JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. július 21-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén,
a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Jelen vannak: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett
Dr. Bakos Beáta, Bertalan László, Gyárfás Lajos, Seresné Lados Éva, Szöllősi
János, Tóth Imre 7 fő képviselő.
Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Bagi Zsolt, Major Ferencné 2 fő
képviselő.
Tanácskozási joggal jelen van:
Lovász Imre jegyző,
Lóczi István aljegyző,
Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője,
Czibak László a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,
Lólé Gyula a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagja.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester tisztelettel köszönti a soron kívüli ülésen
megjelent képviselőket, megjelenteket. Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 7 fő
jelen van Bagi Zsolt és Major Ferencné képviselők jelezték távolmaradásukat. A
testület határozatképes, az ülést megnyitja. A meghívóban 2 napirendi pont szerepel
nyílt ülésben. Megkérdezi van-e valakinek plusz napirendi pont, illetve módosító
javaslata?
(Hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a mai
napirendet, mely következtében 2 napirendi pontot nyílt ülésben tárgyal a testület?
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
228/2016. (VII. 12.) 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 Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
kérelmének megtárgyalására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
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2./

Javaslat a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló
2015. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. pont és a III. 1. pont szerinti
„települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására”
pályázat benyújtására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető,
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 Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmének
megtárgyalására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: köszönti a Jászladányi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat (JRNÖ) megjelent tagjait. Két nappal ezelőtt írásos kérelem érkezett a
roma önkormányzattól, megkérdezi Czibak László elnököt, hogy kívánja-e szóban
kiegészíteni a kérelmet?
Czibak László: megköszöni, hogy ilyen gyorsan napirendre tűzte a képviselő-testület
a kérelmüket. A jelenlegi roma önkormányzat szeretne Jászladányon roma napot
rendezni, ami az I. Jászladányi Roma nap nevet kapta. A JRNÖ pályázatot nyújtott
be ennek a rendezvénynek a támogatására. 1 millió forintra pályáztak, de csak 250
ezer forintot nyertek. A roma lakosság körében, elsősorban a közfoglalkoztatott
dolgozók visszajelzései alapján nagyon örülnek az emberek ennek a rendezvénynek,
és ennek a megvalósításához szeretnék kérni az önkormányzat támogatását is,
mivel a pályázaton nyert támogatás kevés lenne a rendezvényhez. Szeretnének
elhívni egy sztárvendéget, Stefano-t, aki a romák körében nagyon népszerű. Az ő
fellépésének díja útiköltséggel együtt 180 ezer forint lenne, és szeretnék, ha ezt az
összeget biztosítaná az önkormányzat. Félig-meddig szóban meg is vannak egyezve
a fellépővel, csak azért nincs még levéglegesítve a felkérés, mert hiányzik az anyagi
forrás hozzá. Ezen túl még iskolás gyerekek lépnének fel ezen a napon, és a
szomszéd település focicsapatait is meghívták, összesen 4 vendég focicsapat lenne,
az ötödik pedig Jászladány. Tervezik, hogy szépségversenyt hirdetnek 3 éves kortól
13 éves korig. Szeretnék a fellépőket, csapatokat díjazni, jutalmazni, ezért a nyert
támogatás nagy részét erre fordítanák. Ezen kívül lesz még ugráló vár, bohóc,
arcfestés, és főzőverseny. Ez a nap nem csak a romáknak szólna, hanem
Jászladány minden lakosának, hozott egy meghívót a polgármester asszonynak,
képviselőknek, és a hivatal dolgozóinak, amit az ülés után személyesen szeretne
átnyújtani. Szeretné, ha a romák és nem romák egymás mellett főznének, hogy az
ellentétek csituljanak, közelebb kerüljenek egymáshoz az emberek, ne legyen
viszálykodás. Szeretnének erőemelő és a darts bemutatót is tartani, ezzel is
népszerűsítve a sportolást, erre felkérték a helyi sportolókat, de még nem kaptak
választ. Kéri a testületet, hogy támogassák anyagilag a rendezvényt.
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Szöllősi János: Czibak Lászlót kérdezi, hogy ez a rendezvény csak egy alkalomra
szól, vagy folyamatosan minden évben megrendezésre fog kerülni, vagy csak akkor,
ha pályázaton nyernek a megvalósításhoz anyagi fedezetet?
Czibak László: ha nyernek a pályázaton, akkor szeretnék minden évben
megrendezni. Ha nem lesz pályázat, akkor is szeretnék megrendezni, csak nincs
hozzá elég anyagi forrásuk. Nagyon kevés pénzből gazdálkodnak, és annak is nagy
része arra ment, hogy az iskolás gyerekeket támogatták, megajándékozták. Az előző
roma önkormányzatnak sokkal több pénz állt a rendelkezésükre, mégsem rendeztek
a romáknak semmit. Jelenleg minden pályázati lehetőséget kihasználnak, figyelik a
megyei és országos kiírásokat is. Táboroztatásra 750 ezer forintot nyertek, és meg is
valósult belőle a táborozás. Szeretnék visszahozni, ami régen volt, hogy az emberek
tudjanak együtt szórakozni úgy, mint a Ladány Napján, mikor együtt főznek,
mulatnak a romák és a nem romák.
Seresné Lados Éva: kérdezi, hogy részletes programtervet tud-e mondani a roma
napról?
Czibak László: az lesz a program, amit az előzőekben elmondott.
Seresné Lados Éva: említette, hogy lesznek iskolai fellépők. Ez le van egyeztetve
az iskolával, vagy nem lesz az iskolának benne feladata, csak a gyerekek egyénileg
fognak szerepelni?
Czibak László: majd igazgató asszonnyal még egyeztetni fog erről, mert táncos
lányokat, és break táncosokat kérnének fel, akiket vittek magukkal Kőtelek, Alattyán,
Jánoshida, Jászalsószentgyörgy településekre, amikor meg voltak hívva ilyen
rendezvényre. Most jelezték a zumbások, hogy ők is fel szeretnének lépni. Attól is
függ, hogy a program hogyan lesz összeállítva, hogy kapnak-e most támogatást. Már
reggel 9-től szeretnék a főzéssel indítani a napot.
Dr. Bakos Beáta: dicséretesnek találja az igyekezetet, amiért egy olyan rendezvényt
szeretnének, hogy simuljanak az ellentétek, amik az évek során felborzolódtak. Nem
kritizálni szeretne, inkább tanácsként mondja el, mivel sűrűn van benne
rendezvények szervezésében, hogy ez nagyon nagy falat, és kicsit kaotikusnak tűnik
a szervezés állapota. Több fellépő érkezik több helyről, jelentős számú vendég
várható, az időpont két hét múlva lesz, és még nincs egy olyan tervezet, hogy le
lenne írva percre pontosan, hogy miként áll össze a rendezvény. Kész programnak
kell lennie, mert egyébként nagyon nehéz lesz nyomon követni, hogy ki mikor lép fel.
Nagyon szűkös az önkormányzat anyagi forrása. Gondoltak-e a szerevezők arra,
hogy megkeresik a helyi vállalkozókat, elsősorban azokat, akik a tavalyi szennyvíz
beruházás kivitelezésében komoly szerepet vállaltak? Javasolja, hogy amennyiben
nem keresték meg még őket, akkor tegyék meg és kérjék, hogy támogassák a
rendezvényt. Kéri, hogy amennyiben a következő években is szeretnék
megvalósítani ezt a rendezvényt, akkor azt ne két héttel előtte jelezzék az
önkormányzat felé, hanem év elején, amikor a költségvetés tervezése zajlik, mert
akkor nagyobb az esély rá, hogy valamennyit tud adni az önkormányzat. A főzést
hány főre tervezi?
Czibak László: azt nem lehet előre kiszámítani, 2 üsttel főznek, reméli elég lesz.
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Dr. Bakos Beáta: lesz büfé? Mert ha igen, akkor meg lehetne kérni a büfést, hogy
támogassa meg a rendezvényt, mivel úgyis jó bevétel várható számára.
Czibak László: felvette már a vállalkozókkal a kapcsolatot, saját maga is legalább 50
ezer forinttal támogatja a rendezvényt. 2 büféssel is felvette a kapcsolatot, még nincs
levéglegesítve, de a héten minden le lesz tisztázva. Nagyban függ minden attól, hogy
az önkormányzat tudja-e támogatni a rendezvényt. Hétvégén a vállalkozók is választ
adnak. Van még a roma önkormányzatnak 150 ezer forint félre téve, mivel minden
évben segítik a családokat a gyerekek beiskolázásánál, hiszen van olyan család,
amelyik füzetet és tollat sem tud venni, ezért szeptemberre tartalékolták ezt a keretet.
Bertalan László: ezen a rendezvényen nagyon sok ember fog megfordulni. Kérdése,
hogy hány órától hány óráig fog tartani a rendezvény, bejelentették-e a
rendőrségnek, és a biztosítást megoldották-e, előkészítették-e már?
Czibak László: bejelentette a rendőrség felé, személyesen vitte be a levelet az
őrsparancsnoknak. Azt kérte, hogy amikor a Stefano fog fellépni, akkor legyenek ott
a rendőrök, mert akkorra több ember várható, vidékről is fognak érkezni várhatóan,
mivel a rendezvény meg lesz hirdetve. Rendezőket vidékről fog hozni, a Securitasnál
vannak jó barátai, nekik csak az üzemanyagot kell kifizetni, vagy az utaztatásukat
megoldani. A rendőrség is kérte a részletes programot. 5-6 óra körül lép fel Stefano.
Bertalan László: hány óráig fog tartani a rendezvény?
Czibak László: 2-3 óráig. 2-kor leállítatja a zenét, és utána eltávoznak a vendégek.
Bertalanné Drávucz Katalin: a kibővített pénzügyi bizottság tárgyalta ezt a
napirendi pontot, elnök úr távollétében Tóth Imre képviselőt kérdezi, hogy milyen
javaslat született?
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság részéről: nehéz
döntése volt a bizottságnak. Ennyire tervezetlenül nem lehet pénzeket kiosztani az
önkormányzat kasszájából, ezért a bizottság nem javasolja a támogatást. Ahhoz
hogy egy ilyen rendezvényre pénzt tudjon biztosítani az önkormányzat nem elég 2-3
héttel előtte bejelenteni. Jelenleg nincs az önkormányzatnak szabad forrása. A
pénzügyi bizottság javasolja a testületnek, hogy támogatásként a sportpályát
díjmentesen bocsássa a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
rendelkezésére haszonkölcsön szerződés keretében, és tekintsen el a rezsi
költségtől (víz, áram).
Saját véleményében egyetért Dr. Bakos Beáta véleményével, korábban kellene
elkezdeni a szervezést. Az önkormányzat hónapokkal a rendezvény előtt lefoglalja a
fellépőket. Nem kézzel írott kérelmet kellett volna benyújtani, hanem egy részletes
programtervet, költségekkel, időpontokkal, szereplőkkel.
Szöllősi János: támogatja a bizottság javaslatát, hiszen a következő napirendi pont
éppen arról szól, hogy rendkívüli támogatásra kérelmet nyújt be az önkormányzat.
Annyira nincs pénzt, hogy még az a 180 ezer forint is nagyon számít.
Bertalanné Drávucz Katalin: Lovász Imre jegyző elő fogja készíteni a sportpálya
átadásával kapcsolatban a haszonkölcsön szerződést.
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(További hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a
pénzügyi bizottság javaslatával?
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
229/2016. (VII. 21.) sz. határozata
A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmére
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét, és a PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel nem nyújt anyagi
támogatást az I. Jászladányi Roma nap megrendezéséhez, az önkormányzat
szűkös anyagi helyzete miatt.
Képviselő-testület hozzájárul, hogy a polgármester haszonkölcsön szerződést
kössön a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal a Jászladány,
Nagytemető u. 5/A szám 290/2 hrsz. alatt található sportpálya , valamint 1
(vendég) öltöző és 1 klubhelyiség használatára, melyet 2016. augusztus 6-án
térítésmentesen használhatnak.
Képviselő-testület felhívja a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
figyelmét, hogy a rendezvény megtartásáért minden felelősség – hatósági
engedélyek beszerzése, közbiztonság megőrzése, stb. – a rendezőket terheli.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Jászladányi Polgármesteri Hivatal helyben,
3./ Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
értesülnek.
2 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Javaslat a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C.
törvény 3. melléklet I. 7. pont és a III. 1. pont szerinti „települési
önkormányzatok
rendkívüli
önkormányzati
támogatására”
pályázat
benyújtására
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Előadó:
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: írásos anyagot mindenki kapott, a kibővített pénzügyi
bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot is, ezért nem kívánja szóban kiegészíteni. A
pénzügyi bizottság részéről elnök úr távollétében Tóth Imre képviselőt kérdezi, hogy
milyen javaslat született?
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság részéről: a pénzügyi
bizottság tárgyalta, és azt a kérést fogalmazta meg a pénzügyi osztályvezető úr

