormányzat 84.

5.547
5.768

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás lakosságszáma:

67.543

2.466
1.612

Képviselő-testület felhatalmazza Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás
aláírására.
A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS módosítása a tagönkormányzatok támogató
határozataival lép életbe.
Határidő: folyamatos
Felelős:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás helyben,
3./ Polgármesteri Hivatal helyben
értesülnek.

4 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a TOP-1.4.1-15 kódszámú, „A foglalkozás és az életminőség
javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztésével” című pályázat kapcsán szolgáltatók kiválasztására
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester
Bertalanné Drávucz Katalin: átadja a szót Major Ferencné alpolgármesternek.
Major Ferencné: az óvodafejlesztéses pályázat kapcsán az előkészítésre, illetve a
tervezésre szükséges szolgáltatót kiválasztani. E két tevékenység ellátására kért az
önkormányzat árajánlatokat, melyeket az előterjesztés tartalmaz. Javasolja a
határozati javaslatnak megfelelően a Jásztér Kft., illetve a KSK Mérnöki Iroda Kft.
ajánlatát elfogadni, mint legalacsonyabb árajánlatot. A szolgáltatások díjai 100 %-ig
elszámolhatóak a pályázatban.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek
kérdése, véleménye vagy más javaslata?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a projekt
előkészítésére a Jásztér Kft. megbízásával?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
170/2016. (V. 11.) sz. határozata
A TOP-1.4.1-15 kódjelű, „A foglalkoztatás és az életminőség javítása
családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztésével” című pályázat kapcsán projekt előkészítésre szolgáltató
kiválasztására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15
kódjelű, „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát,
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével”
című pályázat keretében a projekt előkészítés tevékenységre a JÁSZTÉR
Jászsági Térségi Gazdaságfejlesztő Kft. (5100 Jászberény, Vincellér u. 2.)
árajánlatát fogadja el a projekt támogatható költségeinek 2 %-a + ÁFA
értékben. A forrást a projekt költségvetéséből biztosítja. Egyben megbízza az
alpolgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: alpolgármester
Határidő: azonnal
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ JÁSZTÉR Jászsági Térségi Gazdaságfejlesztő
Jászberény, Vincellér u. 2.)
3./ Polgármesteri Hivatal helyben
értesülnek.

Kft.

(5100

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a
tervezési feladatok ellátására a KSK Mérnöki Iroda Kft. megbízásával?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
171/2016. (V. 11.) sz. határozata
A TOP-1.4.1-15 kódjelű, „A foglalkoztatás és az életminőség javítása
családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztésével” című pályázat kapcsán tervezés tevékenyre szolgáltató
kiválasztására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15
kódjelű, „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát,
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével”
című pályázat keretében a projekt előkészítés tevékenységre a KSK Mérnöki
Vállalkozási Iroda Kft. (5000 Szolnok, Tiszaliget 9688/4. hrsz.) árajánlatát
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fogadja el bruttó 5.080.000,- Ft értékben. A forrást a projekt költségvetéséből
biztosítja. Egyben megbízza az alpolgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: alpolgármester
Határidő: azonnal
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. (5000 Szolnok, Tiszaliget
9688/4. hrsz.)
3./ Polgármesteri Hivatal helyben
értesülnek.
5 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Javaslat a SZOC-AP-16 kódjelű, Szociális Agrárgazdálkodási – Szociális
Földprogram megvalósításának támogatása című pályázat benyújtására
Major Ferencné alpolgármester
Előadó:
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi Major Ferencné alpolgármestert, hogy
kívánja-e az írásos anyagot szóban kiegészíteni?
Major Ferencné: nem kívánja szóban kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen
válaszol.
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi,
hogy milyen javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság
tárgyalta, és javasolja a pályázat benyújtását.
Bertalanné Drávucz Katalin: 100%-os támogatottságú pályázatról van szó, ezért
nem tárgyalta a pénzügyi bizottság, mert nem kell anyagi forrást biztosítani a
pályázathoz. Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye
vagy más javaslata?
Bagi Zsolt: 2015-ben is volt ilyen pályázat, volt valamilyen pozitív hozadéka?
Major Ferencné: alacsony nyugdíjasokra, közfoglalkoztatottakra ki lett bővítve a
kedvezményezettek köre, 30 családot segített ennek a pályázatnak a keretein belül
az önkormányzat.
Bertalanné Drávucz Katalin: azt gondolja, hogy ha Jászladányon van olyan
szociálisan érzékeny ember, márpedig van, aki felvállalja, hogy foglalkozik ezzel a
pályázattal, akkor nem szabad kihagyni annak lehetőségét, hogy ez a pénz
Jászladányra kerülhessen. Ha nem pályázik Jászladány, akkor máshová kerül ez a
támogatás.
(További hozzászólás nem hangzik el.)
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az
ügyrendi bizottság javaslatára a pályázat benyújtásával?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
172/2016. (V. 11.) sz. határozata
A „Szociális Agrárgazdálkodási – Szociális földprogram megvalósításának
támogatására” című, SZOC-AP-16 kódszámú pályázaton történő részvételről
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat pályázatot kíván benyújtani az
Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatal által meghirdetett, a „Szociális Agrárgazdálkodási – Szociális
földprogram megvalósításának támogatására” című, SZOC-AP-16 kódszámú
pályázati kiírására.
Felelős: Major Ferencné alpolgármester
Határidő: 2016. május 26.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben
értesülnek.

6 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Javaslat a szociális földprogramról szóló 5/2014. (III. 28.) önkormányzati
rendelet módosítására
Lovász Imre jegyző
Előadó:
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek.
Lovász Imre: az 5/2014. (III. 28.) önkormányzati rendeletet a képviselő-testület
mindig az adott évi szociális földprogram pályázati kiírásban leírtak szerint
aktualizálta, melyet javasol úgy módosítani, hogy nem lenne konkrét időpont
belefoglalva, hanem hivatkozva lenne mindig az adott évi pályázati kiírás
szabályaira.
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi,
hogy milyen javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság
javasolja a rendelet módosítását az előterjesztés szerint.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek
kérdése, véleménye vagy más javaslata?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el
rendeletmódosítást az előterjesztés szerint?
A Képviselő-testület a rendeletmódosítást 9 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete
a szociális földprogramról szóló 5/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

7 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a háziorvosi rendelőben 6 órás ápolónő foglalkoztatására
Előadó:
Lovász Imre jegyző
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, hogy
milyen javaslat született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság
javasolja a 4 órás eddigi ápolónői foglalkoztatás 2016. május 13-tól 2016. november
30-ig legyen 6 órás az OEP finanszírozás terhére.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek
kérdése, véleménye vagy más javaslata?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a
pénzügyi bizottság javaslatával?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
173/2016. (V. 11.) sz. határozata
Háziorvosi rendelőben 6 órás ápolónő foglalkoztatására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 320/2015. (XI.
26.) számú határozatával engedélyezett háziorvosi rendelőben 1 fő 4 órás
ápolónői álláshely betöltését módosítja 1 fő 6 órás ápolónői álláshelyre, 2016.
május 13-tól 2016. november 30-ig, az OEP finanszírozás terhére.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben
értesülnek.
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8 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Javaslat a KKETTKK-CP-02 kódszámú „Az első világháború történelmi emlékeit
őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására” pályázat
benyújtására
Előadó:
Lovász Imre jegyző
Bertalanné Drávucz Katalin: átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek.
Lovász Imre: a pályázatban elnyerhető támogatás felső határa 2 millió forint vissza
nem térítendő támogatás, mely előfinanszírozással történik. Szükséges egy
képviselő-testületi jóváhagyás a pályázat benyújtására. Az I. fokú építéshatósággal
egyeztetett, az ő engedélyük nem szükséges, viszont az Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatalnak kell majd egy örökségvédelmi engedélyt kiadnia,
amelyhez egy szobrászatra specializálódott restaurátort kell megkeresni. Az
Örökségvédelmi Hivatal ügyintézési határideje 20 nap. A kivitelezésnek 2016.
december 31-ig meg kell valósulnia.
Bagi Zsolt: javasolja a pályázat benyújtását, kérdése, hogy mi fér bele a 2 millió
forint támogatásba?
Bertalanné Drávucz Katalin: nem műemlékről, hanem emlékműről van szó.
Lovász Imre: műemlék az Örökségvédelmi Hivatal szerint, és a helyi rendelet
szerint.
Major Ferencné: a helyi rendeletben csak helyi védettséget kapott.
Bertalanné Drávucz Katalin: egy pár évvel ezelőtt már megvizsgálták, és akkor
derült ki, hogy nem műemlék.
Fodorné Zana Andrea: valóban nem műemlék az első világháborús emlékmű, sőt
még a templom sem.
Lovász Imre: írásbeli nyilatkozatot fog kérni a felsőbb hatóságtól erre vonatkozóan,
de ha nem műemlék, akkor is a pályázat része lehet.
Bertalanné Drávucz Katalin: akkor biztosan elég lesz a 2 millió forint támogatás.
Lovász Imre: a szobor renoválására, környezetének rendbetételére lehet fordítani a
támogatást, illetve kis értékű eszközök vásárlására.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek
kérdése, véleménye vagy más javaslata?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a
pályázat benyújtásával?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:

