J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. május 25-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén,
a Polgármesteri Hivatal dísztermében

Jelen vannak: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi
Zsolt, Bertalan László, Major Ferencné, Seresné Lados Éva, Szöllősi János,
Tóth Imre 7 fő képviselő.
Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Dr. Bakos Beáta, Gyárfás Lajos 2 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,
Göröcs László a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény
megbízott vezetője.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester tisztelettel köszönti a soron kívüli
képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőket, megjelenteket. Megállapítja, hogy
a 9 fő képviselőből 7 fő jelen van, Dr. Bakos Beáta és Gyárfás Lajos képviselők
jelezték távolmaradásukat. A testület határozatképes, az ülést megnyitja. A kiküldött
meghívóban 8 napirendi pont szerepel, 4 nyílt ülésben, 4 zárt ülésben. Megkérdezi,
hogy a napirenddel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, vagy plusz napirendi
pont, illetve módosító javaslata?
Lovász Imre: javasolja, hogy a 2. napirendi pontot a képviselő-testület zárt ülésben
tárgyalja.
(További hozzászólás, módosító javaslat nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a
javaslattal, hogy az Ozoróczky Mária Szociális Központ Szakmai Programjának
valamint létszámkeretének módosítását zárt ülésben tárgyalja a testület?
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
176/2016. (V. 25.) sz. határozata
Napirend módosítása
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők
szerint módosítja mai ülésének napirendjét:
A meghívón 2. napirendi pontként szereplő: „Javaslat az Ozoróczky Mária
Szociális Központ Szakmai Programjának valamint létszámkeretének
módosítására” című napirendi pont tárgyalása zárt ülésen történik.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a mai
napirendet, mely következtében 3 napirendi pontot nyílt ülésben, 5 napirendi pontot
zárt ülésben tárgyal a testület?
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
177/2016. (V. 25.) sz. határozata
Napirend elfogadása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők
szerint határozza meg mai ülésének napirendjét:
N a p i r e n d :
1./

Előterjesztés a települési támogatásról
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Lovász Imre jegyző,
Lóczi István aljegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

2./

Előterjesztés az Ozoróczky Mária Szociális Központ létszámkeretének
bővítésére
Előadó: Lovász Imre jegyző,
Müllerné Braun Erika intézményvezető,
Tarcsa Istvánné intézményvezető,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

3./

Előterjesztés pályázat benyújtására önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására (belterületi járdák felújítása)
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

Zárt

szóló

5/2015.

(II.

23.)

ülés:
4./

Javaslat az Ozoróczky Mária Szociális Központ Szakmai Programjának
valamint létszámkeretének módosítására
Előadó: Lovász Imre jegyző,
Müllerné Braun Erika intézményvezető,
Tarcsa Istvánné intézményvezető,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
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5./

Előterjesztés a Jászladány, Sugár u. 2. szám (439 hrsz.) alatti
ingatlanrész felajánlásának megtárgyalására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

6./

Előterjesztés a Jászladány, Bajcsy Zsilinszky telep 12. szám (2275 hrsz.)
alatti ingatlan felajánlásának megtárgyalására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

7./

Előterjesztés a Jászladány, Nótás u. 16. szám (1131 hrsz.) alatti ingatlan
felajánlásának megtárgyalására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

8./

Előterjesztés a Jászladány, Jókai u. 46. szám alatti önkormányzati
ingatlan értékesítésére
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

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

pont megtárgyalása

Előterjesztés a települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) önkormányzati
rendelet módosítására
Lovász Imre jegyző,
Előadó:
Lóczi István aljegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek.
Lovász Imre: felülvizsgálatra került a települési támogatásról szóló helyi rendelet,
mely alapján a kisebb módosításokon túl bevezetésre kerülnének új támogatási
típusok is. Ilyen új támogatás lenne a gyermekét egyedül nevelő özvegy települési
támogatása, a születésnapjukat ünneplők települési támogatása, ahol a 80, 90 illetve
a 100 éves jászladányi lakosok részesülnének pénzbeli támogatásban, valamint az
elsőszülött gyermekek születésének települési támogatása is. Ezeken túl még az
ügyrendi bizottság javaslatára kidolgozásra került egy olyan települési támogatási
mód, amelynek az lenne a neve, hogy villamos hálózat újravezetékeléséhez
nyújtható települési támogatás. A rendelet tervezet kiosztásra került, kéri a képviselőtestületet, hogy vitassák meg, és döntsenek a módosításokban.
Bertalanné Drávucz Katalin: az ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt
kérdezi, hogy milyen javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság
megtárgyalta, és elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy jegyző úr
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dolgozza ki testületi ülésre a villamos hálózat újravezetékeléséhez nyújtható
települési támogatás részletszabályait.
Bertalanné Drávucz Katalin: képviselő-testület tagjait kérdezi, hogy van-e valakinek
kérdése, véleménye az elhangzottakkal, illetve az írásos anyaggal kapcsolatban?
Szöllősi János: a bizottsági ülésen is próbálta szorgalmazni, hogy a gyermekek
étkezési támogatását a Szászbereki Kolping iskolában tanuló gyerekek is
megkaphassák. A jegyző úrnak az volt a véleménye, hogy ez diszkriminatív, mert
akkor mindenkinek meg kellene adni, aki más iskolákba jár. Továbbra sem ért egyet
vele, de elfogadja amit a jegyző úr mondott. Megbízta a bizottság a jegyzőt, hogy az
áram visszakötéssel kapcsolatos támogatás szabályait dolgozza ki testületi ülésre.
Nem ért egyet ezzel a támogatási formával, ha azokat fogják támogatni, akik lopják
az áramot, mert mi a biztosíték arra, hogy legközelebb nem fogják lopni. Tudomása
szerint, ahol levágták az áramvezetéket tartozás miatt, azoknál a házaknál olyan
állapotban van a hálózat, hogy újra kell vezetékelni, és olyanok laknak benne, akik
miatt le kellett vágni tartozás vagy a lopás miatt.
Bertalan László: az áramlopásnak ellen küzd nap, mint nap, viszont úgy érzi, hogy
valamilyen segítséget, megoldást nyújtani kellene ezeknek az embereknek is. Látja,
hogy hétről-hétre leszedi az E-ON a kampót, megszünteti az illegális áramvételezést,
és következő nap reggelre ugyanúgy lopják az áramot. Sajnos ezzel a jogi háttérrel,
ami van, nem sok értelme van levágni a kampós vezetékeket. Valami megoldást
keresni kellene arra, hogy ezek az emberek legálisan áramhoz jussanak. Ha lenne
előre fizetős villanyórájuk, akkor lehet, hogy nem vételeznék illegálisan az áramot.
Biztosan lesz olyan, aki ezt is meg fogja kerülni, de hátha a többségnél működne.
Seresné Lados Éva: Szöllősi János képviselő azon javaslatához kíván szólni, hogy
a Szászbereki Kolping iskola tanulóit is részesítsék étkezési támogatásban. Az volt a
bizottság véleménye, hogy ha a Szászberekre járó tanulóknak kedvezményt
adnának, akkor jogosultak lehetnének a Jászalsószentgyörgyre eljáró gyermekek is,
vagy kibővíthetnék középiskolásokra is. Ha egynek engednek, akkor mindenkinek
kell, ezért született a bizottság elutasító véleménye.
Bertalan László: véleménye szerint a Szászberekre járó gyermekeknél azt kellene
ösztönözni, hogy Jászladányon is van iskola, nem segíteni, hogy még több gyerek
elmenjen. Van itt helyben egy jól működő Kolping katolikus iskola, ugyanazt az
oktatást kapják a tanulók, mint Szászberken, sőt az itteni tanárok elmondása alapján
jobbat, csak divat eljárni más településre.
Lovász Imre: szeretné ismertetni a villamos hálózat újravezetékeléséhez nyújtható
települési támogatás részletszabályait. Tehát villamos hálózat újravezetékeléséhez
nyújtható települési támogatásban részesülhet az a lakástulajdonos, aki a kérelem
benyújtásakor lakcímkártyával igazolható módon a kérelemmel érintett ingatlanában
életvitelszerűen lakik, aki nem rendelkezik érvényes villamos energia ellátási
szerződéssel, akinek lakóépületében, lakásában a villamos hálózat állapota E-ON
által igazolható módon nem teszi lehetővé az E-ON hálózatra történő rácsatlakozást,
akinek támogatását a családsegítő szolgálat támogatja. A támogatás mértéke a
kivitelezés bekerülési költségének 30%-a, maximum 40 ezer forint, melynek
finanszírozása az E-ON-nal történő fogyasztói szerződés megkötését követően
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utólagos kifizetéssel történik. A kérelemhez mellékelni kell regisztrált villanyszerelő
által készített nyilatkozatot, az általa készített szakszerű kivitelezésről,
számlamásolatot, illetve az E-ON-nal kötött fogyasztói szerződés másolatát. Ez a
támogatás a belső hálózat kiépítését ösztönözné, illetve azt is, hogy az E-ON-nal is
kössenek szerződést. Az érintett épületek nagy részében vélhetően olyan szociálisan
rászorult emberek laknak, akik az előre fizetős mérőórát ingyenesen be tudják majd
szereltetni.
Bertalan László: minden esetben újra kell vezetékelni a házat? Véleménye szerint
azért, mert kikötötték az áramot, megszűnt a szerződés, attól még nem lett rossz a
hálózat.
Tóth Imre: szinte mindenhol, mert a szabvány eltér ettől a szinttől, és ennek a
szabványnak nem felelnek meg.
Bertalan László: ha nem kötötték volna le, ha fizetnének, akkor megfelelne?
Tóth Imre: úgy szól a szabály, hogy ha újra rá kell kötni az E-ON-nak, akkor már
csak szabvány szerint köthet rá. Szabványosítani kell a vezetékek átmérőjét,
csatlakozásait, a dobozban lévő összekötéseit. Ha ez nincs meg, akkor nem köthet
rá a hálózatra. Véleménye szerint bele kellene foglalni a részletszabályozásba, hogy
a támogatás nem nagy kaliberű felújításra, hanem csak egy minimális kiépítésre
szolgálna. Helyiségenként csak egy világító, és egy fali csatlakozó eszköz
szükséges, és akkor talán ebbe a keretösszegbe bele is fér a szabványosítás. Az
egész hálózat átvezetékeléséhez úgysem lenne elég pénzük.
Lovász Imre: először meg kell csináltatniuk, utána kapnának támogatást.
Tóth Imre: akkor abból a körből, akit támogatni kívánnak senki nem fog benyújtani
kérelmet, mert nem tudják előre megfinanszírozni. Azt kellene szabályozni, hogy
mekkora kivitelezést végezhet a támogatás fejében, és inkább az önkormányzat
legyen a kiviteleztető, ne kapjanak készpénzt ezek az emberek. Inkább a minimális
hálózatot kapják meg, és akkor már ráköthet az E-ON, megkapnák az ingyenes
mérőórát, mert szociálisan rászorultak. Ha ezek után is kampózni akarnak, akkor az
már nagyon elvetemült dolog lenne.
Lovász Imre: akkor az önkormányzat saját villanyszerelőjét kellene bevonni, nem
tudja, hogy a NÜVI kapacitása mennyire bírná el ezt.
Göröcs László: 1 villanyszerelővel ezt nem tudják felvállalni. Ha ki van építve a
fogyasztásmérő hely, akkor az E-ON oda már rákapcsol. Az lenne a lényeg, hogy a
mérőhelyet kiépítsék, mert a belső hálózat nem érdekli az E-ON-t.
Bertalanné Drávucz Katalin: ahhoz, hogy az E.on új szerződést kössön, nem kell
az egész házat átvezetékelni, hanem csak a fogyasztásmérő helyet kell
szabványosan kiépíteni.
Göröcs László: 1 fázison nappali teljesítményre 16 amperral, szakaszoló
biztosításával 40 ezer forintba szűken belefér a fogyasztásmérő hely kialakítása.
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Bertalanné Drávucz Katalin: akkor a fogyasztásmérő hely kialakítására odaadná az
önkormányzat a támogatást, a kérdés a finanszírozás, mivel azt tényleg nem fogják
tudni előre kifizetni. Kötni kellene egy olyan megállapodást, hogy az önkormányzat
kifizeti a fogyasztásmérő hely szabványosítását.
Tóth Imre: ebbe lehetne belevonni a családsegítőt, mert akkor ők intéznék azt, hogy
el legyen végezve a szabványosítás, a támogatás arra legyen fordítva, a
villanyszerelőt az önkormányzat fizetné ki.
Ebben a közvetítő szerepet a
családsegítő végezné.
Bagi Zsolt: meggyőződése, hogy az áramlopók nem a saját ingatlanjaikban laknak,
hanem valakiében, valamilyen megfontolásból. Ezen kívül miért akar az
önkormányzat az E-ON-nak jót tenni, mikor itt volt a képviselőjük, elmondta, hogy
milyen fejlesztéseket fognak végezni, mit fognak tenni azért, hogy ez ne következzen
be. Az áramlopás kell a zenehallgatáshoz, tv nézéshez, fűtéshez. Az E-ON 3-4 ezer
forintot remél ettől, bár télen nem fogja bírni a 2,2 kw-os villanykályhákat ez az
összeg, tehát ugyanúgy rá lesz szorulva, hogy illegálisan vételezze az áramot, mert
ennyi összegből nem lehet fűteni. Sokat kell fűteni úgy, hogy még ablak sincs.
Maximálisan ellenzi ezt a támogatást.
Szöllősi János: nem tudta megjegyezni szó szerint a jegyző úr által előterjesztett
javaslatot, arra emlékszik, hogy szerepel benne, hogy a kérelmezőnek
életvitelszerűen a kérelmet érintett ingatlanban kell laknia. Szerepel-e a feltételek
között, hogy tulajdonosnak is lennie kell?
Lovász Imre: úgy kezdődik, hogy újravezetékeléséhez nyújtható települési
támogatásban részesülhet az a lakástulajdonos, tehát benne van, hogy a
tulajdonában kell lenni az ingatlannak.
Szöllősi János: köszöni szépen a tájékoztatást.
Bagi Zsolt: miért kössön egy tulajdonos az E-ON-nal szerződést, akinek hetente,
havonta, vagy félévente változik az ingatlanába beköltöző lakója?
Bertalan László: sokan használják már az előfizetős mérőórát, és szeretik is. Úgy
gondolja, hogy nem mindenki élne a lehetőséggel, de 50-60 % igen. Lehet, hogy
nem az áramot lopná télen, hanem a fát, és a mezőőröknek lenne vele bajuk.
Bertalanné Drávucz Katalin: valamit tenni kell.
Bagi Zsolt: az E-ON miért nem tesz semmit?
Bertalan László: nyáron hozzáfognak a fejlesztésekhez.
Bagi Zsolt: egy év alatt nem történt semmi.
Major Ferencné: a közbeszerzési eljárásokat bonyolították, ami több hónapot vesz
igénybe.
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Szöllősi János: véleménye szerint sajnos nem lesz kevesebb az áramlopások
száma.
Bertalanné Drávucz Katalin: ha az önkormányzat nem nyújt segítséget, akkor nem
fog szűnni az illegális áramvételezők száma. Ezek az emberek egyre többen vannak,
és lesznek. Most kapnak egy lehetőséget, hogy változtassanak. Ha az önkormányzat
nem próbál meg tenni semmit az illegális áramvételezők visszaszorítására, akkor a
jóérzésű emberek azt fogják gondolni, hogy ők is nyugodtan csinálhatják ugyanezt,
mert úgysem történik semmi, vagy pedig elmennek Jászladányról. Ha egy kicsit
próbál segíteni a testület, a jóérzésű emberekben ez is visszás dolgot válthat ki, hogy
annak segítenek, aki lopja az áramot, mégis meg kell adni a lehetőséget, hogy
változtassanak, akik eddig nem így éltek. Az önkormányzatnak ki kell találni valamit,
amivel ki lehet emelni ezeket az embereket ebből a helyzetből. Nem sok értelme van
annak sem, hogy levágják a kampót, mert másnapra visszakerül. Lehet, hogy nem
sok értelme lesz az előfizetős órának sem, de ami az önkormányzattól telik, azt meg
kell tenni. Így kellene ezt megközelíteni, nem úgy, hogy nincs értelme, mert akkor el
lehetne mondani, hogy itt Jászladányon nincs értelme semminek. Nem szabad
hagyni, hogy összeomoljon a település. Nem tudják megváltoztatni a település
összetételét, sem a gondolkodásukat. Azoknak az embereknek a gondolkozását sem
tudják megváltoztatni, akik el akarnak menni innen, sem azokét, akik eljáratják a
gyerekeiket, de ami kicsi lehetőség a kezükben van, azzal próbáljanak meg élni,
keressenek közösen megoldásokat. A jászladányi emberek az önkormányzattól, a
képviselő-testülettől várják a segítséget, nem az E-ON-tól.
Tóth Imre: egyetért polgármester asszonnyal, megoldást kell keresni. Muszáj
megoldást találni erre a problémára, hiszen úgy gondolja, hogy a szociális keretből,
ha ugyanennek a rétegnek élelmiszer csomagot nyújtanak támogatásként, akkor
sem segítenek jobban, mint ha lehetőséget kapnak a legális áramvételezésre.
Maximálisan támogatja a törekvést. Úgy érzi, hogy ha már legalább 10 családnál
elérik azt, hogy legálisan vételezze az áramot, már az is eredményként könyvelhető
el. Kéri, hogy olyan részletszabályokat dolgozzanak ki, hogy az embereknek legyen
lehetőségük ezt igénybe venni. Az előterjesztett javaslatot nem támogatja, mert az
utófinanszírozás miatt ez nem kivitelezhető. Megoldást kell keresni arra, hogy az
önkormányzat finanszírozza a fogyasztási mérőhely kialakítását. Ha semmi más
haszna nem lesz, csak annyi, hogy egy szabályosan kiépített mérőhely lesz ezekben
a lakásokban, már az is nagyon sokat ér, mert akkor ott már az életveszély kérdése
nem lesz olyan, mint most sok helyen. Katasztrófa, hogy sok gyermek ilyen
környezetben él, ez ellen tenni kell.
Bertalan László: nagyon fontos az, hogy tulajdonos legyen, az lakjon benne, aki a
tulajdoni lapon szerepel. Tavaly valószínűleg még az lett volna a véleménye, hogy ne
segítsék ezeket az embereket, de be kell látnia, hogy ezek az emberek segítségre
szorulnak. Biztos van, aki ezt nem érdemli meg, de van, aki igen. Hiába hagyják őket
magukra a problémákkal, abból csak az lesz, hogy egyre többen lesznek. 2015-ben
40-50 illegális áramvételezésről volt tudomásuk, ebben az évben ez a szám 70-80-ra
emelkedett. Valamilyen megoldást keresni kell, mert önmaguktól ezek az emberek
képtelenek rá, de ha megmutatják nekik a lehetőséget, akkor lehet, hogy tudnak
változtatni. Az elmúlt 13 év politikáját nem kellene folytatni, hogy ne csináljanak
semmit.
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Szöllősi János: nem mondta, hogy ne csináljanak semmit, és vissza is utasítja, ha
ezt Bertalan László képviselő neki szánta. Nincs arra számadat, hogy ezeknél az
ingatlanoknál mennyi a tartozás az E-ON felé. Vissza fogja kötni az E.on, ha nincs
kifizetve a tartozás? Szó volt róla, hogy ha nem csinálnak semmit, akkor az emberek
mit szólnak hozzá? És azok az emberek, akik fizetik rendesen az áramot, mit fognak
szólni ahhoz, hogy azokat támogatja a testület, akik nem fizetnek?
Bertalan László: és azok az emberek, akik úgyis feldobják a kampót, és a mellette
lakóknál - akik fizetik – elmegy az áram, ők mit szólnak? Ha nem teszünk semmit,
akkor az illegális vételezők száma minden évben nőni fog. Ha segítséget kapnak,
akkor talán csökkeni fog a számuk.
Tóth Imre: mit fognak mondani azok az emberek, akik rendesen fizetik az áramot,
ha az önkormányzat nem tesz az illegális vételezés ellen semmit? Szívesebben adja
a támogatást a mérőhely kiépítésére, mint élelmiszercsomagra. Nagyobb az esély,
hogy fizetni fognak az áramért.
Bertalanné Drávucz Katalin: az önkormányzat nem csak a támogatást adja. A
polgárőrség és az önkormányzat kezdeményezésére a rendőrséggel és az E-ON-nal
heti rendszerességgel járják a települést, és szüntetik meg az illegális
áramvételezést, a jóérzésű emberek ezt is láthatják minden héten. Ha a
rendeletmódosítást elfogadja a testület, akkor azok a lakástulajdonosok, akik
életvitelszerűen ott laknak, és ki akarják építeni az előre fizetős mérőóra
felszereléséhez szükséges mérőhelyet, akkor annak fog segíteni az önkormányzat.
Valószínűleg nem tudja, és nem fogja mind a 70 család igénybe venni ezt a
támogatást. Az előre fizetős mérőórát felszereli az E-ON akkor is, ha tartozás van az
ingatlanon, mivel a feltöltés összegének 50%-át a tartozás törlesztésére jóváírják, és
a másik 50%-ot használhatja világításra, áramfogyasztásra.
Bagi Zsolt: ehhez az egész támogatási rendszerhez annyit szeretne hozzáfűzni,
hogy 13-14 éve képviselő, és mindig arról szólt a történet, hogy ezt a réteget hogyan
tudnák segíteni, támogatni. Ez a hivatal, ez az önkormányzat, ez a családsegítő
elvárná már, hogy legyen valami sikertörténet, valami visszajelzés, hogy sikerült, és
ezek az emberek valamit visszaadtak a településnek, és nem azt, hogy a jóérzésű
emberben felmerüljön az a gondolat, hogy elköltözzön Jászladányról. Lehet, hogy
majd 2018-ban a szavazatukkal vissza fogják adni az akkori választásokon.
Felháborítja, hogy az E-ON ül a babérjain, és egy-egy kiszállás lehet, hogy belekerül
400 ezerbe hetente, hogy azoknak a szakembereknek, akik jönnek, biztosítsák a
feltételeket. Nem támogatja a javaslatot, hogy belevegyék ezt a támogatási formát a
rendeletbe.
Bertalanné Drávucz Katalin: kéri, hogy tegyen javaslatot arra, hogy milyen
megoldást találjanak az illegális áramvételezés visszaszorítására, ha ez a
támogatási forma nem elfogadható. Kit keressenek, kinél milyen nyomatékot
kérjenek, hogy megoldás szülessen? Valami megoldást találni kell.
Bagi Zsolt: sajnos a törvényi háttér nagyon gyenge. El sem lett volna szabad idáig
jutni.
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Bertalanné Drávucz Katalin: ezt most ennek az önkormányzatnak kell megoldani.
Az E.on-nál és a rendőrségnél nem népszerű az önkormányzat, de ha még ezt sem
kérik, akkor még ennyi sem fog történni. Kapitánysági szinten elérték azt, hogy
intézkedési tervet dolgoztak ki, és ez most heti szinten működik, de ez mellett más
úton is el kell indulni. A törvényi háttér problémáját folyamatosan tolmácsolják az
országgyűlési képviselő úr felé.
Lovász Imre: a települési támogatás 7. § (7) bekezdése a szemétszállítási
díjkedvezményről szól, és ebben eddig nem volt egyértelműen leírva, hogy
kérelemre indul a kedvezmény, ezért javasolja, hogy módosuljon ez a bekezdés úgy,
hogy „kérelemre a szemétszállítás díjkedvezménye a következő”.
(További hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el ez
előterjesztés szerint a rendeletmódosítás kiegészítését azzal, hogy a települési
támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. § (7) bekezdése a
jegyző úr javaslat szerint kiegészül a kérelemre szóval?
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
178/2016. (V. 25.) sz. határozata
A települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet tervezet kiegészítése
Jászladány
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet az alábbiakkal egészíti ki:

az

A települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. §
(7) bekezdésében a „a szemétszállítási díjkedvezmény mértéke a következő”
szövegrész helyébe a „Kérelemre a szemétszállítási díjkedvezmény mértéke a
következő” szövegrész kerül.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
Lovász Imre: javasolja, hogy a rendeletmódosítást fogadja el a testület az előbb
elfogadott kiegészítéssel együtt, és a következő testületi ülésre beterjesztésre kerül a
szabványos villamos fogyasztásmérő hely kialakításához nyújtható települési
támogatás.
Bagi Zsolt: kéri, hogy a következő testületi ülésre mérjék fel az illegális
áramvételezéssel érintett ingatlanokat érintően, hogy a tulajdonosok laknak-e az
ingatlanokban.
Lovász Imre: ha kap egy listát az érintett ingatlanokról, akkor fel lehet mérni, hogy a
tulajdonosok laknak-e benne.

10
Szöllősi János: javasolja, hogy ne vegyék ki a rendeletmódosításból ezt a részt,
elhangzottak a vélemények és javaslatok, a jegyző úr azok alapján foglalja bele a
rendeletmódosításba ezt a támogatási formát is.
Bertalanné Drávucz Katalin: nincs kidolgozva, mert amit jegyző úr előkészített a
bizottság javaslata alapján, azt a képviselők nem tartották megfelelőnek.
Szöllősi János: a bizottság nem egyhangú szavazással döntött arról, hogy ez így
kerüljön bele a rendeletbe.
Bertalanné Drávucz Katalin: igen, csak időközben tisztázásra került az, hogy nem
az újravezetékeléshez kell támogatást nyújtani, hanem a szabványos
fogyasztásmérő hely kialakításához.
Bertalan László: van-e arra lehetőség, hogy mikor valaki bármilyen kérelmet nyújt
be az önkormányzathoz, akkor megvizsgálják, hogy illegálisan vételezi-e az áramot,
és ha igen, akkor a kérelme elutasításra kerülne?
Lovász Imre: ilyet nem lehet.
Bertalan László: lakcím bejelentési kötelezettsége van az állampolgároknak?
Lovász Imre: igen, van. A lakcím bejelentéshez a tulajdonos hozzájárulása is
szükséges. Sok problémát okoz Jászladányon, hogy ennek a kötelezettségüknek
nem mindig tesznek eleget a lakosok.
(További hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja Szöllősi
János képviselő javaslatát, hogy az ügyrendi bizottság által kért újravezetékeléshez
nyújtható támogatás részletszabályozása kerüljön bele a rendeletmódosításba?
A Képviselő-testület a javaslatot 1 igen, 5 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett
elutasítja, és a következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
179/2016. (V. 25.) sz. határozata
Módosító javaslat elutasítása
Jászladány
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
az
előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet nem kívánja kiegészíteni az
ügyrendi bizottság által javasolt újravezetékeléshez nyújtható települési
támogatási formával, és annak részletszabályaival.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja Lovász
Imre jegyző javaslatára, hogy a következő bizottsági és testületi ülésen kerüljön
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beterjesztésre a szabványos fogyasztásmérő hely kialakításához nyújtható települési
támogatás részletszabályozása?
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen, 1 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett
elfogadja, és a következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
180/2016. (V. 25.) sz. határozata
Módosító javaslat elfogadása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a
2016. június 23-i képviselő-testületi ülésre kerül beterjesztésre a szabványos
fogyasztásmérő hely kialakításához nyújtható települési támogatás
részletszabályozása.
Képviselő-testület felkéri Lovász Imre jegyzőt a rendelet módosítás
előkészítésére.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Lovász Imre jegyző
értesülnek.
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a
rendeletmódosítást a határozatban elfogadott kiegészítéssel együtt?
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen, 1 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett
elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
10/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásról szóló
5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

Lovász Imre: a szervezeti és működési szabályzat módosítása is szükséges, amiatt,
hogy a települési támogatási rendeletben megalkotott új támogatási formák
átruházott hatáskörben kerüljenek elbírálásra. Javasolja, hogy a születésnapjukat
ünneplők települési támogatása és az elsőszülött gyermekek születésének települési
támogatása polgármesteri hatáskörbe, a gyermekét egyedül nevelő özvegy
települési támogatása pedig jegyzői hatáskörbe kerüljön.
Bertalanné Drávucz Katalin: tehát amikor ezekre a támogatásokra kérelem érkezik,
akkor se bizottság, se testület elé nem kerül a kérelem, hanem a polgármester,
illetve a jegyző dönt a kérelmek elbírálásáról.
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Bagi Zsolt: mi van akkor, ha az apukának elsőszülött gyermeke, de az anyukának
nem?
Lovász Imre: a rendeletben úgy van szabályozva, hogy az édesanya elsőszülött
gyermekének jár a támogatás.
(További hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az SzMSz
módosítást az előterjesztés szerint?
A Képviselő-testület a rendeletmódosítást 7 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
11/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a szervezeti és működési szabályzatról szóló
6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

2 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés az Ozoróczky Mária Szociális Központ
bővítésére
Lovász Imre jegyző,
Előadó:
Müllerné Braun Erika intézményvezető,
Tarcsa Istvánné intézményvezető,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

létszámkeretének

Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi Lovász Imre jegyzőt, hogy kívánja-e
szóban kiegészíteni az írásos anyagot?
Lovász Imre: nem kívánja szóban kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen
válaszol.
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 testületnek a 3 fő munkaképességű személy
foglalkoztatását, mivel ha nem foglalkoztatnák őket, akkor a rehabilitációs
hozzájárulást be kellene fizetni.
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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
pénzügyi bizottság javaslatát?
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
181/2016. (V. 25.) sz. határozata
Ozoróczky Mária Szociális Központ létszámkeretének bővítésére
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság és a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
javaslatára figyelemmel az Ozoróczky Mária Szociális Központ (5055
Jászladány, Kossuth Lajos u. 106. sz.) intézmény létszámkeretét növeli 3 fő
megváltozott munkaképességű személy napi 4 órában történő
foglalkoztatásának biztosítására 2016. július 1-től.
A foglalkoztatás finanszírozására a rehabilitációs hozzájárulás nyújt fedezetet.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben,
3./ Jászladány Nagyközség Idősek Otthona helyben
értesülnek.
3 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés pályázat benyújtására önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására (belterületi járdák felújítása)
Előadó:

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi Mezei Norbert pénzügyi osztályvezetőt,
hogy kívánja-e szóban kiegészíteni az írásos anyagot?
Mezei Norbert: nem kívánja kiegészíteni.
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, javasolja a képviselő-testületnek a pályázat benyújtását, és a
szükséges önerőt a várható iparűzési adó többletbevétele terhére javasolja
biztosítani a költségvetésben.

