JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. június 23-án megtartott soros nyílt ülésén,
a Polgármesteri Hivatal dísztermében
Jelen vannak: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bertalan
László, Gyárfás Lajos, Major Ferencné, Szöllősi János, Tóth Imre 6 fő képviselő.
Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Bagi Zsolt, Dr. Bakos Beáta, Seresné
Lados Éva 3 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,
Dankó Zoltán önkormányzati tanácsadó,
Földváriné Greiz Ágnes a Jászladányi Móra Ferenc Általános Iskola igazgatója,
Lajkó József a Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola igazgatója,
Szikszai János a Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola Jászladányi
tagintézményének vezetője,
Czibak László a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,
Suki Béla a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagja.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester nagy tisztelettel köszönti a soros ülésen
megjelent képviselőket, megjelenteket. Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 6 fő
jelen van, Bagi Zsolt és Seresné Lados Éva képviselők jelezték távolmaradásukat,
Dr. Bakos Beáta képviselő jelezte, hogy később érkezik. A testület határozatképes,
az ülést megnyitja. Megkérdezi, hogy a meghívóban szereplő 19 napirendi ponttal
kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, vagy plusz napirendi pont, illetve módosító
javaslata?
Lovász Imre: javasolja, hogy 16. napirendi pontként a hulladékgazdálkodás
közszolgáltatás ellátásáról szóló 13/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet
módosítását tárgyalja a testület, valamint javasolja, hogy a meghívóban 16. pontként
szereplő egyebek című napirendi pont pedig a nyílt ülés utolsó pontja legyen.
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottsági ülésen még további három
napirendi pont is megtárgyalásra került, ezért kéri, hogy ezekkel egészítsék ki a
napirendet. Nyílt ülésben 17. pontként javasolja tárgyalni az előterjesztést a
Jászladány Piactér mosdó építés kivitelezési munkák elvégzése tárgyában cég
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kiválasztására, 18. pontként az előterjesztést pályázat benyújtására önkormányzati
étkeztetési fejlesztések támogatására, és 19. pontként a TOP-3.2.1-15 kódjelű,
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat kapcsán
szolgáltatók kiválasztását.
(További módosító javaslat, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a
javaslattal, hogy a hulladékgazdálkodás közszolgáltatás ellátásáról szóló 13/2015.
(VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítását 16. napirendi pontként tárgyalja a
testület?
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
189/2016. (VI. 23.) sz. határozata
Napirend kiegészítése, módosítása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben kíván
tárgyalni:
16./ Javaslat a hulladékgazdálkodás közszolgáltatás ellátásáról
13/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításra
Előadó: Lovász Imre jegyző
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

szóló

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a
javaslattal, hogy a Jászladány Piactér mosdó építés kivitelezési munkák elvégzése
tárgyában cég kiválasztását 17. napirendi pontként tárgyalja a testület?
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
190/2016. (VI. 23.) sz. határozata
Napirend kiegészítése
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben kíván
tárgyalni:
17./ Előterjesztés a Jászladány Piactér mosdó építés kivitelezési munkák elvégzése tárgyában cég kiválasztására
Előadó: Major Ferencné alpolgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a
javaslattal, hogy a Pályázat benyújtását önkormányzati étkeztetési fejlesztések
támogatására 18. napirendi pontként tárgyalja a testület?
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
191/2016. (VI. 23.) sz. határozata
Napirend kiegészítése
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben kíván
tárgyalni:
18./ Előterjesztés pályázat benyújtására önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására, a pályázat saját erejének biztosítására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a
javaslattal, hogy a TOP-3.2.1-15 kódjelű, „Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése” című pályázat kapcsán szolgáltatók kiválasztását 19. napirendi
pontként tárgyalja a testület?
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
192/2016. (VI. 23.) sz. határozata
Napirend kiegészítése
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben kíván
tárgyalni:
19./ Előterjesztés a TOP-3.2.1-15 kódjelű, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat kapcsán szolgáltatók kiválasztására
Előadó: Major Ferencné alpolgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a
javaslattal, hogy az Egyebek című napirendi pontot nyílt ülésben 20. pontként
tárgyalja a testület?
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A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
193/2016. (VI. 23.) sz. határozata
Napirend módosítása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők szerint módosítja mai ülésének napirendjét:
A meghívón 16. napirendi pontként szereplő „Egyebek” című napirendi pontot
nyílt ülésben utolsó, azaz 20. pontként kívánja tárgyalni.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a mai napirendet,
mely következtében 20 napirendi pontot nyílt ülésben, 3 napirendi pontot zárt
ülésben tárgyal a testület?
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
194/2016. (VI. 23.) 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./

Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Major Ferencné alpolgármester

2./

Tájékoztató a 2015/2016-os tanév általános iskolai tapasztalatairól
(különös tekintettel a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek
felzárkóztatásáról)
Előadó: Földváriné Greiz Ágnes a Móra Ferenc Általános Iskola
igazgatója,
Szikszai János a Kolping Általános iskola tagintézmény
vezetője

3./

Javaslat a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2015. évi vízi-közmű
szolgáltatási tevékenységéről készült beszámoló elfogadására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

4./

Beszámoló a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 2015.
évi szakmai munkájáról
Előadó: Müllerné Braun Erika intézményvezető
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
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5./

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról,
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló
12/2005. (VII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Lovász Imre jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

6./

Beszámoló a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2015/2016-os tanévben
végzett munkájáról
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

7./

Javaslat a 2016/2017-es nevelési évben indítandó óvodai csoportok
számának meghatározására
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

8./

Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérelme maximális csoportlétszám
növeléséhez
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

9./

Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatainak
módosítására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

10./ Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének
módosítására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
11./ Előterjesztés a települési támogatásról
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Lovász Imre jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

szóló

5/2015.

(II.

23.)

12./ Javaslat az Ozoróczky Mária Szociális Központ intézményvezetői
álláshely pályázati kiírására és ideiglenes bizottság megválasztására
Előadó: Lovász Imre jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
13./ Előterjesztés
a
Jászladány
Nagyközségi
Egészségtervének felülvizsgálatáról
Előadó: Lóczi István aljegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

Önkormányzat

14./ Előterjesztés a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége 2016. évi tagdíj
összegének jóváhagyására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
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15./ Előterjesztés a Jászladányi Rendőrőrs épületében beléptető rendszer
beépítésére
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
16./ Javaslat a hulladékgazdálkodás közszolgáltatás ellátásáról
13/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításra
Előadó: Lovász Imre jegyző
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

szóló

17./ Előterjesztés a Jászladány Piactér mosdó építés kivitelezési munkák
elvégzése tárgyában cég kiválasztására
Előadó: Major Ferencné alpolgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
18./ Előterjesztés
pályázat
benyújtására
önkormányzati
étkeztetési
fejlesztések támogatására, a pályázat saját erejének biztosítására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
19./ Előterjesztés a TOP-3.2.1-15 kódjelű, „Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése” című pályázat kapcsán szolgáltatók
kiválasztására
Előadó: Major Ferencné alpolgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
20./ Egyebek
Előadó: Lovász Imre jegyző
Zárt

ülés:
21./ Előterjesztés a Jászladány, Mező u. 26. szám (846 hrsz.) alatti ingatlan
felajánlásának megtárgyalására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
22./ Előterjesztés a Jászladány, Jókai u. 46. szám alatti önkormányzati
ingatlan értékesítésére
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
23./ Előterjesztés a Szentgyörgyi u. 2180/2 hrsz. alatti belterületi ingatlan
megvásárlására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
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1 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Major Ferencné alpolgármester
Bertalanné Drávucz Katalin: a tájékoztatóban olvasható egy olyan időszak, amikor
még az alpolgármester asszony helyettesítette. Megegyeztek, hogy mindketten
készítenek minden alkalommal beszámolót, mert vannak olyan események is,
amelyeken alpolgármester asszony képviseli az önkormányzatot. Megkérdezi a
képviselőket, hogy van-e valakinek a tájékoztatókkal kapcsolatban kérdése, vagy
véleménye?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin: a naperőmű park pályázattal, illetve a településkép
véleményezésével kapcsolatban merültek fel újabb információk, megkéri Dankó
Zoltánt, hogy tájékoztassa a képviselőket a tudnivalókról, feladatokról.
Dankó Zoltán: a képviselő-testület döntött arról, hogy létesüljön a településen
napelem park pályázati finanszírozásból, majd kiválasztották a tervező szervezetet,
akik el is kezdték tevékenységüket. A tervezés során az első lépés az volt, hogy be
kellett adni az áramszolgáltatóhoz egy műszaki gazdasági tájékoztató iránti kérelmet,
ami alapvetően arra terjed ki, hogy hol lehet a hálózatra rácsatlakozni. Ebben a
tájékoztatóban az áramszolgáltató megadta a csatlakozási pontot, mely a tervezett
naperőmű parktól 750 méterre lett kijelölve. Ennek oka az volt, hogy a hálózatnak az
a része, ami az önkormányzat területén van gyenge végpontnak minősül, ezért
műszakilag nem lehet a csatlakozást engedélyezni. Ez a 750 méteres csatlakozás
földkábel kiépítése után valósulhat meg, ami a beruházásban kb. 5 millió forint
többletköltséget jelent. Az önkormányzat területéhez legközelebb eső csatlakozási
pont 650 méterre lehetett volna, de az azért nem jöhet szóba, mert párhuzamosan az
önkormányzattal egy magántársaságban résztvevő befektető is beadott egy
kérelmet, melyben 4 naperőművet kíván létesíteni a Tisza utca mögötti területen, ami
művelésből kivont terület, magántulajdonban van, és a tulajdonos hozzájárulását
adta ahhoz, hogy a magántársaság létesíthessen naperőmű parkot. Ők is csak 1
naperőmű parkra kaptak engedélyt, mert a hálózat összesen csak kettőt bírna el.
Mivel ők kérték meg hamarabb a tájékoztatást, így a közelebbi csatlakozási pontot
kapták meg, az önkormányzat pedig a távolabbit. A tulajdonossal és a befektetővel
történt egyeztetés során a szóbeli információ az, hogy a befektetőnek csak akkor
érné meg megvalósítani a naperőmű parkot, ha legalább három kiserőművet létre
tudnának hozni. Úgy tűnik, hogy ők visszalépnek a beruházástól, és így lehetőség
nyílik arra, hogy a száz méterrel közelebbi csatlakozási pontot kapja meg az
önkormányzat. Felmerült annak a lehetősége is, hogy a másik területen, ami a
művelésből ki van vonva az önkormányzat is tudna naperőmű parkot létesíteni egy
terület csere révén. A tulajdonos hajlik arra, hogy - az ő telkéből egy akkora területet
leválasztva, mint amekkora az önkormányzat naperőmű területe - egyszerű
tulajdoncserét hoznának létre. Ezek után némi fizetési kötelezettsége fennállna az
önkormányzatnak. A két terület négyzetméterben azonos lenne, de mivel az
önkormányzat területe még nincs kivonva művelés alól - és annak kivonása 2,2 millió
forintba kerülne – így a kivonás költsége még további tárgyalás alapját képezi a
másik terület tulajdonosával. Ő hajlik arra, hogy többlet terület cserével oldanák meg
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a különbözetet, vagy a szóban forgó összeget több részletben fizetné ki az
önkormányzat akár úgy is, hogy a helyi adóba beszámítanák. Ez további egyeztetés
kérdése. Ha a terület csere létrejönne, akkor a 650 vagy 750 földkábel helyett csak
50 métert kellene lefektetni. Ez az 50 méter földkábel egy magántulajdonú telken
vezetne át, melynek 12 tulajdonosa van. 4 tulajdonos már elhalálozott, a hagyatéki
eljárásból kimaradt ez a telek, ezért póthagyatéki eljárás lefolytatására lesz szükség.
Amikor valakinek a területén kábel halad át, akkor szolgalmi jogot kell biztosítani, a
nyilatkozatot a tulajdonosoknak alá kell írni, és ezt a Földhivatali eljáráshoz csatolni
kell. Nincs még konkrét információ arról, hogy a magántulajdonú társaság beruházói
visszaléptek-e hivatalosan, az áramszolgáltató sem tudott vagy nem akart ezzel
kapcsolatban információt nyújtani. Ha a terület tulajdonosa ad az önkormányzatnak
egy olyan nyilatkozatot, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az ő telkén valósítsa meg a
naperőmű parkot, az önkormányzat bead egy új tájékoztatási kérelmet, és akkor
kiderül, hogy az áramszolgáltató mit válaszol. A pályázat kiírásáról egyelőre még
nincs hír.
Bertalanné Drávucz Katalin: azért kérte meg Dankó Zoltánt, hogy tájékoztassa
erről a képviselőket, mert nekik még az utolsó információjuk az, hogy a Jász-Föld Zrt.
területén létesíteni akarnak egy naperőmű parkot, ezért az önkormányzaté nem
valósulhat meg, mert ők hamarabb adták be a kérelmet. Ehhez képest már elég sok
minden történt, ezért kérte a tájékoztatást. Megkérdezi a képviselőket, hogy ezzel a
témával, az elhangzottakkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése?
(Kérdés nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin: megkéri Dankó Zoltánt, hogy mondja el tájékoztatását
a rendezési tervvel kapcsolatban.
Dankó Zoltán: a településnek jelenleg van érvényes rendezési terve, ennek a
módosítása már végső fázisában tart. Az Országgyűlés elfogadta a településkép
védelmi törvényt, melynek azért van jelentősége, mert minden rendezési terv két fő
pillérre támaszkodik. Egyrészt vannak benne olyan elemek, amelyek országos
előírás alapján kerültek bele a helyi rendeletbe, másrészt vannak olyan elemek,
amiket a helyi testület saját településének sajátosságai ismeretében szabályoz. A
településkép védelmi törvénynek az a jelentősége, hogy az eddig több helyi
rendeletben megfogalmazott előírásokat egy rendeletbe teteti bele. Június közepén
fogadta el az Országgyűlés a törvényt, melynek 1 hónap a hatályba lépése, és ez
alatt az 1 hónap alatt fogják megalkotni a törvény végrehajtási rendeleteit. Ami eddig
benne volt a Helyi Építési Szabályzatban (HÉSZ), a Helyi Értékek védelméről szóló
rendeletben, a Természetvédelmi és Reklám rendeletekben, ezeket mind
összevonva egy rendeletben kell majd megalkotni. 2017. év végéig ad lehetőséget
erre a jelenlegi törvény. Ha nem alkotja meg határidőig a település az összevont
rendeletet, akkor a helyi szabályozásban szereplő részek hatályukat vesztik, és csak
az országos szabályozások maradnak érvényben. Az utóbbi fél évben a vállalkozói
szférából több olyan kérelem is érkezett, amelyek feszegetik az önkormányzati
rendelet (HÉSZ) kereteit. Pályázatokon szeretnének részt venni, és beleütköznek
abba a problémába, hogy olyan épületet kívánnak létesíteni, ami az adott részen
nem építhető. A jelenlegi szabályozásban bizonyos részeken van olyan korlátozás,
hogy a hosszú telkeken az utcától számított 40 méteren túl nem lehet építeni. Amikor
elkészült a jelenlegi korlátozás, akkor a testület, és a szakmai gondolkozás nem
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találta hibásnak ezeket az előírásokat. Amikor megalkotja a testület a településkép
védelmi rendeletet, akkor a lehető legjobb szabályozást kell kialakítani. Amíg ez nem
kerül megalkotásra addig is végig kell gondolni azt, hogy milyen lehetőség van a
korlátok felszámolására vagy enyhítésére annak érdekében, hogy a helyi lakosos
tudjanak pályázni. Közös gondolkozásra hívja a képviselőket azért, hogy az emberek
körében kezdjenek el közösen adatokat gyűjteni arra vonatkozóan, hogy milyen
igényeik vannak. Például a fuvarozó vállalkozásoknak is problémát jelent a gépjármű
tárolása, mivel a HÉSZ tiltja a gépjármű közterületen történő tárolását, illetve az
udvaron történő parkolást is. Lehet az is megoldás, hogy nem a tilalmat oldják fel,
hanem az önkormányzat kialakít egy őrzött parkolót, ahol tudják a nagy tömegű
gépjárműveket parkoltatni. A korlátozásoknál, illetve azok feloldásánál figyelembe
kell venni, hogy a vállalkozások érdekeit, és a vállalkozások mellett élő lakosok
érdekeit is szolgálják.
A településkép védelmi rendelet megalkotásának első lépése lesz, hogy egy
településképi arculati kézikönyvet kell elkészíteni, ami leírja, hogy az
anyaghasználatban, homlokzati képben, zöldfelület kialakításában mik a jellemző
sajátosságok a településen. A kézikönyvben megjelennek majd jó példák, rossz
példák. Kéri, hogy ha valakinek tetszik valami a településen akár reklám felírat, akár
cégér vonatkozásában, vagy egy épület megjelenésében, akkor a jó példák listájára
írja föl. Ha valami ormótlanságot vesznek észre, azt pedig a rossz példák listájára
írják föl. Az arculati kézikönyvet egyeztetni kell az építészkamara megyei
képviselőivel, azt követően pedig az állami főépítész fogja jóváhagyni. Ezek után
sokkal rugalmasabban lesz módosítható a jelenlegi rendezési követelményrendszer.
Bertalanné Drávucz Katalin: az elmúlt egy-másfél év arról szólt, hogy Település
Rendezési Tervet (TRT) kell módosítani. Eldöntötte a testület, hogy részben kívánja
módosítani, ezt követően kiküldésre kerültek az értesítések, valamint hirdetményezve
lett, hogy a lakosság és a vállalkozók véleményezhessék a rendezési tervet. Érdemi
vélemény szinte alig érkezett.
Dankó Zoltán: aki
véleményezésre.

a

településnek

adót

fizet

mindenki

kapott

felhívást

Bertalanné Drávucz Katalin: minden gazda megkapta a véleményezési felhívást,
mégsem tett egyik sem észrevételt. Most adódott egy olyan helyzet, hogy a TRT még
nincs elfogadva, ezáltal még nincs érvényben. Több gazda megkereste az
önkormányzatot személyesen vagy írásban, hogy pályázni szeretnének, olyan
épületet kívánnak építeni, amit a jelenlegi szabályozás nem enged, és kérik, hogy a
testület módosítsa a rendezési tervet úgy, hogy tudjanak pályázni. A jegyző úr és
Dankó Zoltán is tájékoztatta a kérelmezőket, hogy egyedi elbírálásra van szükség
minden ügyben, de ez addig nem lehetséges, amíg a főépítész nem engedélyezi
elfogadásra a Település Rendezési Tervet. Csak azt követően lenne lehetőség a
Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosítására.
Lovász Imre: először el kell fogadni a HÉSZ-t, és utána lehet módosítani.
Bertalanné Drávucz Katalin: a kérelmek akkor fognak a testület elé kerülni, ha már
lesz elfogadott HÉSZ, és lehet módosítani.
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Dankó Zoltán: ha ez meglesz, akkor javasolja, hogy ne a módosítás mezsgyéjén
haladjanak tovább, mert az csak egyeztetési eljárást követően lehetséges.
Lehetősége van a testületnek arra, hogy a HÉSZ bizonyos pontjait hatálytalanítsa.
Ha nem módosítja, hanem hatálytalanítja az más jogi kategória. Ezek a
hatálytalanítások veszélyeket is jelenthetnek, nagyon át kell gondolni az esetleges
következményeit. A kérelmek egyedi elbírálást igényelnek. Kéri, hogy valamilyen
formában az önkormányzat közhírelje azt, hogy jelezzék az ilyen irányú kéréseiket,
hogy ne kelljen minden héten tárgyalni az újabb és újabb kérelmeket.
Bertalanné Drávucz Katalin: kéri a jelenlévőket, hogy ha tudomást szereznek ilyen
irányú kérelemről, vagy szándékról, akkor tájékoztassák a lakosokat az
elhangzottakról, és arról, hogy nem a testület nem akar segíteni, de nincs még olyan
elfogadott HÉSZ, amit lehetne formálni az igényekhez. Kéri, hogy közösen gondolják
át, és majd ha kell, érdemben döntsenek úgy, hogy egy mindenkinek megfelelően
elfogadott HÉSZ-t alkothassanak egy élhető település érdekében.
Bertalan László: a gazdáknak meg kell-e jelölni azt, hogy ezekben az épületekben
mit fognak tárolni, vagy milyen célból építik? Ha a testület hozzájárul a magtárak
építéséhez kisebb utcákban, akkor át kell gondolni azt is, hogy a több tonnás
pótkocsikkal a felújított utakat szét fogják nyomni. Nincs ellene annak, hogy segítsék
a kérelmezőket, de kéri, hogy minden szempontot vegyenek figyelembe az
elbíráláskor.
A Település Rendezési Tervben lehet-e meghatározni azt, hogy az önkormányzat
kisajátítana épületeket, vagy ingatlanokat akkor, ha indokolt, mert ott az
önkormányzatnak valami terve van? Ki határozza meg azt, hogy a kisajátítás milyen
összegben történik?
Dankó Zoltán: a kisajátításnál mindig elemezni kell a sajátosságokat. Ezt több dolog
is megalapozhatja, mint például, ha a rendezési terv előír egy utcanyitást, vagy
valami létesítményhez bővítést, mint például iskolához tornaterem építést, akkor a
leendő területre építési tilalmat rendelhet el, és elővásárlási jogot jegyeztet be az
önkormányzat.
Mindenképpen
közérdekre
hivatkozva
lehet
kisajátítást
kezdeményezni. A másik kérdésre válaszolva elmondja, hogy a nagyméretű tároló
építmények mindegyike építési engedély alapján fognak épülni. Az építési engedély
dokumentációjában meg kell jelölni a pontos rendeltetését. Az engedélyezési eljárás
folyamán a helyi útkezelőnek – ami jelen esetben a NÜVI – útkezelői nyilatkozatot
kell kiadnia, és ekkor kell odafigyelni arra, hogy milyen korlátozás van az érintett
utcában. Nem javasolja a tiltást, hanem inkább a szabályozott megengedésnek a
híve, figyelembe véve azt, hogy a raktárak működtetése hogyan működne.
Lovász Imre: a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény írja elő, hogy a
kisajátításnál milyen esetekben milyen körülményeknek kell fennállni, és milyen
közérdekű célnak kell megvalósulnia. Ez egy peres eljárás, melyben a bíróság dönt,
nagyon komoly feltételeknek kell megfelelni, nagyon komoly céloknak kell lenni
hozzá.
Bertalan László: ilyenkor a vételár annyi, amennyit a tulajdonos mond?
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Dankó Zoltán: először mindig alkuval kezdődik, és ha nem tudnak megegyezni a
felek, akkor felkérnek értékbecslőt, és ha így sem tudnak megegyezni, akkor megy
bíróság elé az ügy. A bíróság piaci árat szokott megszabni általában.
Bertalanné Drávucz Katalin: van-e még valakinek kérdése az elhangzottakkal
kapcsolatban?
(Kérdés nem hangzik el. Bertalanné Drávucz Katalin polgármester megköszöni
Dankó Zoltánnak a tájékoztatást.)
Bertalan László: a két ülés közötti tájékoztatóval kapcsolatban kérdezi, hogy június
9-én megkeresték a Jászinvest Zrt. képviselőjét, hogy a tulajdonában lévő „100 Ft-os
bolt” épületét a jövő évi Jász Világtalálkozóra legyenek szívesek lehetőség szerint
felújítani. Erre a megkeresésre érkezett válasz?
Bertalanné Drávucz Katalin: a mai napig nem.
(További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a
két ülés közötti munkáról a polgármester és az alpolgármester tájékoztatóját?
A Képviselő-testület a tájékoztatót 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
195/2016. (VI. 23.) sz. határozata
A polgármester és az alpolgármester két ülés közötti munkájáról szóló
tájékoztató elfogadása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a két
ülés között végzett munkáról a polgármester és az alpolgármester által
készített írásos tájékoztatót a szóbeli kiegészítésekkel együtt.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Jászladány Nagyközség Polgármestere helyben
3./ Jászladány Nagyközség Alpolgármestere helyben
értesülnek.

2 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Tájékoztató a 2015/2016-os tanév általános iskolai tapasztalatairól (különös
tekintettel a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek felzárkóztatásáról)
Földváriné Greiz Ágnes a Móra Ferenc Általános Iskola igazgatója,
Előadó:
Szikszai János a Kolping Általános iskola tagintézmény vezetője
Bertalanné Drávucz Katalin: írásos anyagot készített mindkét általános iskola
vezetője. Megkéri Földváriné Greiz Ágnest a Jászladányi Móra Ferenc Általános
Iskola igazgatóját, hogy röviden szóban foglalja össze tájékoztatóját.
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Földváriné Greiz Ágnes: a 2015/2016-os tanévről készített beszámolóban
igyekezett nagyon részletes, átfogó képet adni az iskolában folyó nevelő-oktató
munkáról, beszámolt a humánerőforrás fejlesztésről, a tárgyi fejlesztésről,
gazdálkodásukról. Tegnap volt a tanévzáró értekezlet, ahol egyértelműen azt a
megállapítást tették, hogy a munkatervben meghatározott feladatokat teljesítették,
sőt olyan előre meg nem jelölt feladataik voltak, amiket sikeresen teljesítettek. (pl.
Guinness rekord kísérlet.) Osztályonként elemezte a pedagógiai tevékenységet, és a
tanulókkal összefüggő statisztikai mutatókat. (hiányzás, bukás, évfolyamismétlés) Itt
szeretne egy megjegyzést tenni arról, hogy amikor ez a beszámoló elkészült, akkor
még nem rendelkezett a kollégái által leadott év végi mutatókkal, csak félévhez tudta
viszonyítani a mulasztási átlagot. Tavaly év végén a mulasztási átlag 11,7 nap/fő
volt, az idén duplájára nőtt, de ezt kb. 24 család produkálja. Van olyan család ahol 4
gyerek nem jár iskolába. Egyszerű magyar állampolgárként kérdezi, hogy ezek a
gyerekek miért nincsenek kiemelve a családból? Ez döbbenetes. Elmentek a 10, 30
és 50 órás jelzések a Kormányhivatal felé, a családi pótlék megvonásra került,
mégsem érdekli sem a szülőt, sem a gyereket. Ez kiskorú veszélyeztetése.
Tavalyhoz képest háromszorosára nőtt a bukások száma, úgy döntöttek, hogy a
minimum szintet meg kell húzni. Sokáig az volt a vélemény, hogy nincs értelme a
gyereket buktatni, mert akkor túlkorossá válik, de ez nem lesz így ezután. A
hiányzási átlag vonja maga után az évismétlést, a bukást. 26 osztályozatlan tanuló
volt, ebből 25 nem jelent meg az osztályozó vizsgán, ennek ellenére a törvény még
lehetőséget ad az augusztus végi pótvizsgára. Ezek a kudarcok. A családsegítő
szolgálattal napi kapcsolatban állnak, mégis tehetetlenek. Örömmel mondhatja el,
hogy nőtt a kitűnő tanulók száma, és ezúton szeretné megköszönni az
önkormányzatnak a kitűnő tanulók megvendégelését. A gyerekek 87%-a ingyen
eszik naponta háromszor, így gyermekéhezés nincs a településen. Részletesen
elemezte a különleges bánásmódot igénylő tanulók érdekében folytatott pedagógiai
munkát. Nőtt a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók száma, és óriási probléma az,
hogy az év elejei 18-ról év végére 45-re nőtt a családba fogadott gyermekek száma.
A tanulók 10 %-a sajátos nevelési igényű, 12 %-a családba fogadott, és közel 10 %a magatartási, tanulási zavarral küzd. Ennek ellenére nagyon sok volt a sikerélmény,
a rendezvény, ami a tehetséggondozást szolgálta. Elindult a pedagógusok szakmai
munkájának egy minőség felé történő elfordulása. A TIOP-os pályázatnak
köszönhetően 12 darab digitális tábla áll rendelkezésre, ami napi szinten működik. A
pedagógusok 85-90 %-a belső továbbképzésen, egymás óráinak látogatásán vesz
részt, van, aki még keresi a helyét. Megköszöni az önkormányzat és a képviselők
támogatását.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek
kérdése?
Szöllősi János: a tájékoztató 17. oldalán található, hogy „a Jászsági Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival napi kapcsolatban vagyunk, sajnos
bizonyos dolgokban nem értünk egyet. Ezek tisztázására esetmegbeszélést
tartottunk.” Ez az amit tetszett említeni?
Földváriné Greiz Ágnes: nem. Amikor a gyerekkel történik valami, vagy nem jelenik
meg az iskolában, akkor azonnal küldik az esetjelzést a családsegítő szolgálatnak,
amiben leírják a problémát. A szolgálat felkeresi a szülőt családlátogatás keretében,
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és leírják azt, amit a szülő mondott, ami természetesen teljesen más, mint amit az
iskola állít. Az iskola azt állítja, hogy a gyerek nem hozta be határidőre a hiányzásról
szóló orvosi igazolást, a szülő arról tájékoztatja a családsegítő szolgálatot, hogy
behozta, és ők ezt írják le. Visszajön az ő reflektálásuk, a pedagógus pedig úgy érzi,
hogy meghazudtolják.
Szöllősi János: ez egy szélmalomharc.
Bertalanné Drávucz Katalin: jegyző úrtól kérdezte, hogy hozzá érkezik-e még
hiányzásokról jelzés, ő mondta, hogy nem, mert a jegyzőnek ez a hatásköre
megszűnt, és a Jászapáti Járási Hivatalhoz került. A Járási Hivatal vezetőjét kellene
megkérdezni, hogy ezek a gyerekek miért nincsenek kiemelve a családokból.
Lovász Imre: a Járási Hivatalnál szabálysértési eljárást kell indítani a hiányzással
kapcsolatban, ahol felveszik a kapcsolatot a családsegítő és gyermekjóléti
szolgálattal.
Földváriné Greiz Ágnes: 42 esetben elindult a szabálysértési eljárás, 29 esetben
családi pótlék megvonással járt, a többi eset még nincs lezárva.
Bertalan László: a Móra Ferenc általános iskola pedagógusai tiszteletet érdemelnek
már csak azért is, mert mindenki hallotta, hogy milyen összetételű a tanulók
létszáma. Szeretné megkérdezni a roma önkormányzat tagjait, és az igazgató
asszonyt, hogy a roma önkormányzat felvette-e a kapcsolatot azokkal a problémás
családokkal, ahol a gyerekek rendszeresen nem járnak iskolába? Tudja-e a roma
önkormányzat, hogy melyik családokról van szó, tesz-e annak érdekében, hogy jobb
belátásra bírja a családokat, vagy van-e tervbe véve ilyen intézkedés?
Czibak László: a roma önkormányzatnak jó a kapcsolata a tanárokkal, már voltak
benn az iskolában, próbáltak a gyerekekkel beszélni, jobb belátásra bírni őket.
Konkrétan nincs tudomásuk az előzőleg említett családok kilétéről, de igazgató
asszonnyal egyeztetni fognak, és felkeresik őket. Úgy érzi, tudnak majd rájuk hatni,
hiszen nem lehet olyat tenni, hogy egy gyerek ne járjon iskolába. Szívesen
segítenek, ha ilyen probléma van. Nem jó, ha megvonják a családi pótlékot, hiszen
akkor bevételtől esnek el.
Bertalan László: kéri igazgató asszonyt, hogy vegyék fel a roma önkormányzattal a
kapcsolatot, hátha sikerül jobb belátására bírni közösen a szülőket, gyerekeket.
Czibak László: akkor is nehéz a megélhetés, ha kapnak családi pótlékot. Ha
megvonják tőlük, akkor még jobban a bűnözésre kényszerülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e még valakinek
kérdése a Móra Ferenc általános iskola tájékoztatójával kapcsolatban:
(További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin: megkéri Szikszai Jánost, a Kolping Katolikus Általános
Iskola tagintézmény-vezetőjét, hogy pár mondatban foglalja össze írásbeli
tájékoztatóját.
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Szikszai János: amikor készíti a beszámolót, akkor még nem teljes adat áll
rendelkezésre, ezért néhány adatot pontosítani szeretne. A hiányzási mutatók nőttek
tavalyhoz képest, ami jórészt igazolt hiányzás. Jelenleg 13,9 nap/fő a hiányzási átlag,
ami az előző évben 12 nap/fő volt. Egy család miatt megjelent az igazolatlan
hiányzás, fel is kellett venni a kapcsolatot miattuk a Jászapáti Járási Hivatallal. Mivel
ebből a családból 3 gyerek jár az iskolába, ezért 3 osztályt érintett a probléma. Ez a
problémás család időközben elköltözött Tiszaföldvárra, a Járási Hivatal az ott
illetékes hivatalhoz továbbította az eljárást. Kollégáival együtt igyekeznek a
gyerekeknek segíteni, támogatni őket mindenféle problémájukban. A napközis, illetve
a délutáni foglalkozásokon próbálják a tanulásukat hathatósan segíteni. Az iskolában
a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma 12, a hátrányos helyzetű
tanulók száma 22.
A tavalyi évben sajátos nevelési igényű gyermekek
meggyógyultak, és ebben az évben már nem volt ilyen tanuló. Papíron már nem
tartozik abba a kategóriába, de egyébként ugyanaz a gyerek maradt, aki volt.
Hivatalos formában nem tudják már megadni azt a segítséget, amire szüksége lenne,
de a hivatalos formán túl mindenképpen fejlesztik azokat, akik rászorulnak, vagy
igénylik. A kollégák rendszeresen biztosítanak korrepetálási lehetőséget bárkinek. A
tavalyi évhez nem sokban változott a bukások száma. Kevesebb lett az
osztályismétlő, 1-2 tantárgyból 4 fő fog javítóvizsgát tenni, illetve 3 elsősnél beszélték
meg a szülőkkel, hogy jobb lesz, ha még egyszer járják az első osztályt. A kiküldött
tájékoztatóban 28 fő kitűnő szerepelt, de a végére csak 25 fő lett tényleg kitűnő.
Köszöni szépen az önkormányzatnak a kitűnő tanulók megvendégelését, valamint a
nyolcadikosak részére nyújtott ajándékokat. Köszöni a roma önkormányzatnak, hogy
a tanévzárón az ő nevükben is tudtak átadni a szorgalmukért, a fociért egy kis
jutalmat. Köszönik az önkormányzat támogatását.
Lajkó József: az iskola fenntartója a KOSZISZ hozzájárult, hogy meghirdethessenek
az iskolában tehetséggondozást vagy korrepetálást a tanórákon kívül.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek
kérdése az írásos anyaggal, vagy az elhangzottakkal kapcsolatban?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin: ha úgy érzik, hogy egy későbbi időpontban jobb lenne
a tájékoztató megtartása, hogy a kellő adatok rendelkezésre álljanak, akkor
következő évtől át lehet tenni a soron következő ülésre ezt a napirendi pontot, ami
szeptemberben van.
Földváriné Greiz Ágnes: nem szükséges átenni, majd előbb kéri az adatokat a
kollégáitól.
Szikszai János: igazodik a júniusi üléshez, az esetleges változásokat szóban
elmondja.
Bertalanné Drávucz Katalin: megköszöni mindkét iskola vezetőjének, hogy
elkészítették írásos tájékoztatójukat, valamint elfogadták a testületi ülésre szóló
meghívást.
(További hozzászólás nem hangzik el.)
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a Móra
Ferenc általános iskola igazgatója részéről készített tájékoztatót?
A Képviselő-testület a tájékoztatót 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
196/2016. (VI. 23.) sz. határozata
Jászladányi Móra Ferenc Általános iskola tájékoztatójának elfogadása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Móra
Ferenc Általános iskola igazgatója által készített tájékoztatót a 2015/2016-os
tanév általános iskolai tapasztalatairól az elhangzott kiegészítésekkel együtt.
Képviselő-testület megköszöni a pedagógusok egész évi munkáját, valamint jó
együttműködésüket az önkormányzattal.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Móra Ferenc Általános iskola helyben
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a
Kolping tagintézmény vezetője részéről készített tájékoztatót az elhangzott kiegészítésekkel?
A Képviselő-testület a tájékoztatót 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
197/2016. (VI. 23.) sz. határozata
Szászbereki Kolping Katolikus Általános iskola Jászladányi Tagintézménye
tájékoztatójának elfogadása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
Szászbereki Kolping Katolikus Általános iskola Jászladányi Tagintézményének
vezetője, Szikszai János által készített tájékoztatót a 2015/2016-os tanév általános iskolai tapasztalatairól, az elhangzott kiegészítésekkel együtt.
Képviselő-testület megköszöni a pedagógusok egész évi munkáját, valamint jó
együttműködésüket az önkormányzattal.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola Jászladányi Tagintézménye helyben
értesülnek.
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3 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Javaslat a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2015. évi vízi-közmű
szolgáltatási tevékenységéről készült beszámoló elfogadására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: írásbeli beszámolót küldött a Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt. (TRV ZRT), de a testületi ülésre nem tudtak eljönni. Amennyiben
kérdés merül fel, akkor kérik, hogy azt küldjük meg részükre, és írásban fognak rá
válaszolni. A mai napon érkezett egy hölgy a TRV ZRT-től, aki a szennyvízzel
kapcsolatos tervdokumentációt felülvizsgálja. Folyamatban van fizikálisan is a
próbaüzem lezárása, és az üzemeltetési és a vízjogi üzemeltetési engedély
megkérése. Pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök úr távollétében Tóth Imre képviselőt
kérdezi, hogy milyen javaslat született?
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság részéről: a bizottság
tárgyalta, és javasolja a tájékoztató elfogadását az előterjesztés szerint.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek
kérdése, véleménye vagy más javaslata?
Szöllősi János: a beszámolóban olvasható, hogy a szennyvízberuházás ideje alatt
231 csőtörést kellett javítani. Kérdése, hogy a csőtörés javításának plusz költsége ki
lett-e számlázva a szennyvíz kivitelezője részére, és az mekkora összeg volt? A
beszámoló 3. oldalán olvasható, hogy a kutakból kitermelt víz 377 652 m3, az
értékesített víz 154 669 m3. Kérdése, hogy a különbözetet kinek kell megfizetni?
Bertalanné Drávucz Katalin: sokáig a vízmű üzemeltetője a NÜVI volt. Pénzügyi
osztályvezető úr ott dolgozott előtte, és megfelelő rálátása van a vízmű
üzemeltetésre, tegnap a bizottsági ülésen elmondta, hogy ez a különbözet nem csak
most ennyi, hanem több 10 évig visszamenőleg is ennyi volt. Sajnos a vízveszteség
ilyen magas arányú. A kitermelt víz utáni hozzájárulást nem az önkormányzat fizeti,
hanem az üzemeltető. A szennyvíz kivitelezés során a csőtörések költsége nem az
önkormányzatot terheli, hanem a TRV ZRT-t. Arra, hogy a szennyvíz kivitelező és a
TRV ZRT hogyan rendezte egymás között, arra az önkormányzatnak nincs rálátása.
Mezei Norbert: a hálózati veszteség mindig is 200 ezer köbméter körül mozgott. Ez
adódik a hálózat tisztításból, csőtörésekből, és a mérőóra cserékből. Egy mérőóra
hitelesítése 5 évente lejár. A tavalyi évben a csőtörések számában jelentkezett
kiugró adat. Az önkormányzat a tulajdonosa a hálózatnak, a TRV ZRT bérleti díjat
fizet érte, amit a hálózatra forgat vissza.
Tóth Imre: a TRV ZRT-vel kötött szerződés tartalmazza azt, hogy a csőtörések
javításának költségét a bérleti díjból levonják? Kérdése a pénzügyi osztályvezető
úrhoz, hogy a bérleti díjból került-e levonásra nagyobb összeg, ami a csőtörések
költsége lehet?
Mezei Norbert: a csőtörések költsége nem került levonásra. A TRV ZRT csak akkor
nyúl hozzá a bérleti díjhoz, ha hálózati fejlesztést végez, és ehhez mindig előzetes
hozzájárulást is kér az önkormányzattól. 2013 óta nem vontak le semmit a bérleti
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díjból, ami nem lett volna leegyeztetve. Mióta átvették az üzemeltetést, szinte csak
fenntartják, működtetik, fejlesztést még nem hajtottak végre.
Bertalanné Drávucz Katalin: a csőtörésekből a NÜVI-nek még bevétele is
jelentkezik, ha használják a gépeiket.
(További hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az
írásos anyagban szereplő beszámolót az elhangzott kiegészítésekkel?
A Képviselő-testület a beszámolót 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
198/2016. (VI. 23.) sz. határozata
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. beszámolójának elfogadása a 2015. évi
vízi-közmű szolgáltatási tevékenységéről
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel a
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára elfogadja a
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. vezérigazgatója Hajdú Gábor által készített beszámolót, a 2015. január 1-től Jászladányon nyújtott Víziközműszolgáltatással kapcsolatos észrevételekről, valamint az elmúlt időszak üzemeltetési, működtetési és karbantartási tapasztalatairól.
Erről: 1./
2./
3./

Képviselő-testület tagjai helyben,
Polgármesteri Hivatal helyben
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. vezérigazgatója (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. sz.)
értesülnek.

4 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Beszámoló a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 2015. évi
szakmai munkájáról
Müllerné Braun Erika intézményvezető
Előadó:
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi Müllerné Braun Erika intézményvezetőt,
hogy kívánja-e az írásos anyagot szóban kiegészíteni?
Müllerné Braun Erika: nem szeretné szóban kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre
szívesen válaszol.
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszony
távollétében Szöllősi János képviselőt kérdezi, hogy milyen javaslat született?
Szöllősi János az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság részéről: a bizottság
tárgyalta, és elfogadásra javasolja a beszámolót az előterjesztés szerint.
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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 tudja elfogadni az
írásos anyagban szereplő beszámolót a bizottság javaslatára?
A Képviselő-testület a beszámolót 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
199/2016. (VI. 23.) sz. határozata
A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 2015. évi szakmai munkájáról készült beszámoló elfogadásáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság javaslatára elfogadja a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 2015. évi szakmai munkájáról készült beszámolót, egyben
megköszöni az intézményben dolgozók munkáját, együttműködését az önkormányzattal.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Szociális és Gyermekvédelmi Központ helyben
é r t e s ü l n e k .

5 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok
igénybevételéről,
valamint
a
fizetendő
térítési
díjakról
szóló
12/2005. (VII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Lovász Imre jegyző,
Előadó:
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: írásos anyagot mindenki kapott, Lovász Imre jegyzőt
kérdezi, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni?
Lovász Imre: nem kívánja szóban kiegészíteni.
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, Szöllősi János képviselőt
kérdezi, hogy milyen javaslat született?
Szöllősi János az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság részéről: a bizottság
tárgyalta, és elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást az előterjesztés szerint.
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, Tóth Imre képviselőt
kérdezi, hogy milyen javaslat született?
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Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság részéről: a bizottság
tárgyalta, és elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást az előterjesztés szerint.
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a
rendeletmódosítást az előterjesztés szerint?
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
12/2016. (VI. 24.) rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló
12/2005. (VII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
6 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Beszámoló a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2015/2016-os tanévben végzett
munkájáról
Lajosné Kiss Klára intézményvezető
Előadó:
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi Lajosné Kiss Klára intézményvezetőt,
hogy kívánja-e szóban kiegészíteni az írásos anyagot?
Lajosné Kiss Klára: nem kívánja kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen
válaszol.
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, Szöllősi János képviselőt
kérdezi, hogy milyen javaslat született?
Szöllősi János az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság részéről: a bizottság
tárgyalta, és elfogadásra javasolja az óvoda beszámolóját az előterjesztés szerint.
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 az ügyrendi bizottság javaslatára az óvoda beszámolóját?
A Képviselő-testület a beszámolót 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
200/2016. (VI. 23.) sz. határozata
A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2015/2016-os nevelési évben végzett munkájáról készült beszámoló elfogadására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság javaslatára elfogadja a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde
2015/2016-os nevelési évben végzett munkájáról készült beszámolót, egyben
megköszöni az intézményben dolgozók munkáját, együttműködését az
önkormányzattal.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Jászladányi Óvoda és Bölcsőde helyben
é r t e s ü l n e k .
7 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Javaslat a 2016/2017-es nevelési évben indítandó óvodai csoportok számának
meghatározására
Lajosné Kiss Klára intézményvezető
Előadó:
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi Lajosné Kiss Klára intézményvezetőt,
hogy kívánja-e szóban kiegészíteni az írásos anyagot?
Lajosné Kiss Klára: ebben az évben rekordszámú gyermek van az óvodában.
Csoportonként vázolta fel az előterjesztésben, hogy hány gyerek fog járni egy-egy
csoportba, és ez alapján kéri a képviselő-testületet, hogy a 10 csoportot
engedélyezni szíveskedjenek.
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, Szöllősi János képviselőt
kérdezi, hogy milyen javaslat született?
Szöllősi János az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság részéről: a bizottság
tárgyalta, és 10 óvodai csoport indításának engedélyezését javasolja a képviselőtestületnek a 2016/2017-es nevelési évben 246 gyermek ellátására.
Lovász Imre: a 7. és 8. napirendi pont szorosan összefügg egymással. A nemzeti
köznevelésről szóló törvény előírja, hogy az óvodai csoportlétszám 13 fő és 25 fő
között mozoghat, a fenntartó engedélyével maximálisan 20 %-al lehet eltérni.
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 az ügyrendi bizottság javaslatát?
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A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
201/2016. (VI. 23.) sz. határozata
A 2016/2017-es nevelési évben indítandó óvodai csoportok számának meghatározására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság javaslatára figyelemmel engedélyezi a 2016/2017-es
nevelési évben 10 óvodai csoport indítását a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde
intézményben az előterjesztés szerint.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Jászladányi Óvoda és Bölcsőde helyben
é r t e s ü l n e k .
8 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérelme
növeléséhez
Lajosné Kiss Klára intézményvezető
Előadó:
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

maximális

csoportlétszám

Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi Lajosné Kiss Klára intézményvezetőt,
hogy kívánja-e szóban kiegészíteni az írásos anyagot?
Lajosné Kiss Klára: nem kívánja kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen
válaszol.
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, Szöllősi János képviselőt
kérdezi, hogy milyen javaslat született?
Szöllősi János az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság részéről: a bizottság
tárgyalta, és elfogadásra javasolja a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérelmét a
maximális csoportlétszám 20 %-al történő növelés engedélyezésére a 2016/2017
nevelési évre a „Tündérkert” óvoda Napraforgó, Katica és Nagysugár csoportok,
valamint a „Szivárvány” óvoda Süni és Liliom csoportok vonatkozásában.
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 az óvoda
kérelmére, az érintett csoportok létszámának 20%-al történő növelésével?
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
202/2016. (VI. 23.) sz. határozata
Óvodai maximális csoportlétszám emelése
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság javaslatára figyelemmel, a Nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése alapján, fenntartói jogkörében
eljárva a 2016/2017-es nevelési évre a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde Petőfi
úti „Tündérkert” óvoda Napraforgó, Katica és Napsugár csoportjában, valamint
a Rákóczi úti „Szivárvány” óvoda Süni és Liliom csoportjában engedélyezi az
óvodai csoportok létszámának 20 %-al történő növelését az előterjesztésben
szereplő kérelem szerint.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Jászladányi Óvoda és Bölcsőde vezetője helyben
értesülnek
9 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetési
módosítására
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Előadó:
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

előirányzatainak

Bertalanné Drávucz Katalin: írásos anyagot kapott mindenki. Az elmúlt időszak
elmúlt eseményei vannak átvezetve a költségvetési előirányzat módosításon, a
pénzügyi osztály tételesen és összegszerűen felsorolta, hogy melyek azok a tételek
amelyek módosítják a költségvetési főösszeget. Megkérdezi Mezei Norbert pénzügyi
osztályvezetőt, hogy kívánja-e az írásos anyagot szóban kiegészíteni?
Mezei Norbert: nem kívánja kiegészíteni, a kérdések megválaszolásában szívesen
áll rendelkezésre.
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, Tóth Imre képviselőt
kérdezi, hogy milyen javaslat született?
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság részéről: a bizottság
javasolja az előterjesztésnek megfelelően az előirányzat módosítását.
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 tudja elfogadni a
pénzügyi bizottság javaslatára az Önkormányzat 2016. évi költségvetési
előirányzatainak módosítását ez előterjesztés szerint?
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A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
203/2016. (VI. 23.) sz. határozata
2016. évi költségvetési előirányzatok módosítása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a
Jászladány
Nagyközségi
Önkormányzat
2016.
évi
költségvetési
előirányzatainak módosítását, az előterjesztés szerint.
Erről: 1./
2./

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

1 0 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Előadó:
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin:: a költségvetési rendelet tervezetben az imént
elfogadott előirányzat módosítások vannak átvezetve. Pénzügyi bizottság tárgyalta,
milyen javaslat született?
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság részéről: a bizottság
elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást az előterjesztés szerint.
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a
2016. évi költségvetési rendelet módosítását az előterjesztés szerint?
A Képviselő-testület a rendeletmódosítást 6 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
13/2016. (VI. 24.) önkormányzati rendelete az
önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
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1 1 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) önkormányzati
rendelet módosítására
Előadó:
Lovász Imre jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek.
Lovász Imre: a legutóbbi testületi ülésen döntés született arról, hogy a települési
támogatásról szóló rendelet bővüljön egy új támogatási formával, mely a fogyasztási
mérőhely szabványos kiépítéséhez nyújtható települési támogatás. Ennek
megfelelően lett elkészítve a rendelet módosítás tervezete, kéri a képviselőtestületet, hogy vitassák meg az előterjesztést.
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született?
Szöllősi János az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság részéről: a bizottság
tárgyalta, és elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást az előterjesztés szerint.
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 tudja elfogadni az
ügyrendi bizottság javaslatára a rendeletmódosítást az előterjesztés szerint?
A Képviselő-testület a rendeletmódosítást 5 igen és 1 nem szavazattal elfogadja,
és a következő rendeletet alkotja:

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
14/2016. (VI. 24.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásról szóló
5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
Lovász Imre: az SZMSZ módosítása is szükséges, ahhoz, hogy a képviselő-testület
átruházza hatáskörét. Javasolja, hogy jegyzői hatáskörbe kerüljön ennek a
támogatásnak az elbírálása, hiszen ha minden kötelező mellékletet benyújtanak a
kérelemhez, akkor nincs mérlegelés, hanem megadható a támogatás, így nem kell
minden egyes kérelmet bizottság elé vinni. Javasolja az SZMSZ rendeletmódosítást
elfogadásra.
Tóth Imre: a szociális keret felhasználás elfogadható úgy, hogy jegyzői hatáskörbe
kerül az elbírálás?
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Lovász Imre: igen.
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született?
Szöllősi János az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság részéről: a bizottság
tárgyalta, és elfogadásra javasolja az SZMSZ módosítást az előterjesztés szerint.
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 tudja elfogadni az
ügyrendi bizottság javaslatára az SZMSZ módosítást az előterjesztés szerint?
A Képviselő-testület a rendeletmódosítást 5 igen és 1 nem szavazattal elfogadja,
és a következő rendeletet alkotja:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2016. (VI. 24.) önkormányzati rendelete
a szervezeti és működési szabályzatról szóló 6/2015. (II. 23.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
1 2 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Javaslat az Ozoróczky Mária Szociális Központ intézményvezetői álláshely
pályázati kiírására és ideiglenes bizottság megválasztására
Lovász Imre jegyző,
Előadó:
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek.
Lovász Imre: a Magyar Államkincstár nyilvántartásba vette az új intézményt,
valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala
kiadta a működési engedély módosítását, így 2016. július 1-től törvényesen tud
működni az új összevont intézmény, az Ozoróczky Mária Szociális Központ. A
képviselő-testületi döntésnek megfelelően Müllerné Braun Erika be lett jegyezve a
Magyar Államkincstárnál meghatározott időre intézményvezetőnek, a megbízatása
2016. szeptember 30-ig szól. Október 1-től eredményes pályázat esetén 5 évre lenne
kinevezve a megválasztott intézményvezető, erre az álláshelyre kellene kiírni a
pályázatot, illetve a pályázat elbírálására ideiglenes bizottságot kellene létrehozni. A
jogszabály szerint az ideiglenes bizottságnak legalább 3 tagúnak kell lenni.
Véleménye szerint célszerűbb lenne 4 főből álló bizottságot létrehozni, azért, hogy
ha 1 fő nem tud jelen lenni, akkor is határozatképesek legyenek, és megfelelő
javaslattal tudjanak szolgálni a testület felé. Az ideiglenes bizottság 1 tagjának
szakértelemmel rendelkező tagnak kell lennie, itt javasolja Deákné Orosz Zsuzsanna
személyét, aki legutóbb is részt vett az ideiglenes bizottságban. Őt fel is kereste, és
elfogadta a felkérést, amennyiben a testület megválasztja a bizottság tagjának.
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Ügyrendi bizottsági ülésen javasolta, hogy a további három tagnak a polgármestert,
illetve a két bizottsági elnököt válassza a testület.
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született?
Szöllősi János az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság részéről: a bizottság
tárgyalta, és elfogadásra javasolja az Ozoróczky Mária Szociális Központ
intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázati felhívást az előterjesztés szerint,
valamint javasolja a pályázat elbírálására ideiglenes bizottság létrehozását a jegyző
úr által javasolt személyek megbízásával.
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 tudja elfogadni az
Ozoróczky Mária Szociális Központ intézményvezetői álláshelyére a pályázati
kiírást?
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
204/2016. (VI. 23.) sz. határozata
Ozoróczky Mária Szociális Központ intézményvezetői álláshely pályázati
kiírásáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Ozoróczky Mária
Szociális Központ intézményvezetői munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
határozott időre, 2016. 10. 01-2021. 09. 30-ig szól
A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Ozoróczky Mária Szociális Központ
5055 Jászladány, Kossuth L. u. 106.sz.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, az
intézmény színvonalas, szakszerű és törvényes működtetése, hatékony
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény
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működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, melyet jogszabály nem utal
más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások :
az illetmény megállapítására és juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
− főiskola, az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. sz. mellékletében előírt
szakirányú felsőfokú végzettség
− legalább 5 év feletti szakmai gyakorlat
− legalább 5 év feletti vezetői gyakorlat
− vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
− szociális szakvizsga,
− büntetlen előélet
− cselekvőképesség
− a Kjt.20/B.§ (2) bekezdésének megfelelően a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a vezetői megbízással egyidejűleg
határozatlan időre közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
− az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program
− szakmai gyakorlat igazolása
− szakmai önéletrajz
− az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata
− három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a kérelem
feladását igazoló bizonylat másolata
− a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati eljárással összefüggésben a
pályázati anyagában foglalt személyes adatok kezeléséhez hozzájárul
− a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázata nyilvános ülésen történő
tárgyalásához hozzájárul-e.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. október 01.
A pályázat benyújtásának határideje:

2016. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bertalanné Drávucz
Katalin polgármester nyújt a 06-57/453-692 vagy a 06-57/817-947-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
− Postai úton, a pályázatnak a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
címére történő megküldésével (5055 Jászladány, Hősök tere 6. sz.). Kérjük
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 2379/2016 és a munkakör megnevezését: intézményvezető
− Személyesen: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester Jász-NagykunSzolnok megye 5055 Jászladány, Hősök tere 6. sz.
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A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat benyújtási határidejét követően a pályázati feltételeknek megfelelő
pályázókat, a pályázat előkészítője által összehívott legalább három tagú
szakértelemmel rendelkező bizottság meghallgatja, véleményezi. A személyes
meghallgatást követően, a bizottság által írásba foglalt véleményt mérlegelve
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt az
intézményvezető személyéről.
A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója
az eljárás során fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 30.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
www.kozigallas.gov.hu
www.jaszladany.hu
Ladányi Hírek
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Jászladányi Polgármesteri Hivatal
é r t e s ü l n e k .

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a
jegyző úr és az ügyrendi bizottság javaslatára az ideiglenes bizottság létrehozását?
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
205/2016. (VI. 23.) sz. határozata
Ideiglenes bizottság létrehozása az Ozoróczky Mária Szociális Központ
intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat véleményezésére
Jászladány
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a és
20/B. §-a alapján valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Kormány rendelet
1/A. § (9) – (10) bekezdésében, 3. § (3) bekezdésében illetve 3/A. §-ban
biztosított jogkörében eljárva, legalább négy tagú, a betöltendő munkakör
feladatait érintően szakértelemmel rendelkező ideiglenes bizottságot hoz létre
az Ozoróczky Mária Szociális Központ intézményvezetői álláshelyére kiírt és
beérkező pályázatok véleményezésére.
A bizottság megbízatása e feladat ellátásának idejére szól.
A bizottság tagjai:
1. Deákné Orosz Zsuzsanna
2. Bertalanné Drávucz Katalin
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3. Seresné Lados Éva
4. Bagi Zsolt Arnold
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Bizottság tagjai,
3./ Jászladányi Polgármesteri Hivatal helyben
é r t e s ü l n e k .
1 3 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Egészségtervének
felülvizsgálatáról
Előadó:
Lóczi István aljegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: átadja a szót Lóczi István aljegyzőnek.
Lóczi István: 2014-ben elkészült törvényi előírásoknak megfelelően a település
Egészségterve, és akkor azt határozta meg a testület, hogy kétévente felül kell
vizsgálni. A felülvizsgálat megtörtént, ebben megfogalmazásra kerültek az elmúlt két
év változásai, melyről az írásos anyagot mindenki megkapta. A táblázatok a 20102013 évi adatokhoz viszonyítva a 2014-2015 évi adatokat tartalmazzák. A
Jászberényi Kórház nagyon részletes adatokat küldött a jászladányi lakosok
vonatkozásában. Többszöri kérésre sem kapott adatokat az orvosi ügyelettől, reméli
a következő felülvizsgálat során az új központi ügyelet majd fog adatokat szolgáltatni.
Úgy gondolja, hogy kétévente nem szükséges felülvizsgálni az Egészségtervet, ezért
javasolja, hogy ezt módosítsák, és ötévente kerüljön felülvizsgálatra az anyag.
Korábban a felelősök nevei név szerint szerepeltek a tervben, melyet most
beosztásokra módosítanának, hogy ha valami változás következne, akkor ne kelljen
a személyváltozás miatt módosítani soron kívül. Tisztelettel kéri a képviselő-testületet
a felülvizsgálat elfogadására.
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született?
Szöllősi János az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság részéről: a bizottság
megtárgyalta, és elfogadásra javasolja az Egészségterv felülvizsgálatát azzal a
kiegészítéssel, hogy az előterjesztés 2. pont első bekezdése az alábbiakra
módosuljon: 2014-ben és 2015-ben, a 2010-2013 évekhez viszonyítva nőtt a 0-2
éves és a 3-5 éves korúak száma. Nagymérvű csökkenés tapasztalható viszont a 613 éves korosztály és a 14-17 éves korosztály létszámában.
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 tudja elfogadni az
ügyrendi bizottság javaslatával kiegészítve az Egészségterv felülvizsgálatát?
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
206/2016. (VI. 23.) sz. határozata
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Egészségtervének felülvizsgálatáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság javaslatára elfogadja a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Egészségtervét az előterjesztés szerint, az alábbi módosítással:
Az előterjesztés 2. pont első bekezdése az alábbiakra módosul:
„2014-ben és 2015-ben, a 2010-2013 évekhez viszonyítva nőtt a 0-2
éves és a 3-5 éves korúak száma. Nagymérvű csökkenés tapasztalható
viszont a 6-13 éves korosztály és a 14-17 éves korosztály létszámában.”
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben,
3./ Érintett intézmények vezetői
értesülnek.
1 4 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége 2016. évi tagdíj
összegének jóváhagyására
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Előadó:
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: írásos anyag készült, hasonlóan a korábbi évekhez a
Jászsági Önkormányzatok Szövetségében (JÖSZ) fizetendő tagdíjról kellene
dönteni. Pénzügyi bizottság tárgyalta, Tóth Imre képviselőt kérdezi, hogy milyen
javaslat született?
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság részéről: a pénzügyi
bizottság az előterjesztésnek megfelelően javasolja a tagdíj elfogadását 76.598,forint összegben.
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 tudja elfogadni a
pénzügyi bizottság javaslatára a JÖSZ tagdíjat?
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
207/2016. (VI. 23.) sz. határozata
Jászsági Önkormányzatok Szövetsége részére fizetendő tagdíjról
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége (5100 Jászberény, Szabadság tér 16.)
2016. évi tagdíját az alábbiak szerint:
A település lakosságszáma (2015. évi adat) alapján:
5787 fő x 10,- Ft/lakos = 57.870,- Ft.
A település 1,2 lakosra jutó iparűzési adója: (2015. évben 90.316.142,- Ft beszedett adóból) 18.728,- Ft kiegészítő tagdíj.
A tagdíj összege összesen: 76.598,- Ft.
A tagdíj átutalása az alábbi bankszámlaszámra szükséges:
Jász-Takarékszövetkezet 69500187-11024202.
A 2016. évi tagdíj befizetésének határideje: 2016. június 30.
Felelős: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben,
3./ Jászsági Önkormányzatok Szövetsége, Jászberény
értesülnek.
1 5 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a Jászladányi Rendőrőrs épületében
beépítésére
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

beléptető

rendszer

Bertalanné Drávucz Katalin: nem kívánja kiegészíteni szóban az írásos anyagot.
Pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született?
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság részéről: a pénzügyi
bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolja az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot.
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 tudja elfogadni a
pénzügyi bizottság javaslatát?
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
208/2016. (VI. 23.) sz. határozata
Jászladányi Rendőrőrs támogatására, a Rendőrőrs épületében (Jászladány,
Hősök tere 4.) beléptető rendszer beépítésére
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel módosítja a
79/2016. (III. 24.) számú határozatát, és az önkormányzat 2016. évi
költségvetésében maximum bruttó 600 ezer forint keretösszegig támogatást
biztosít a Jászladányi Rendőrőrs tárgyi feltételeinek javítására, a Jászladány,
Hősök tere 4. szám alatti Rendőrőrs épületében beléptető rendszer
beépítésére.
A
Képviselő-testület
a
támogatás
összegét
az
Önkormányzat
költségvetésében a várható működési kiadások terhére biztosítja, egyben
felkéri a Pénzügyi osztály vezetőjét, hogy a támogatást az Önkormányzat
2016. évi költségvetésének módosítása során vegye figyelembe.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal
értesülnek.

1 6 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Javaslat a hulladékgazdálkodás közszolgáltatás ellátásáról szóló 13/2015. (VI.
29.) önkormányzati rendelet módosításra
Lovász Imre jegyző
Előadó:
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek.
Lovász Imre: a hulladéktörvény módosítása, valamint egy új Kormányrendelet
hatálybalépését követően létrejött egy új szervezet, az NHKV Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló
és Vagyonkezelő
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság. A helyi rendelet módosítása szükséges, bele kell foglalni ezt az új
szervezetet - feladat és hatáskörét - a rendelet tervezetnek megfelelően.
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született?
Szöllősi János az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság részéről: a bizottság
tárgyalta, és elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást az előterjesztés szerint.
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 tudja elfogadni a
rendeletmódosítást az ügyrendi bizottság javaslatára?
A Képviselő-testület a rendeletmódosítást 6 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
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16/2016. (VI. 24.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodás közszolgáltatás ellátásáról szóló
13/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
1 7 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a Jászladány Piactér mosdó építés kivitelezési munkák elvégzése
tárgyában cég kiválasztására
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: írásos anyagot mindenki kapott. Pénzügyi bizottság
tárgyalta, milyen javaslat született?
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság részéről: a pénzügyi
bizottság tárgyalta, és javasolja a NÜVI árajánlatát elfogadni az előterjesztésben
szereplő határozati javaslat szerint.
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 tudja elfogadni a
pénzügyi bizottság javaslatát?
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
209/2016. (VI. 23.) sz. határozata
A Jászladány Piactér mosdó építés kivitelezési munkák elvégzése tárgyában
cég kiválasztására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászladány
Piactér mosdó építés kivitelezési munkáinak elvégzésére a Nagyközség
Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény (5055 Jászladány, Hősök tere 6.)
árajánlatát fogadja el bruttó 4.496.076,- Ft összegben.
A forrást az önkormányzat 2016. évi költségvetéséből biztosítja. Egyben
megbízza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal,
3./ Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 5055
Jászladány, Hősök tere 6.
értesülnek.
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1 8 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés pályázat benyújtására önkormányzati étkeztetési fejlesztések
támogatására, a pályázat saját erejének biztosítására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: pályázat benyújtásának szándékáról, illetve önerő
biztosításáról kellene dönteni az előterjesztésben foglaltak szerint. Pénzügyi
bizottság tárgyalta, milyen javaslat született?
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság részéről: a pénzügyi
bizottság tárgyalta, és támogatja a pályázat benyújtását, és a 2 millió forint önerő
biztosítását.
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 tudja elfogadni az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a pénzügyi bizottság javaslatára?
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
210/2016. (VI. 23.) sz. határozata
Pályázat benyújtására önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására, a
pályázat saját erejének biztosítása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel pályázatot nyújt be
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény
3. melléklet II. 7 pontban meghatározottak szerint a Nemzetgazdasági
Minisztériumhoz, az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása
pályázati kiírásra, a Napközi Konyha felújítására.
A pályázat teljes költsége:
40 000 000 Ft
Támogatás összege (95%):
38 000 000 Ft
Önerő (5%):
2 000 000 Ft
Képviselő-testület a pályázat saját erejét 2 000 000,- Ft-ot az önkormányzat
2016. évi költségvetésében a várható iparűzési adó többletbevétele terhére
biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető
2016. június 29.

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben
értesülnek
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1 9 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a TOP-3.2.1-15 kódjelű, „Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése” című pályázat kapcsán szolgáltatók kiválasztására
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: átadja a szót Major Ferencné alpolgármesternek.
Major Ferencné: ez a negyedik TOP-os pályázat, melynek benyújtási határideje
2016. július 28. Ez a pályázat a Polgármesteri Hivatal energiakorszerűsítését foglalja
magába. Az előkészítésre, és a tervezés tevékenységre kellene szolgáltatót
kiválasztani. Javasolja a testületnek az írásos anyagban szereplő határozati
javaslatok szerint a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó cégek megbízását.
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 tudja elfogadni
projekt előkészítés tevékenységre a Jásztér Kft. ajánlatát?
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
211/2016. (VI. 23.) sz. határozata
A TOP-3.2.1-15 kódjelű, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”
című pályázat kapcsán projekt előkészítésre szolgáltató kiválasztására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15
kódjelű, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” 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 3 %-a, bruttó 900.000,- Ft
értékben. A forrást a projekt költségvetéséből biztosítja. Egyben megbízza a
polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben,
3./ JÁSZTÉR Jászsági Térségi
Jászberény, Vincellér u. 2.
értesülnek.

Gazdaságfejlesztő

Kft.

5100

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni
tervezés tevékenységre a TIM-for-ART Mérnöki és Pénzügyi Kft. ajánlatát?

36
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
212/2016. (VI. 23.) sz. határozata
A TOP-3.2.1-15 kódjelű, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”
című pályázat kapcsán tervezés tevékenyre szolgáltató kiválasztására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15
kódjelű, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című
pályázat keretében a tervezés tevékenységre a TIM-for-ART Mérnöki és
Pénzügyi Kft. (3100 Salgótarján, Hunyadi krt. 12.) árajánlatát fogadja el a
projekt támogatható költségeinek 2 %-a, 600.000,- Ft értékben. A forrást a
projekt költségvetéséből biztosítja. Egyben megbízza a polgármestert a
szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben,
3./ TIM-for-ART Mérnöki és Pénzügyi Kft. 3100 Salgótarján, Hunyadi
krt. 12.
értesülnek
2 0 . N a p i r e n d i
Egyebek
Előadó:

pont megtárgyalása

Lovász Imre jegyző

Bertalanné Drávucz Katalin: átadja Lovász Imre jegyzőnek a szót.
Lovász Imre: két dolgot kíván megemlíteni az egyebek napirendi ponton belül. Az
egyik az első világháborús emlékmű felújítással kapcsolatos. A múlt héten
megérkeztek az árajánlatok. A pályázatban az elnyerhető támogatás felső határa 2
millió forint, ami vissza nem térítendő támogatás, viszont az ajánlatok közül a
legalacsonyabb is 2 612 340,- forint. Szükség lenne a képviselő-testület döntésére
arról, hogy ez alapján a pályázat benyújtásra kerüljön-e, vagy sem.
Szöllősi János: az a kérdés, hogy az önkormányzat tud-e biztosítani 600 ezer
forintot.
Bertalan László: ha nem a pályázat keretében újítanák fel, akkor sokkal olcsóbban
tudnák felújíttatni. Ha nem pályázatból újítják fel, akkor is kell engedélyeztetni?
Lovász Imre: mindenképpen kell engedélyeztetni, mert ugyanazon a helyrajzi
számon szerepel egy műemlék is.
Bertalanné Drávucz Katalin: javasolja, hogy halasszák el a döntést, és kérjenek
Törőcsik Bélától árajánlatot a felújításra.
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Mezei Norbert: véleménye, hogy pályázaton kívül is belekerülne 600 ezer forintba,
és akkor már érdemesebb pályázaton keresztül végezni, mert akkor minden
dokumentálva lenne.
Bertalan László: mindenképpen a döntés előtt meg kellene keresni Törőcsik Béla
sírkövest, hogy ő milyen ajánlatot tud nyújtani az önkormányzatnak.
Tóth Imre: egyetért a javaslattal.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek
kérdése, véleménye vagy más javaslata?
(További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a
javaslattal, hogy a pályázatról való döntés előtt kérjen az önkormányzat árajánlatot
Törőcsik Béla helyi vállalkozótól?
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
213/2016. (VI. 23.) sz. határozata
Első világháborús emlékmű felújítására további ajánlat kérésére
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elnapolja
döntését az első világháborús emlékmű renoválásával kapcsolatos ajánlatok
kiválasztásáról.
Képviselő-testület felkéri Lovász Imre jegyzőt, hogy az önkormányzat nevében
kérjen további ajánlatot Törőcsik Béla vállalkozótól az emlékmű felújítására
vonatkozóan.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben
értesülnek
Lovász Imre: egy megelőző testületi döntés alapján megkereste mindkét fogorvost,
aki Jászladányon praktizál, és írásban tájékoztatta őket a lakosság körében felmerülő
problémákról. A testületi anyaggal minden képviselő részére kiküldésre került a
fogorvosok válasza tájékoztatásul.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek
kérdése a kiküldött anyaggal kapcsolatban?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin: az egyebek napirendi ponton belül szeretné, ha hozna
egy szándéknyilatkozatot a képviselő-testület a következőkkel kapcsolatban. A
Csíkrákosi testvértelepülés képviselői, amikor a Piknik-en Jászladányon jártak látták
a település tűzoltóautóját, és azt mondták, hogy ők hasznát tudnák venni, ha nekik
adnánk. Ha a testület hozzájárul, hogy eljuttassuk hozzájuk a tűzoltó autót, akkor ők
cserébe adnának a településnek egy kétszemélyes székely kaput. A tűzoltóautó
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nincs az önkormányzat tulajdonában, ajándékba kapták, de sehol nincs nyilvántartva,
az önkormányzat vagyonában nincs aktiválva.
Mezei Norbert: forgalmi engedéllyel rendelkezik a gépjármű, de a nyilvántartásban
nem szerepel.
Bertalanné Drávucz Katalin: évek óta nincs a településen olyan ember, aki
szeretne önkéntes tűzoltó lenni. Többszöri próbálkozásra sem sikerült újraindítani az
egyesületet. Lehetősége lenne az önkormányzatnak, hogy tovább ajándékozza az
ajándékul kapott gépjárművet, erről egy szándéknyilatkozatot kell hozni. Nem titok,
hogy az önkormányzat terveiben szerepel a településközpont felújítása a lebontott
Hősök tere 1. számtól a NÜVI volt telephelyén át a piactérig egy sétálóparkot
kialakítani, ahol a cserébe kapott székely kaput el tudnák helyezni, és még egy
trianoni emlékmű felállítását is szeretnék megvalósítani a világtalálkozóig. Testületi
határozat nem szükséges hozzá, csak egy szándéknyilatkozat.
Bertalan László: a kétszemélyes kapu az a kiskapu?
Major Ferencné: igen, két személy kényelmesen halad át rajta egyszerre.
Bertalan László: és a kiskapu a nagykapuval együtt mennyibe kerülne?
Müllerné Braun Erika: faragással, festéssel, galambdúccal, idézettel együtt biztosan
belekerülne 1 millió forintba. A trianoni emlékművel kapcsolatban el kell dönteni,
hogy koszorús, vagy gyertyás megemlékezést szeretnének, mert aszerint kell
kialakítani az emlékművet. Jászapátin gyertyás megemlékezés van a gimnázium
udvarán, és nagyon szép, megható.
Bertalanné Drávucz Katalin: holnap érkeznek a parktervezők Jászladányra, a
képviselők ha tudnak legyenek ott, hogy közösen tudjanak gondolkodni, tervezni.
Bertalan László: azért kérdezte Dankó Zoltántól a kisajátítás lehetőségét, mert
véleménye szerint minden követ meg kellene mozgatni azért, hogy a Hősök tere 1.
szám alatti sarki épület tulajdonjogát megszerezze az önkormányzat. Ha nem lehet
megegyezni a tulajdonossal, akkor a kisajátítás útján kellene elindulni.
Bertalanné Drávucz Katalin: nyomós közérdeket kell megfogalmazni a
kisajátításhoz, hogy egy bírósági pert meg tudjanak nyerni. Már többször egyeztettek
az épület eladásáról a tulajdonossal, de a végén mégsem adta el. Jelenleg bérleti
szerződésük van egy vállalkozással.
Tóth Imre: a településrendezési tervben kellene megfogalmazni azt a célt, ami
alapján ki lehetne sajátítani, például lehetne ez a parképítés.
Szöllősi János: nem biztos, hogy a bíróság elfogadná megfelelő közérdeknek a
parképítést.
Bertalan László: kéri, hogy mindenképpen keressék meg az épület tulajdonosát, és
adják tudtára az önkormányzat vételi szándékát.

