JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. szeptember 8-án megtartott soros nyílt ülésén,
a Polgármesteri Hivatal dísztermében
Jelen vannak: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi
Zsolt, Bertalan László, Gyárfás Lajos, Major Ferencné, Seresné Lados Éva, Szöllősi
János, Tóth Imre 8 fő képviselő.
Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Dr. Bakos Beáta 1 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 az Ozoróczky Mária Szociális Központ megbízott vezetője,
Fodorné Zana Andrea a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
megbízott vezetője,
Göröcs László a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény
megbízott vezetője,
Berdó Zsuzsanna Jászinvest Zrt. cégvezető,
Tóth Dániel rendőr főhadnagy, a Jászladányi Rendőrőrs parancsnoka,
Kocza Gábor Imre a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Jászsági
Üzemmérnökség vezetője, a Ladány-Víz Kft. ügyvezetője,
Gócza Zoltán a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Jászsági üzemegység
vezetője,
Jenei Sándor tű. alezredes, Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Iparbiztonsági Felügyelő,
Szabó Szabolcs Gábor tű. őrnagy, Tűzoltóparancsnok, Jászberényi Hivatásos
Tűzoltó parancsnokság,
2 fő közalkalmazott az Ozoróczky Mária Szociális Központból.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester nagy tisztelettel köszönti a soros ülésen
megjelent képviselőket, meghívott vendégeket, megjelenteket. Megállapítja, hogy a 9
fő képviselőből 8 fő jelen van, Dr. Bakos Beáta képviselő jelezte távolmaradását. A
testület határozatképes, az ülést megnyitja. Megkérdezi, hogy a meghívóban
szereplő 23 napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, vagy plusz
napirendi pont, illetve módosító javaslata?
Bertalan László: kéri, hogy nyílt ülésben utolsó pontként egyebek című napirendi
pontot tárgyaljon a testület.
Bertalanné Drávucz Katalin: javasolja, hogy 17. pontként nyílt ülésen az
előterjesztés a „Társadalmi szerepvállalás erősítése közösségek fejlesztésével a
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Jászságban” című, EFOP-1.3.5-16 azonosító számú pályázat benyújtásához
támogató nyilatkozat megtételéről szóló napirendi pontot tárgyalja a testület, valamint
javasolja, hogy zárt ülésben utolsó napirendi pontként a Jászok XXIII.
Világtalálkozóján beiktatandó Jászkapitány személyének kiválasztásáról szóló
előterjesztést tárgyalja a testület.
(További módosító javaslat, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a
javaslattal, hogy a „Társadalmi szerepvállalás erősítése közösségek fejlesztésével a
Jászságban” című, EFOP-1.3.5-16 azonosító számú pályázat benyújtásához
támogató nyilatkozat megtételéről szóló előterjesztést 17. napirendi pontként
tárgyalja a testület?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
234/2016. (IX. 8.) 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 „Társadalmi szerepvállalás erősítése közösségek
fejlesztésével a Jászságban” című, EFOP-1.3.5-16 azonosító számú
pályázat benyújtásához támogató nyilatkozat megtételéről
Előadó: Major Ferencné alpolgármester

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a
javaslattal, hogy egyebek című napirendi pontot nyílt ülésben 18. pontként tárgyaljon
a testület?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
235/2016. (IX. 8.) sz. határozata
Napirend kiegészítése
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben kíván
tárgyalni:
18./

Egyebek
Előadó: Bertalan László képviselő

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a
javaslattal, hogy a Jászok XXIII. Világtalálkozóján beiktatandó Jászkapitány
személyének kiválasztásáról szóló előterjesztést zárt ülésben 26. pontként tárgyaljon
a testület?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
236/2016. (IX. 8.) sz. határozata
Napirend kiegészítése
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet zárt ülésben kíván
tárgyalni:
26./

Előterjesztés a Jászok XXIII. Világtalálkozóján
Jászkapitány személyének kiválasztására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

beiktatandó

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a mai
napirendet, mely következtében 18 napirendi pontot nyílt ülésben, 8 napirendi pontot
zárt ülésben tárgyal a testület?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
237/2016. (IX. 8.) 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./

Beszámoló Jászladány tűzvédelmi helyzetéről és a tűzvédelem
érdekében tett intézkedésekről
Előadó: Hivatásos tűzoltóság parancsnoka, vagy helyettese

3./

Szándéknyilatkozat a Jászladány, 1404/1 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
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4./

Előterjesztés a 1408 hrsz. alatti Petőfi Sándor utca, a 2916 hrsz. alatti
Hősök tere, a 1399 hrsz. alatti Petőfi Sándor utca és a Szabadság tér
által körülhatárolt terület parkosítási munkálatok elvégzésére kivitelező
kiválasztására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

5./

Előterjesztés a Ladány-Víz Kft. végelszámolás utolsó üzleti évéről készült
beszámolójának, és a Ladány-Víz Kft. Felügyelőbizottsága jelentésének
elfogadására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság,
Ladány-Víz Kft. Felügyelőbizottsága

6./

Javaslat
Jászladány
Nagyközség
Víziközmű
szolgáltatásához
kapcsolódó gördülő fejlesztési terv elfogadására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

7./

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

8./

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

9./

Tájékoztató az önkormányzat 2016. I. félévi költségvetésének helyzetéről
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

rendeletének

10./ Előterjesztés az Ozoróczky Mária Szociális Központ intézményvezetői
álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálására
Előadó: Lovász Imre jegyző,
Ideiglenes Bizottság
11./ Előterjesztés a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési
lemondásának elfogadására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester

Bizottsági

tag

12./ Előterjesztés a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény
ideiglenes intézményvezető megbízásának meghosszabbítására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
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13./ Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
ideiglenes intézményvezető megbízásának meghosszabbítására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
14./ Javaslat a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérelme alapján maximális
csoportlétszám növelésére
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
15./ Előterjesztés a védőnők által benyújtott védőnői
kiegészítéséről szóló kérelem megtárgyalására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

finanszírozás

16./ Előterjesztés Bursa Hungarica ösztöndíj rendszerhez
csatlakozásra 2017. évben
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

történő

17./ Előterjesztés a „Társadalmi szerepvállalás erősítése közösségek
fejlesztésével a Jászságban” című, EFOP-1.3.5-16 azonosító számú
pályázat benyújtásához támogató nyilatkozat megtételéről
Előadó: Major Ferencné alpolgármester
18./ Egyebek
Előadó: Bertalan László képviselő
Zárt

ülés:

19./ Előterjesztés Jászladány, Vendel u. 2. szám (2301 hrsz.) alatti ingatlan
felajánlásának megtárgyalására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
20./ Előterjesztés Jászladány, Jókai u. 46. szám (2807 hrsz.) alatti ingatlan
értékesítéséről
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
21./ Előterjesztés Jászladány, Bajcsy telep 62. szám (2243 hrsz.) alatti
ingatlan eladási ajánlatának megtárgyalására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
22./ Előterjesztés Jászladány, Széchenyi u. 5. szám (323 hrsz.) alatti
ingatlanrész felajánlásának megtárgyalására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
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23./ Javaslat Díszpolgári Díj adományozására 2016. évben
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
24./ Jászladány Közszolgálatáért Díj odaítélése szociális területen
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
25./ Személyi javaslatok Jász-Nagykun-Szolnok Megyei kitüntető díjakra
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
26./ Előterjesztés a Jászok XXIII. Világtalálkozóján beiktatandó Jászkapitány
személyének kiválasztására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.

1.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester
Bertalanné Drávucz Katalin: a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót a
polgármestertől, illetve az alpolgármestertől mindenki megkapta, melyet nem kíván
szóban kiegészíteni. Megkérdezi Major Ferencné alpolgármestert, hogy kíván-e
valami kiegészítést tenni szóban?
Major Ferencné: nem kívánja szóban kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen
válaszol.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek
kérdése, vagy véleménye az írásos anyaggal kapcsolatban?
(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 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
238/2016. (IX. 8.) sz. határozata
A polgármester és az alpolgármester két ülés közötti munkájáról szóló
tájékoztató elfogadása
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a két
ülés között végzett munkáról a polgármester és az alpolgármester által
készített írásos tájékoztatót.
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

Beszámoló Jászladány tűzvédelmi helyzetéről és a tűzvédelem érdekében tett
intézkedésekről
Előadó:
Hivatásos tűzoltóság parancsnoka, vagy helyettese
Bertalanné Drávucz Katalin: köszönti a Jászberényi Hivatásos Tűzoltó
parancsnokság részéről Szabó Szabolcs Gábor tűzoltó őrnagy tűzoltóparancsnokot,
valamint a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Iparbiztonsági Felügyelőjét
Jenei Sándor tűzoltó alezredest. Kéri, hogy az írásos beszámolót pár szóban
foglalják össze a képviselő-testületnek.
Szabó Szabolcs Gábor: tájékoztatásként elmondja, hogy a Katasztrófavédelmi
kirendeltség és a tűzoltóság Jászberényben egy helyen működik, és a tűzoltóságnak
jogszabályban előírt kötelező feladata, hogy minden évben beszámolót kell tartani az
önkormányzatok képviselő-testületei előtt. Az elkészített beszámoló mindenféle
adatot tartalmaz a tűzoltóság általános tevékenységéről, és külön adatokat tartalmaz
Jászladányt érintően is. Szeretné tájékoztatni a jelenlévőket, és felhívni a figyelmet
arra, hogy a települést érintően 3 évre visszamenőleg hány tűzeset és káresemény
történt. 2013-ban 23 esemény volt, 2014-ben 20, 2015-ben 32, és 2016-ban
szeptember 1-ig bezárólag 28 esemény volt, melyből 15 tűzeset és 13 műszaki
mentés. Hátra van még 4 hónap az évből, most kezdődik a betakarítási időszak a
kertekben, a tüzelési szezon, ami valószínűleg - az előző évekhez viszonyítva – még
növelni fogja az esetszámokat, és lehetséges, hogy a 2015. évi 32 esetszámot is
meg fogja haladni. Kéri, hogy az önkormányzat használja ki a lehetőségeit, és hívja
fel a lakosság figyelmét a szabadtéri tűzgyújtás szabályaira, valamint a tüzelési
szezonban a kémény használat fontosságaira, mivel a kéményben lerakodott
anyagok is tűzveszélyesek, előfordulhat, hogy kigyulladnak, és leéghet a ház.
A hasonló nagyságú települések adataival összevetve nagyon magas a Jászladányt
érintő káresetek száma.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek
kérdése, vagy véleménye az elhangzottakkal, illetve az írásos anyaggal
kapcsolatban?
Tóth Imre: a kéményseprők járják az utcákat Jászladányon, és több esetben is
panaszolták a lakosok, hogy bontásra ítélik a kéményeket, használhatatlanná
nyilvánítják azokat. Hamarosan beáll a tüzelési szezon, és sok lakosnak problémát
jelent ez az intézkedés. Ennek az oka, hogy szigorodott a követelményi rendszer,
vagy jobb munkát végeznek a szakemberek?
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Jenei Sándor: a kéményseprő ipari tevékenység ellátására az új törvény a
katasztrófavédelmi kirendeltségeket jelöli meg. A kéményseprésre új osztály alakult,
mely önállóan végzi a feladatot, de némi rálátásuk van a rendszerre. Jelenleg nem
kell fizetni a kéményseprés szolgáltatásért. Valószínűleg a lakosok így jobban
beengedik a szakembereket, olyan kéményeket is megvizsgálnak, amit eddig lehet,
hogy kéményseprő nem is látott. A kéményeknél fellépnek olyan hiányosságok,
amelyek közvetlen életveszélyt okoznak, és ha ezek a hibák előállnak, akkor el kell
tiltani a kémény használatot. A katasztrófavédelem köteles ezeknél az ügyeknél
eljárni. Ilyen esetben az ügyfelet eltiltják a kémény használatától, és utóellenőrzést
kell végezni. Amennyiben tűz keletkezik, vagy ha az eltiltás ellenére használják,
akkor a lakos bírságra számíthat.
Bagi Zsolt: probléma, hogy a kéményeket nyáron ellenőrzik, amikor nem használják
az emberek a gázkéményeket, és ilyenkor nem lehet ellenőrizni a szénmonoxid
szintjét. Ezeket a gázkészülékeket hogyan ellenőrzik?
Jenei Sándor: hiányosságok elsősorban a szilárd tüzelésű kéményeknél állnak fenn.
A szénmonoxid szint ellenőrzéséhez a kéményseprő szakember beindíttatja a
készüléket, csak úgy tudja elvégezni az ellenőrzést. A gázkémények felülvizsgálata
ritkábban történik, mert a jogszabály csak kétévenkénti felülvizsgálatot ír elő.
(További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a
Jászberényi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság beszámolóját Jászladányra vonatkozóan a tűzvédelmi helyzetről és a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről 2015.
évre?
A Képviselő-testület a beszámolót 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
239/2016. (IX. 8.) sz. határozata
A Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, és
elfogadja a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beszámolóját a
2015. évi tevékenységéről, Jászladány tűzvédelmi helyzetéről, és a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről, a szóbeli kiegészítésekkel együtt.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság Jászberény
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester megköszöni a napirendi pont
előadóinak, hogy elfogadták a testületi ülésre a meghívást, és a kérdések
megválaszolásában a képviselők rendelkezésére álltak. Az önkormányzat segítségét
ajánlja a továbbiakban is amennyiben szükség lesz rá.

9
3.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Szándéknyilatkozat a Jászladány, 1404/1 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: köszönti a Jászinvest Zrt. képviselőjét Berdó
Zsuzsannát, megköszöni, hogy elfogadta a meghívást. Azért tartotta fontosnak, hogy
beszéljenek képviselő-testületi ülésen erről a problémáról, mert úgy érzi, hogy a
legutóbbi tárgyalás során személyes problémák felé tolódott ez az ügy. Az
önkormányzat döntése nem egy személyben a polgármesteré, hanem a képviselőtestület 9 tagjáé, melyből jelenleg 8 fő van jelen. A képviselő-testület hozhat döntést
a település érdekében, akár ingatlan bérbeadásáról van szó, akár fejlesztésről. Rövid
emlékeztetőt szeretne elmondani, hogy mi is történt eddig az érintett ingatlan
ügyében. 2012. márciusban kérte az önkormányzat a Jászinvest Zrt.-től, hogy jelöljön
meg a Hősök tere 1. szám alatti ingatlant érintően egy eladási árat, mert szeretné az
önkormányzat megvásárolni. Akkor még nem fejezte ki szándékát a testület, hogy
miért szeretné az ingatlant megvásárolni, de később erre is sor került. Akkor a
Jászinvest Zrt. 3 millió forintos vételárat küldött tájékoztatásként. Erre a képviselőtestület hozott egy olyan határozatot, hogy mivel szándékai szerint ezt az épületet
bontási céllal kívánja megvásárolni, jogerős építési engedély volt, és van a
körforgalom kivitelezésére, illetve egy parkot kíván azon a területen kialakítani, ezért
továbbra is fenntartotta a képviselő-testület vásárlási szándékát, 1 millió forint
vételárat kínált a tulajdonosnak. Erre ugyanabban az évben érkezett egy válasz a
tulajdonostól, hogy 1.600.000,- forint + Áfa az eladási ára az ingatlannak. Nagy
Lászlóval a Jászinvest Zrt. igazgatójával utána telefonon vette fel a kapcsolatot, hogy
a vételárat leegyeztessék, mikor is Nagy László azt mondta, hogy az épület már nem
eladó. Az elmúlt év végén szembesült azzal az önkormányzat, hogy bérlő vette ki az
ingatlant, aki kérelmével a testület felé fordult azzal, hogy önkormányzati területet és
épületrészt kíván bérbe venni. Ez úgy derült napfényre, hogy a bérlő az
önkormányzat engedélye nélkül kezdett el építkezni, felújítani az önkormányzati
ingatlanon, akit akkor tájékoztattak, hogy ezt nem teheti meg az önkormányzat
engedélye nélkül. Ekkor kérelmet írt, melyet ez év elején megtárgyalt a képviselőtestület. Ekkor a testület döntése tartalmazta, hogy nem kívánja sem az épületrészt,
sem az épület mögötti ingatlanrészt bérbe adni, mivel kitart eredeti fejlesztési terve
mellett. Augusztus elején megkereste Nagy László azzal a számonkéréssel, hogy
miért lehetetleníti el az üzletnyitást? A testület nem tud olyan döntést hozni, amivel
ellehetetleníti az üzletnyitást. Egy adott helyzetben kellett döntést hozni úgy, hogy
előzetesen az önkormányzattal nem egyeztettek a szándékról. A bérlő úgy kezdett el
kerítést építeni az önkormányzat tulajdonán, hogy nem is értesített senkit. Azért
kérte, hogy most valaki legyen jelen a testületi ülésen a Jászinvest Zrt. részéről, hogy
ezekre a kérdésekre választ kapjanak. A bérlővel történt személyes megbeszélésen
szembesültek azzal, hogy melyik az a terület, amivel gazdálkodhat, amit bérbe vett,
és mi az, ami az önkormányzat tulajdona. A bérlő azt az információt mondta még el,
hogy a hatóság engedélyezte az üzletnyitását értékesítésre, viszont termék
előállításra nem. Úgy gondolja, hogy nem az önkormányzat lehetetlenítette el az
üzlet nyitását.
Berdó Zsuzsanna: a meghívóból nem derült ki számára, hogy mi a mai meghívás
célja, erről most értesült. Tudomása van az ingatlan hosszú sorsáról a két fél között.
Valóban volt, amikor felmerült az ingatlan értékesítése, hasznosítása. Nem önálló
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ingatlanról van szó, hiszen korábban egy másik ingatlan részingatlana volt. A
Jászinvest Zrt. részéről ez az ingatlan egy olyan üzleti koncepciót kapott, hogy
szeretnék valamilyen módon hasznosítani. Amikor az önkormányzat vételi ajánlata
megérkezett, akkor nem sikerült megegyezni az árban, és akkor gondolkodtak rajta,
hogy miként hasznosítják. A bérlő, aki jelenleg bérleti szerződéssel rendelkezik, már
hosszabb ideje kereste a céget, végül megállapodtak vele, bérleti szerződést
kötöttek. A bérleti szerződésben mindkét félnek vannak jogai és kötelezettségei, amit
próbálnak mindkét oldalról betartani. Az egyéb építési dolgokkal kapcsolatban
felmerülő problémák a bérlő tevékenységei voltak, nincs tudomása róla, hogy kinek a
megkérdezésével, és kinek az engedélyével végezte.
A vételár tekintetében az előző egyeztetések folyamán még egy hasznosítatlan
ingatlan volt, aminek az értéke a Jászinvest Zrt. számára az akkor elhangzott érték
volt. Ma már egy hasznosított ingatlanról van szó, melynek bérleti szerződését nem
kívánják jelenleg megszüntetni a cég részéről. Az önkormányzat részéről szintén van
egy szándék, amelyet polgármester asszony vázolt, a körforgalom megépítése, ami
szinte már szakállas történetnek mondható, hiszen már évek óta húzódik, információi
szerint az anyagi forrás hiányzik ennek megépítéséhez.
Jelen pillanatban a Jászinvest Zrt. részéről az ingatlan hasznosítása biztosított. Az,
hogy az üzlet működése hogyan fog történni, azt nem tudja. A bérlő, amikor az
ingatlant bérbe vette, már akkor is láthatta, hogy az épület nem alkalmas arra, hogy
ott gyártást folytasson.
A Jászinvest Zrt. álláspontja az, hogy jelenleg nem szeretnék értékesíteni az
ingatlant. Kéri, hogy amennyiben az önkormányzatnak vételi szándéka van, akkor azt
jelezzék a cég felé, hogy megtárgyalhassák.
Bertalanné Drávucz Katalin: ezeket hallva nem érti Nagy László látogatását. Az
előzőekben elhangzott, hogy az üzlet tud működni, tehát akkor az önkormányzat
nem lehetetleníti el a működést azzal, hogy nem adott további területet a bérlőnek.
Így van?
Berdó Zsuzsanna: így van, az önkormányzat nem lehetetleníti el az üzlet
működését, ismeretei szerint az üzlet tud működni a jelenlegi feltételekkel.
Bertalanné Drávucz Katalin: örül, hogy ez elhangzott. Sajnálja, hogy a saját
személyét, a családját, és vállalkozásukat akarják tönkretenni amiatt, ahogyan a
testület döntött. Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, vagy
véleménye az elhangzottakkal kapcsolatban?
Bagi Zsolt: ez az egyezkedés nem 2012-ben kezdődött, hanem már jóval régebben.
Akkoriban az önkormányzati ingatlanban bérlő lakott, aki nem kívánta bérleményét
feladni, nem akart onnan elköltözni. Amikor a lakó onnan elköltözött, akkor végezte el
az önkormányzat a romos épület bontását. A Jászinvest Zrt. egy befektető csoport, a
Jászapáti és Vidéke ÁFÉSZ jogutódja.
Berdó Zsuzsanna: a Jászapáti és Vidéke ÁFÉSZ jelenleg is létezik, a Jászinvest
Zrt.-nek ő a legnagyobb tulajdonosa.
Bagi Zsolt: mióta a két ÁFÉSZ egyesült, azóta Jászladányon a legtöbb kárt a
Jászapáti és Vidéke ÁFÉSZ okozta. Lebontotta az akkor életveszélyesnek minősített
üzletsort, és tett egy szóbeli ígéretet arra, hogy az ABC vonalában fog építeni egy
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szolgáltató, szórakoztató központot, ami a mai napig nem történt meg. Ezt az
ingatlant többször próbálta az önkormányzat megvásárolni. Nem sikerült. Az
önkormányzat figyelembe véve az ÁFÉSZ érdekeit nem adott engedélyt arra, hogy a
mellette lévő önkormányzati ingatlant lebontsák, és egy üzletláncot építsenek oda.
Jászladány fejlesztési tervébe úgy hat ez az ingatlan, mintha Jászapátin a
körforgalomban akarnának nyittatni egy pékséget. Úgy érzi, hogy ez a cégcsoport, az
ÁFÉSZ, a Jászinvest Zrt. már nagyon sok pénzt kivett Jászladányból, és nem ad
vissza semmit. Ingyen felajánlhatnák ezt az államosított ingatlant az
önkormányzatnak. Van Jászladányon a cégnek külsőleg kifogásolható épülete,
gazos ingatlana is.
Berdó Zsuzsanna: sajnálja, ha azt látja, hogy a cég csak kárt okozott, sokan éppen
ellenkező véleményen vannak. Legutóbb az ABC épületét újították fel belül, valamint
parkolót építettek hozzá. A Hősök tere 1. szám alatti romos épületet is felújították.
Az, hogy 13 évvel ezelőtt milyen ígéretek hangzottak el az akkori vezetőktől, azt nem
tudja sem megcáfolni, sem megerősíteni. 1992 óta, amióta az ÁFÉSZ-ek
megalakultak ezeket a tevékenységeket (presszó, cukrászda) nem végzik.
Bertalan László: örül, hogy valaki eljött a Jászinvest Zrt, részéről, bár jobban
szerette volna, ha Nagy László tudott volna jelen lenni itt az ülésen. Azért mert az
önkormányzat és Nagy László nem tud megegyezni, nem gondolja, hogy személyes
háborúvá kell ennek a folyamatnak válnia. Személyesen is érintettje a
fenyegetésnek, és szerette volna ezt letisztázni Nagy Lászlóval. Egyetért Bagi Zsolt
képviselővel, hogy romosak az ÁFÉSZ épületei (a két kínai üzlet és a 100 forintos).
2017-ben Jászladány település rendezi meg a Jász Világtalálkozót, megköszönné az
önkormányzat, ha ezeket az épületeket renoválnák kívülről.
Szöllősi János: az ingatlan bérbeadásának kérdésében már döntött a képviselőtestület, és kellő érvek voltak, hogy miért nem adja bérbe az önkormányzat a kívánt
területet, elsősorban a körforgalom miatt. Ha bérbe adná az önkormányzat, és utána
mégis meg kívánja valósítani a körforgalmat, akkor kártérítést kellene fizetni.
Javasolja, hogy tartson ki a testület eredeti szándéka mellett, és ne adja bérbe a kért
ingatlanrészt.
Tóth Imre: egyetért Szöllősi János képviselővel. Úgy érzi, hogy a Jászinvest Zrt. azt
szeretné, hogy amikor az önkormányzat a körforgalom miatt kisajátítja az épületet
minél értékesebb legyen. Azt gondolja az lett volna a tisztességes, ha az
adásvételben megegyeztek volna, és nem próbálnák egy látszat bérleti szerződéssel
bizonytalan céget idehozni vállalkozásba. Meg kell minden módon akadályozni, hogy
az önkormányzat tulajdonát bármilyen módon használja, semmihez nem szabad
hozzájárulni. A Jászinvest Zrt. pedig jó lenne, ha belátná, hogy az ingatlan korábbi
vételi ajánlata az önkormányzat részéről tisztességes ajánlat volt, nem kellene azon
nyerészkedni, hogy felverjék az ingatlan árát, hogy nagyobb összegért lehessen
kisajátítani.
Berdó Zsuzsanna: nagyon ellenségesnek látja a képviselő-testületet, sajnálja ezt a
hozzáállást. A Jászinvest Zrt. üzleti vállalkozás, ahol a tulajdonosoknak vannak
elvárásai, nekik meg kell felelni ezeknek az elvárásoknak.
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Bertalan László: úgy érzi, hogy az lett volna tisztességes a Jászinvest Zrt. részéről,
hogy amikor megjelent a bérlő, akkor nem tárgyaltak volna a bérleményről, hanem
azt mondták volna, hogy ez az ingatlan már elkelt, mert erre tervek vannak.
Elmondták volna nyíltan, hogy az épülethez nem tarozik udvar, a hátsó bejáratot nem
használhatják, akkor valószínűleg a bérlő nem írta volna alá a szerződést.
Bertalanné Drávucz Katalin: 2011-ben, amikor ez az önkormányzat az előző
testülettel megalakult, már akkor az önkormányzatnak erre az ingatlanra elővásárlási
joga volt. Több alkalommal tárgyalta a képviselő-testület ennek az ingatlannak a
megvásárlását, de egyszer sem merült fel annak szándéka, hogy az önkormányzat
az ingatlant kisajátítsa. Azt gondolja, hogy ha 2012 márciusában nem vételi ajánlattal
kezdte volna az önkormányzat, hanem kisajátítással, akkor tisztességtelen lett volna.
Most eltelt 4 év, nem kezdeményezte az önkormányzat a kisajátítást. Képviselő
úrnak igaza van, hogy a bérleti szerződés megkötésével felverték az ingatlan értékét.
Tudomásul veszik a Jászinvest Zrt. szándékát. Az önkormányzatnak is van egy
szándéka, egy fejlesztési terve, a park kialakítása és a képviselő-testület sem kíván
eltérni ettől a szándéktól. A következő napirendi pont arról fog szólni, hogy a park
kivitelezését végző céget kiválasztja a testület, remélhetőleg a jövő évi
világtalálkozóra egy virágzó sétáló park várja a Jászladányra látogatókat. Pénzügyi
bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot, elnök urat kérdezi, hogy milyen javaslat
született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság
tárgyalta, és három dolgot javasol a képviselő-testületnek. Az első, hogy az
önkormányzat újra az 1.600.000 forint + ÁFA vételi árat ajánlja fel a Jászinvest Zrt.nek, a második, hogy amennyiben a tulajdonos a meghatározott időpontig nem jelzi
szándékát, akkor az önkormányzat kezdje meg a kisajátítási folyamatot. A harmadik
javaslat pedig az, hogy a testület tartsa érvényben a 70/2016. (II. 11.) számú
határozatát melyben döntött arról, hogy nem kívánja bérbe adni a tulajdonában lévő
1401/1 helyrajzi számú épületrészt illetve ingatlanrészt, mivel az ellentétes
Jászladány Nagyközség településfejlesztési tervével.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek más
javaslata?
(További hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a
pénzügyi bizottság javaslatával?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
240/2016. (IX. 8.) sz. határozata
Szándéknyilatkozat a Jászladány, 1404/1 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel a 1404/1 helyrajzi
számú, természetben 5055 Jászladány Hősök tere 1. szám alatti Jászinvest
Zrt. tulajdonát képező ingatlanra:
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1. 1.600.000 forint + ÁFA vételi ajánlatot tesz.
2. Amennyiben a tulajdonos 2016. október 31-ig nem jelzi eladási szándékát Képviselő-testület elindítja a kisajátítás folyamatát.
3. Képviselő-testület továbbra is érvényben tartja 70/2016. (II. 11.) számú
határozatát melyben döntött arról, hogy nem kívánja bérbe adni a tulajdonában lévő 1401/1 helyrajzi számú épületrészt illetve ingatlanrészt,
mivel az ellentétes Jászladány Nagyközség településfejlesztési tervével, amellyel a tervezett park és körforgalom megépülhet.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben,
3./ Jászinvest Zrt. Jászapáti
értesülnek.
4.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a 1408 hrsz. alatti Petőfi Sándor utca, a 2916 hrsz. alatti Hősök
tere, a 1399 hrsz. alatti Petőfi Sándor utca és a Szabadság tér által körülhatárolt
terület parkosítási munkálatok elvégzésére kivitelező kiválasztására
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Előadó:
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: a tervezett park kivitelezésére árajánlatokat kért, és
kapott az önkormányzat. 3 árajánlat érkezett, melyek kiküldésre kerültek
mindenkinek. Pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot, elnök urat kérdezi,
hogy milyen javaslat született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság
tárgyalta, és javasolja Blaskó Mihály kertépítő szakmérnök árajánlatát elfogadni 13
420 865,- forint értékben. A bizottság kéri, hogy hívják fel a kivitelező figyelmét arra,
hogy 2016. évben azokat a munkákat végezze el, amelyek feltétlenül szükségesek
ahhoz, hogy a zöldfelület készen legyen. Az utcabútorok 2017. évben kerüljenek
kihelyezésre. A beruházás fedezetéül a bizottság az iparűzési adó többletbevételét
javasolja, és a szerződés aláírására polgármestert javasolja megbízni.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek
kérdése, vagy véleménye az elhangzottakkal, illetve az írásos anyaggal
kapcsolatban?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a
pénzügyi bizottság javaslatát?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
241/2016. (IX. 8.) sz. határozata
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Az 1408 hrsz. alatti Petőfi Sándor utca, a 2916 hrsz. alatti Hősök tere, a 1399
hrsz. alatti Petőfi Sándor utca és a Szabadság tér által körülhatárolt terület
parkosítási munkálatok elvégzésére kivitelező kiválasztásáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel az 1408 hrsz. alatti
Petőfi Sándor utca, a 2916 hrsz. alatti Hősök tere, a 1399 hrsz. alatti Petőfi
Sándor utca és a Szabadság tér által körülhatárolt terület parkosítási
munkálatok elvégzésére Blaskó Mihály kertépítő szakmérnök árajánlatát
fogadja el (5130 Jászapáti, Bercsényi u. 11.) az előterjesztés szerint bruttó
13 420 865,- forint értékben.
Képviselő-testület kéri a kivitelezőt, hogy 2016. évben a feltétlenül szükséges
munkálatokat végezze el.
Képviselő-testület kéri, hogy az utcabútorok megvásárlása és kihelyezése
2017. évben történjen meg.
Képviselő-testület a beruházás költségeit az önkormányzat költségvetésében
az iparűzési adó többletbevételéből biztosítja.
Képviselő-testület a kivitelezési szerződés aláírásával Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert bízza meg.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben,
3./ Blaskó Mihály 5130 Jászapáti, Bercsényi u. 11.
értesülnek.
5.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a Ladány-Víz Kft. végelszámolás utolsó üzleti évéről készült
beszámolójának, és a Ladány-Víz Kft. Felügyelőbizottsága jelentésének
elfogadására
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Előadó:
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság,
Ladány-Víz Kft. Felügyelőbizottsága
Bertalanné Drávucz Katalin: a Ladány-Víz Kft. Felügyelőbizottsága tegnapi napon
megtárgyalta a napirendi pontot, annak elfogadására javaslatot tett. Köszönti a
Ladány-Víz Kft. részéről Kocza Gábor Imre ügyvezető igazgatót. Megkérdezi, hogy
szeretné-e kiegészíteni az írásos anyagot?
Kocza Gábor Imre: kéri, hogy a NAV felé – és ahová még kötelező - a szükséges
bejelentéseket, intézkedéseket tegyék meg, hogy ne legyen tovább kinevezett
ügyvezető igazgató. Legyen belefoglalva a testületi határozatba, hogy a megbízása
megszűnik. A bankszámla megszűnt, az a pár ezer forint, ami még volt a Kft.
tulajdonában, az a könyvelőnél házipénztárban van.
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, hogy
milyen javaslat született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság
javasolja az írásos anyag elfogadását.

15

Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek
kérdése, vagy véleménye az elhangzottakkal, illetve az írásos anyaggal
kapcsolatban?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a
pénzügyi bizottság javaslatát az ügyvezető úr által kért kiegészítéssel együtt?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
242/2016. (IX. 8.) sz. határozata
A Ladány-Víz Kft. végelszámolásához záró beszámoló elfogadásáról
1. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottságának, valamint a Ladány-Víz Kft.
Felügyelőbizottságának javaslatára figyelemmel elfogadja a Ladány-Víz
Kft. (5055 Jászladány, Hősök tere 6.; adószáma: 23053731-2-16, Cégjegyzékszám:16-09-012702) végelszámolás utolsó üzleti évéről készült
számviteli törvény szerinti záró beszámolóját az előterjesztés szerint azzal, hogy a Ladány-Víz Kft. székhelye javításra kerül 5055 Jászladány,
Hősök tere 5. szám helyett 5055 Jászladány, Hősök tere 6. számra.
2. Képviselő-testület megállapítja, hogy a Ladány-Víz Kft. záró beszámolója
alapján 0,- Ft, azaz nulla forint vagyonnal rendelkezik, ezért vagyonfelosztásról nem rendelkezik.
3. Képviselő-testület megállapítja, hogy a végelszámolás során a társaság
gazdasági tevékenységet nem végzett.
4. Képviselő-testület megállapítja, hogy a társaság nem vesz részt vagyoni
részesedéssel más jogalanyokban, nem rendelkezik üzletrésszel, részvénnyel stb., illetve nem tagja alapítványnak, egyesületnek sem.
5. Képviselő-testület megállapítja, hogy a társaság iratanyagát az alapító
székhelyén őrzi, mellyel kapcsolatban költség nem merül fel.
6. A végelszámoló a társaság végleges törlése iránti kérelmet jogosult benyújtani az illetékes cégbírósághoz.
7. Képviselő-testület megállapítja, hogy a végelszámolás kihirdetésének
napján Kocza Gábor Imre ügyvezetői megbízása megszűnik.
Erről: 1./
2./
3./
4./
5./

Képviselő-testület tagjai helyben,
Polgármesteri Hivatal helyben,
Kocza Gábor Imre a Ladány-Víz Kft. ügyvezetője
Egerszegi Mária könyvelő Jászberény
Deák és Veres Ügyvédi Iroda Szolnok
értesülnek.
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6.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Javaslat Jászladány Nagyközség Víziközmű szolgáltatásához kapcsolódó
gördülő fejlesztési terv elfogadására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: köszönti a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
részéről Gócza Zoltánt, és Kocza Imrét. A gördülő fejlesztési terv az ivóvíz
szolgáltatáshoz kapcsolódik, még a szennyvízhez nem. Ehhez kapcsolódóan kérdezi
a képviselőket, hogy van-e valakinek az írásos anyaghoz kapcsolódóan kérdése,
vagy véleménye? Ettől a tervtől el is lehet térni, ha valakinek más elképzelése van.
Kocza Imre: ezt a tervet az önkormányzatnak kell elkészítenie, a TRV ZRT, mint
üzemeltető, csak segítséget tud benne nyújtani, el lehet térni az abban foglaltaktól.
Szöllősi János: amióta felújításra került a vízmű, és az ivóvízminőség-javító projekt
befejeződött nagyban fellendült a helyi üzletek ásványvíz forgalma. Sok a panasz a
lakosság körében, hogy túlzott az ivóvíz klór és hypo tartalma, ezáltal a víz minősége
kifogásolható. Az előterjesztés elfogadását javasolja, de ezzel együtt kéri, hogy a
vízszolgáltatásnál vegyék figyelembe a lakosság visszajelzéseit, és próbáljanak
olyan ivóvizet szolgáltatni, amelyet a lakosok tudnak fogyasztani.
Kocza Imre: az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló
201/2001. (X. 25.) kormányrendelet előírja, hogy milyen paramétereknek kell
megfelelni az ivóvíznek. Erre írták ki az Uniós pályázatot, és minden magyar
település kötelezve van arra, hogy ezen uniós előírásnak megfelelő ivóvizet
szolgáltasson. Amennyiben ezt nem teszi meg, úgy a határértéken túli paraméterekre
büntetést kell, hogy fizessen. Az országban minden település előbb-utóbb benne lesz
ezekben a fejlesztésekben, mely több ütemben valósul meg. Amíg ez a projekt nem
valósult meg, addig gyakorlatilag kezeletlenül ment ki a lakosság felé a kitermelt víz.
Jelenleg történik gáztalanítás, vastalanítás, ammóniummentesítés, és amennyiben
szükséges arzénmentesítés is. Gyakorlatilag az a víz, ami volt, az már nincs, és nem
is lesz, ezt tudomásul kell venni. Ami most a csapokból folyik, az egészséges ivóvíz,
a kormányrendelet előírásainak megfelelően. Rendszeresen ellenőrzi az ÁNTSZ az
ivóvíz minőségét. Holnap kiadják a lezáró határozatot, ez a projekt lezárul, ami azt
jelenti, hogy a hálózatot, és a tisztítási technológiát is elfogadják. Most egy 6
hónapos monitoring időszak kezdődik, amikor 2 hetente minden közkifolyón és
minden technikai elemen mintavizsgálatot tartanak, azért, hogy a szükséges
beállításokat, és finomításokat el tudják végezni. A hálózat egy biológiai rendszer,
ahol biofilm rétegek alakulnak ki, és amíg a régi rendszerből, régi vízből kerül bele
különféle szerves anyag, addig a baktériumok kialakultak. Az a filmréteg most, hogy
már nincsenek benne az előző paraméterek, nem tudják táplálni a baktériumokat.
Ezek a baktériumok telepekben vannak a cső falán, amik le fognak válni, és ezek
okozzák a problémákat. A projekt tartalmazta a hálózat tisztítását, ami azt jelentette,
hogy vízzel átmosták a rendszert háromszor egymás után, és így takarították le a cső
faláról a biofilmet, ami nem 100%-os, hiszen a tolózáraknál és egyéb helyeken ott
maradtak a telepek. Ahhoz, hogy teljesen át tudjon alakulni a rendszer, és az új
vízminőségnek megfelelő biofilm réteg ki tudjon alakulni idő kell. Kb. ½ -1 év, mire
ez kialakul. Addig nagyon sokat kell mosatni, fertőtleníteni a hálózatot. Kéri, hogy
ahol probléma van, akár utcaszakaszokon is, akkor a TRV ZRT-nek szóljanak, mert
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azon vannak, hogy a problémákat megoldják. Ezeknek a problémáknak az orvoslása
elsősorban a hálózat mosatás.
Bertalanné Drávucz Katalin: a meghibásodásokkal kapcsolatban probléma, hogy a
lakosság nem tud az előrelátható vízhiányról.
Kocza Imre: van egy éjjel nappal hívható call center szám, ahol mindenféle hibát be
lehet jelenteni a TRV ZRT felé. Amennyiben tudomásukra jut, hogy vízhiány lesz,
mindenképpen jelezni fogják az önkormányzat felé.
Tóth Imre: azt tapasztalta, hogy jelentősen megnőtt a vízfogyasztás úgy, hogy a víz
nem lett több, csak a fogyasztás, amit mértek. Ez abból adódik, hogy nagyon sok a
csőtörés, ezek kapcsán a rendszer ellevegősödik, és ennek hatására a víz helyett a
levegőt is méri a mérőóra. Sokkal gyorsabban pörög az óra levegőnyomásra, mint a
víznyomásra, ezért többszörösét méri a kiáramló levegőnek, mint a kiáramló víznek.
Mit lehet ez ellen tenni, vagy mit kívánnak ez ellen tenni, egyáltalán van-e róla
tudomásuk? A vállalkozásában észlelte, hogy több éve 3 m3 a vízfogyasztás
havonta, ami legutóbb már 18 és 26 m3 volt. Csőtörés nincs, mert ha el van zárva
minden csap, akkor nem forog az óra. Amikor vízszünet után megjön a víz, akkor a
vízóra mérője nagyon forog.
Kocza Imre: a csőtörés elhárításánál van egy technológia, amit alkalmaznak, és
nem gondolja, hogy a levegő forgatja az órát. Lehetséges, hogy a mérő óra
hibásodott meg. A csőtörésnél szakaszolást végeznek, ahol a csőrendszer nem ürül
le teljesen, tehát víz alatt van. Az a rész ürül le, ahol éppen a munkálatokat folytatják.
Amikor a munkálatokat elvégzik, akkor minden esetben a hálózatot átmosatják, a
levegőt kiengedik. Ha valaki éppen abban a pillanatban nyitja meg a csapot, amikor a
mosatás történik, akkor lehet, hogy egy fél percig, vagy 1 percig levegő áramlik ki, de
az nem tudja megforgatni annyira az órát, hogy több köbméteres fogyasztást mérjen.
Tóth Imre: több mint 10 percig áramlik a levegő.
Kocza Imre: ezt meg fogják vizsgálni. Sajnos sok Jászladányon a csőtörés, rossz
állapotban vannak a vezetékek, aminek az lehet az oka, hogy a településen nagyon
agresszív a talajvíz, és a régen telepített csavarokat és öntvényeket megtámadja.
Indul most egy olyan program, hogy azokon a településeken, ahol nagyon sok az AC
cső, azokat ki kell cserélni. 2016-2020-ig, lesz a program, majd kiderül, hogy lesz-e
erre pályázati pénz, és hogy erre pályázhatnak-e az önkormányzatok. Mivel itt
kiemelten magas a csőtörések száma, ezért célszerű lenne erre pályázni. Most már
rozsdamentes anyagokkal dolgoznak, ahol ezek vannak lehelyezve, ott már stabilak
a vezetékek. Jászladányon olyan beruházások folytak párhuzamosan, amik húzták
magukkal a csőtörések számát. Elvileg vissza kell, hogy essen a csőtörések száma,
le kell, hogy csillapodjon a rendszer.
Bertalan László: lehet már tudni, hogy a szennyvíz díja mennyi lesz, mert már le
vannak olvasva a vízórák.
Kocza Imre: nem lehet tudni még a szennyvíz díjról semmit. Amikor az üzemeltető
beadja a működési engedély iránti kérelmet abban a pillanatban jogosult a díj
kiszámlázására, és akkor el kell kezdeni átvenni a rendszereket. Lehet, hogy az
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Energetikai Hivatal majd 3 vagy 4 hónap múlva adja ki a működési engedélyt, és
határozza meg a szennyvíz díját, de a TRV ZRT attól a pillanattól kezdve, amikor
átvette számlázni fog, tehát visszamenőlegesen is fog számlázni. Természetesen a
cég oda szokott figyelni, hogy az első számlánál részletfizetési lehetőséget
biztosítson annyi hónapra, ahány hónap felhalmozódik.
Bertalan László: fel fognak háborodni az emberek, ha fél éves szennyvízszámlát
kapnak meg egyszerre.
Kocza Imre: mikor íródott alá az átvételi szerződés az önkormányzat és a TRV ZRT
között?
Bertalanné Drávucz Katalin: július 13-án.
Kocza Imre: akkortól számítva 15 nap áll rendelkezésre, hogy a cég benyújtsa a
működési engedély iránti kérelmet, tehát kb. július 30. körül nyújtották be. Onnan
számítva 2-3 hónap, mire az Energetikai Hivatal kiadja a működési engedélyt, és
meghatározza a szennyvízdíj mértékét.
Gócza Zoltán: augusztus 6-án kezdték meg jegyzőkönyvezni az átvételeket az
ingatlanoknál.
Kocza Imre: a számla melletti kísérőlevél tartalmazni fogja a részletfizetési
lehetőséget.
Bertalanné Drávucz Katalin: kellett volna, hogy az önkormányzat kapjon egy levelet
a megváltozott ügyfélszolgálatról, de még mindig nem érkezett meg.
Kocza Imre: küldeni fogja a tájékoztatót napokon belül. Össze kellene egyeztetni
egy időpontot is, amikor az üzemigazgatóval együtt jönnének Jászladányra, és akkor
meg lehetne beszélni a kéréseket is.
Bertalan László: július elsején történt egy olyan, hogy nagyon nagy meleg volt, és
nem volt víz az egész településen. Kérdése, hogy 3 óra vízszünet után kinek kell
gondoskodnia a vízről?
Kocza Imre: 6 óra után kell gondoskodni a TRV ZRT-nek.
Bertalan László: van arra terv, hogy amennyiben 6 órán keresztül nincs víz, akkor
azt hogyan oldják meg?
Kocza Imre: lajtos kocsival járják az utcákat, vagy zacskós vizet osztanak az
önkormányzat bevonásával. Volt már erre példa, de nem a jászságban.
Bertalanné Drávucz Katalin: amikor legutóbbi vízszünet alkalmával szórólapot
kellett az önkormányzatnak gyártani a TRV ZRT megbízásából, akkor nem lehetett
ráírni a 6 órás vízszünetet. Azt kellett kiírni, hogy 9-12-ig nem lesz víz, de az
önkormányzat szerette volna, ha az kerül rá a szórólapra, hogy 8-14-ig nem lesz víz,
hogy inkább jobban felkészüljenek az emberek, és kellemesen csalódjanak, ha
mégis lesz víz, de a TRV ZRT nem engedte leírni ezt az időpontot.
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Kocza Imre:
időintervallum.

a

bérleti-üzemeltetési

szerződésben

van

meghatározva

az

Gócza Zoltán: ha a 8-14-ig időpont lett volna leírva, akkor már kellett volna a
lajtoskocsi.
Bertalanné Drávucz Katalin: a három órát sem volt szabad meghaladni a kiírásnak,
hiába ragaszkodott hozzá, hogy legalább a 8-13 óra legyen a szórólapon.
Kocza Imre: mivel régen az önkormányzat volt az üzemeltetője a vízhálózatnak,
ezért tudják, hogy a 3 óra a csőtörés elhárítására nem túl hosszú idő.
Bertalanné Drávucz Katalin: tisztában van vele, hogy nem hosszú a három
órahossza a javításra, de a telefonszám, ami a szórólapon meg volt adva nem volt
elérhető, ezért mindenki a polgármestert hívta, és a Facebook-on méltatlankodott.
Kéri, hogy olyan telefonszámot adjanak meg a szórólapon, amit valaki felvesz, és tud
is felvilágosítást adni. Még az országgyűlési képviselő úr kollégái is a polgármestert
kérik számon, ha valaki háborog, hogy nincs víz. Azért kérte, hogy nagyobb
intervallumot adjanak meg a vízhiányra, hogy ne legyen probléma, ha mégsem lesz
víz az idő lejártával, és sajnos be is igazolódott a félelme, mert tényleg nem volt víz
12 órakor, a lakosok pedig azonnal követelték.
Szöllősi János: kérése a TRV ZRT kollégái és a Ladányi Hírek szerkesztőbizottsága
felé, hogy írjanak egy tájékoztatót a lakosok felé a szennyvíz számlázással
kapcsolatban, számíthassanak arra a fogyasztók, hogy visszamenőleg kell kifizetni a
szennyvízdíjat. Sajnos nagyon sokan ezt nem tudják, illetve azt sem, hogy lesz
lehetőség részletfizetésre.
Kocza Imre: a számla mellett biztos, hogy lesz értesítés.
Szöllősi János: véleménye szerint a szennyvíz számla mellé tenni az értesítést már
túl késő, időben fel kell készíteni rá a lakkosságot, hogy mire számítsanak.
Kocza Imre: írni fog egy tájékoztatót, és átküldi az önkormányzatnak.
Bertalanné Drávucz Katalin: kéri, hogy minél hamarabb küldjék a tájékoztatót, és
az ügyfélfogadással kapcsolatos levelet is. Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e
valakinek kérdése a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatban?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, hogy
milyen javaslat született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottsági
ülésen elhangzott, hogy 620 fm csőcsere igen csekély 2031-ig. A bizottság az írásos
anyag elfogadását javasolja.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a
pénzügyi bizottság javaslatát?
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A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
243/2016. (IX. 8.) sz. határozata
Jászladány Nagyközség Víziközmű szolgáltatásához kapcsolódó gördülő fejlesztési terv elfogadásáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára elfogadja Jászladány Nagyközség Víziközműveinek Gördülő Fejlesztési Tervét az előterjesztésben foglaltak
szerint.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (5000 Szolnok, Kossuth Lajos
út 5.)
3./ Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
értesülnek.

7.

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: a költségvetési előirányzatok módosítása az elmúlt
időszak kormányzati szintű és az önkormányzat saját hatáskörében döntött
módosításait tartalmazza. Írásos anyag készült, melyet nem kíván szóban
kiegészíteni. Pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, hogy milyen javaslat
született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság
javasolja az írásos anyag elfogadását.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek
kérdése, véleménye 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?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
244/2016. (IX. 8.) sz. határozata
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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 előterjesztett formában.
Erről: 1./
2./

8.

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

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető jelezte
pénzügyi bizottsági ülésen, hogy az előterjesztés szöveges részében a módosított
összeg után az ezer forint véletlenül ott maradt, tehát az 1.950.944.699e forint
helyett a helyes összeg 1.950.944.699,- forint. Pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen
javaslat született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság
javasolja az írásos anyag elfogadását az előző kiegészítéssel együtt.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek
kérdése, véleménye más javaslata?
(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 8 igen szavazattal – minősített
többséggel – egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
18/2016. (IX. 12.) 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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9.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Tájékoztató az önkormányzat 2016. I. félévi költségvetésének helyzetéről
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: írásos anyagot mindenki kapott, nem kívánja szóban
kiegészíteni. Pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság
tárgyalta, és javasolja az írásos anyag elfogadását.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek
kérdése, véleménye más javaslata?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a
pénzügyi bizottság javaslatára az önkormányzat gazdálkodásának 2016. évi I. félévi
helyzetéről szóló tájékoztatót?
A Képviselő-testület a tájékoztatót 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
245/2016. (IX. 8.) sz. határozata
Az önkormányzat gazdálkodásának 2016. évi I. félévi helyzetéről
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára elfogadja az önkormányzat
gazdálkodásának 2016. évi I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerint.
Erről: 1./
2./

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

10. N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés az Ozoróczky Mária Szociális
álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálására
Lovász Imre jegyző,
Előadó:
Ideiglenes Bizottság

Központ

intézményvezetői

Bertalanné Drávucz Katalin: megkéri Lovász Imre jegyzőt, hogy ismertesse az
ideiglenes bizottság javaslatát.
Lovász Imre: augusztus 25-én ülésezett az ideiglenes bizottság, ahol Deákné Orosz
Zsuzsanna szakérő véleményét fogadta el a tisztelt bizottság, amely a következő
volt: „Müllerné Braun Erika szakmai ismeretéből, hozzáállásából, emberi tulajdonsá-
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gaiból adódóan alkalmas a feladat ellátására, mint ahogyan azt az átmeneti időszakban is bizonyította. A továbbiakban is jó vezetője lesz az intézménynek.” Ezt a véleményt az ideiglenes bizottság egyhangúlag elfogadta, és javasolja Müllerné Braun
Erika pályázatának elfogadását, kinevezését az Ozoróczky Mária Szociális Központ
intézményvezetői feladatainak ellátására.
Bertalanné Drávucz Katalin: egyszerű helyzetben volt a bizottság, egy pályázat
érkezett, az Erikáé. A képviselő-testületnek sem volt titkolt szándéka, amikor úgy
gondolta, hogy a két intézményt egyesíti, már az előkészítő folyamatokban is Erikát
bízta meg a feladatok elvégzésével, előkészítéssel. A képviselő-testület törvényi
kötelezettségeinek tett eleget, amikor kiírta az intézményvezetői álláshelyre a
pályázatot. Egy pályázat érkezett, de nem is volt kétséges az ideiglenes bizottságban
sem, hogy megfelelő-e a pályázat. Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy vane valakinek más javaslata, vagy véleménye az elhangzottakkal, illetve az írásos
anyaggal kapcsolatban?
(Hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az
ideiglenes bizottság javaslatát, hogy a képviselő-testület Müllerné Braun Erika Klárát
bízza meg az Ozoróczky Mária Szociális Központ intézményvezetői feladatok ellátására 2016. október 1-től 2021. szeptember 30-ig?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal – minősített többséggel –
egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
246/2016. (IX. 8.) sz. határozata
Müllerné Braun Erika Klára kinevezése az Ozoróczky Mária Szociális Központ
intézményvezetői feladatok ellátására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § /7/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a közalkalmazottak jogállásáról szóló
többszörösen módosított 1992. évi XXXIII. törvény, az 1/2000. (I. 7.) SzCsM
rendelet és a 257/2000. (XII. 26.) kormányrendelet előírásaira figyelemmel,
Müllerné Braun Erika Klára
(Nagyvárad, 1970. 10. 21., an: Kubola Mária Terézia) I fizetési osztály, 9 fizetési fokozat) 5130 Jászapáti, Petőfi S. út 66. sz. alatti lakost 5 éves időtartamra,
2016. október 1-től 2021. szeptember 30-ig kinevezi az Ozoróczky Mária Szociális Központ (5055 Jászladány, Kossuth L. u. 106. sz.) vezetőjének.
Havi illetményét:

-

összegben állapítja meg.

garantált alapilletmény
216.900,- Ft
munkáltatói döntés alapján
40.000,- Ft
magasabb vezetői pótlék (250%) 50.000,- Ft
Ö s s z e s e n (bruttó):
306.900,- Ft
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Erről: 1./
2./
3./
4./
5./

Képviselő-testület tagjai helyben,
Müllerné Braun Erika Jászapáti, Petőfi S. u. 66.sz.
MÁK Szolnok, Liget u. 6. sz.
Polgármesteri Hivatal helyben
Ozoróczky Mária Szociális Központ helyben
értesülnek.

Bertalanné Drávucz Katalin: gratulál Müllerné Braun Erikának a kinevezéshez, és
további jó munkát kíván.
Müllerné Braun Erika: megköszöni a bizalmat a képviselő-testületnek, és ígéri, hogy
az otthonmaradt kollégáival együtt beállnak a sorba, és elvégzik a feladatokat.

11. N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági tag lemondásának
elfogadására
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin: Kovács Zsuzsanna pénzügyi bizottsági tag július 12-i
dátummal egy lemondó nyilatkozatot írt, melyben 2016. július 13-tól lemond
bizottsági tagságáról, és kéri a képviselő-testületet, hogy fogadják el a lemondását.
Javasolja a testületnek, hogy fogadják el ezt a lemondást, és egyben kéri a
képviselőket, hogy 2016. szeptember 30-ig írásban küldjék el javaslataikat az új
pénzügyi bizottsági tagra vonatkozóan, hogy legyen idő megkeresni az adott
személyeket, hogy tudják-e vállalni a feladatot, és akkor a következő testületi ülésre
beterjesztésre kerül a napirendi pont. Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e
valakinek kérdése, véleménye, vagy más javaslata az elhangzottakkal kapcsolatban?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a
lemondó nyilatkozatot?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
247/2016. (IX. 8.) sz. határozata
Kovács
Zsuzsanna
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési
lemondásának elfogadására

Bizottsági

tag

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Kovács
Zsuzsanna (Jászladány, Gólya u. 11. sz.) lemondását a Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsági tagságról 2016. július 13-i dátummal.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Kovács Zsuzsanna lakóhelyén,
3./ Polgármesteri Hivatal helyben
értesülnek.
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12. N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő
ideiglenes intézményvezető megbízásának meghosszabbítására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

Intézmény

Bertalanné Drávucz Katalin: jelenleg Göröcs László látja el a NÜVI-nél az
intézményvezetői feladatokat. Az ő megbízása szeptember 30-al lejár, és szükség
lenne a megbízás meghosszabbítására. Ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat
született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság
tárgyalta és javasolja Göröcs Lászlót megbízni a NÜVI vezetésével 2017. június 30ig, vagy az intézményvezetői munkakör pályázat útján történő betöltéséig.
Bertalanné Drávucz Katalin: az írásban kiküldött anyagban még március 31.
szerepelt, de bizottsági ülésen felmerült, hogy a világtalálkozó miatt jobb lenne ezt a
dátumot módosítani. Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése,
véleménye, vagy más javaslata az elhangzottakkal kapcsolatban?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az ügyrendi bizottság javaslatával?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
248/2016. (IX. 8.) sz. határozata
Göröcs László Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény megbízott intézményvezetői megbízásának meghosszabbítására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXIII. törvény előírásaira figyelemmel,
Göröcs Lászlót
(sz: Jászladány, 1965.10.07., a.n: Kiss Terézia, 5055 Jászladány, Rózsa u.
11. sz.) a 68/2016. (II. 11.) számú Képviselő-testületi határozat érvényben tartása mellett továbbra is megbízza a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény vezetésével 2017. június 30-ig, vagy az intézményvezetői
munkakör pályázat útján történő betöltéséig, az alapilletményének és pótlékainak változatlanul hagyása mellett.
Erről: 1./
2./
3./
4./

Képviselő-testület tagjai helyben,
Göröcs László 5055 Jászladány, Rózsa u. 11. sz.
MÁK Szolnok, Liget u. 6. sz.
NÜVI helyben
értesülnek.
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13. N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
ideiglenes intézményvezető megbízásának meghosszabbítására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: szintén az a helyzet, mint az előző napirendi pontnál,
csak itt Fodorné Zana Andrea személyében. Ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen
javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság
tárgyalta és javasolja Fodorné Zana Andreát megbízni a Nagyközségi József Attila
Művelődési Ház és Könyvtár vezetésével 2017. június 30-ig, vagy az
intézményvezetői munkakör pályázat útján történő betöltéséig.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek
kérdése, véleménye, vagy más javaslata az elhangzottakkal kapcsolatban?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az ügyrendi bizottság javaslatával?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
249/2016. (IX. 8.) sz. határozata
Fodorné Zana Andrea Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
megbízott intézményvezetői megbízásának meghosszabbítására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXIII. törvény és a
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról
a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére
szóló 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet előírásaira figyelemmel,
Fodorné Zana Andreát
(szül: Szolnok, 1970. 01. 06., an: Kazinczi Mária Terézia, címe: 5055
Jászladány, Tisza u. 17. sz.) a 69/2016. (II. 11.) számú Képviselő-testületi határozat érvényben tartása mellett továbbra is megbízza a Nagyközségi József
Attila Művelődési Ház és Könyvtár (5055 Jászladány, Kossuth L. u. 110. sz.)
vezetésével 2017. június 30-ig, vagy az intézményvezetői munkakör pályázat
útján történő betöltéséig, az alapilletményének és a vezetői pótlékának változatlanul hagyása mellett.
Erről: 1./
2./
3./
4./

Képviselő-testület tagjai helyben,
Fodorné Zana Andrea Jászladány, Tisza u. 17.
Magyar Államkincstár Szolnok
Polgármesteri Hivatal helyben
értesülnek.
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14. N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Javaslat a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérelme alapján maximális
csoportlétszám növelésére
Előadó:
Lajosné Kiss Klára intézményvezető
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: írásos anyagot mindenki kapott, intézményvezető
asszonyt kérdezi, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni?
Lajosné Kiss Klára: nem kívánja szóban kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre
szívesen válaszol.
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság
javasolja a „Tündérkert” óvoda Méhecske csoportjában engedélyezi az óvodai
csoport létszámának 20 %-al történő növelését.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek
kérdése, véleménye, vagy más javaslata az elhangzottakkal kapcsolatban?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az
ügyrendi bizottság javaslatával?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
250/2016. (IX. 8.) 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 Méhecske csoportjában engedélyezi az óvodai csoport
létszámának 20 %-al történő növelését az előterjesztésben szereplő kérelem
szerint.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Jászladányi Óvoda és Bölcsőde vezetője helyben
értesülnek.
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15. N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a védőnők által benyújtott védőnői finanszírozás kiegészítéséről
szóló kérelem megtárgyalására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: írásos anyagot mindenki kapott, jegyző úr
kiegészítette azzal, hogy már nem csak lehetőség, hogy a védőnői finanszírozást
bérként adja oda az önkormányzat a védőnőknek, hanem törvényi kötelezettség is.
Pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság
tárgyalta, és javasolja a kérelem jóváhagyását.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek
kérdése, véleménye más javaslata?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a
pénzügyi bizottság javaslatával?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
251/2016. (IX. 8.) sz. határozata
A védőnők által benyújtott védőnői finanszírozás kiegészítéséről szóló
kérelemre
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel – az egészségügyi
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korrm. Rendelet módosításáról szóló –
258/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet előírásaira hozzájárul, hogy a védőnők
számára a 2016. szeptember hónapra és a 2016. július hónapra járó finanszírozási díjak különbözetének összegét a havi díjazásuk megemelésére fordítja,
valamint a 2016. január 1-je és 2016. augusztus 31-e közötti időszakra az
OEP által visszamenőleg utalványozott összeget a védőnők egyszeri kiegészítő díjazására fordítja, az ellátott körzetek figyelembe vételével.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben,
3./ Védőnők helyben
értesülnek.
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16. N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés Bursa Hungarica ösztöndíj rendszerhez történő csatlakozásra
2017. évben
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: minden évben csatlakozott az önkormányzat ehhez az
ösztöndíj pályázathoz, újra felhívás érkezett az Emberi Erőforrások Minisztériumától,
javasolja most is a csatlakozást. Pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat
született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság
tárgyalta, és javasolja a csatlakozást, az írásos anyag elfogadását.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek
kérdése, véleménye 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 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
252/2016. (IX. 8.) sz. határozata
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójára való
csatlakozásról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete eleget téve az
Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
által előírt feladatoknak a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatának 2017. évi fordulójára csatlakozik.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben,
3./ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1054 Budapest, Báthory u. 10.
értesülnek.
17. N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a „Társadalmi szerepvállalás erősítése közösségek fejlesztésével
a Jászságban” című, EFOP-1.3.5-16 azonosító számú pályázat benyújtásához
támogató nyilatkozat megtételéről
Major Ferencné alpolgármester
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin: átadja a szót Major Ferencné alpolgármesternek.
Major Ferencné: az Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa
kívánja benyújtani ezt a pályázatot. A tegnapi napig úgy volt, hogy a két
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járásszékhely Jászberény és Jászapáti lesz a pályázat fő megvalósítási helyszínei,
ez a mai napon megváltozott, és Jászladány lenne az egyik helyszín. Az
önkormányzat részéről ez nem járna forrás bevonással. A pályázat alapvető célja a
fiatalok és a nyugdíjas generáció megszólítása együttműködés kialakítása. Ez
kifejezetten nem a hátrányos helyzetű települési polgárok megsegítésére szolgálna.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek
kérdése, véleménye más javaslata?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a
pályázat támogatásával?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
253/2016. (IX. 8.) sz. határozata
A „Társadalmi szerepvállalás erősítése közösségek fejlesztésével a Jászságban” című, EFOP-1.3.5-16 azonosítószámú pályázat benyújtásához támogató
nyilatkozat megtételéről
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Jász-NagykunSzolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa EFOP-3.1.5-16 azonosítószámú, „Társadalmi szerepvállalás erősítése közösségek fejlesztésével a
Jászságban” című pályázatának benyújtását támogatja, a Támogató nyilatkozat aláírásával Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert bízza meg.
Határidő:
Felelős:

2016. szeptember 15.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester

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

pont megtárgyalása

Bertalan László képviselő

Bertalanné Drávucz Katalin: átadja a szót Bertalan László képviselőnek.
Bertalan László: szeptember, október és november havi tiszteletdíjról szeretne
lemondani a polgárőrség javára, autóvásárlásra, ehhez kéri a képviselő-testület
hozzájárulását.
Seresné Lados Éva: szeptemberi tiszteletdíját felajánlja a polgárőrség javára.
Gyárfás Lajos: szeptember, október és november havi tiszteletdíjról szeretne
lemondani a polgárőrség javára.
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Szöllősi János: szeptemberi tiszteletdíját felajánlja a polgárőrség részére.
Bagi Zsolt: októberi tiszteletdíját felajánlja a polgárőrség javára.
Tóth Imre: szeptemberi és októberi tiszteletdíját felajánlja a polgárőrség javára.
Bertalan László: mindenkinek nagyon köszöni a támogatást a polgárőrség nevében.
(További hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a
Bertalan László 3 havi tiszteletdíj felajánlását a Polgárőrség számára?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
254/2016. (IX. 8.) sz. határozata
Bertalan László tiszteletdíjának felajánlása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi
Bertalan László képviselőnek szeptember, október és november havi bruttó
tiszteletdíj felajánlását a Jászladány Nagyközségi Polgárőrség Egyesület támogatására.
Erről: 1./
2./
3./
4./

Képviselő-testület tagjai helyben,
Bertalan László képviselő helyben,
Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben,
Nagyközségi Polgárőrség Egyesület Jászladány
értesülnek.

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a
Seresné Lados Éva szeptember havi tiszteletdíj felajánlását a Polgárőrség számára?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
255/2016. (IX. 8.) sz. határozata
Seresné Lados Éva tiszteletdíjának felajánlása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi
Seresné Lados Éva képviselőnek szeptember havi bruttó tiszteletdíj felajánlását a Jászladány Nagyközségi Polgárőrség Egyesület támogatására.
Erről: 1./
2./
3./
4./

Képviselő-testület tagjai helyben,
Seresné Lados Éva képviselő helyben,
Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben,
Nagyközségi Polgárőrség Egyesület Jászladány
értesülnek.
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a
Gyárfás Lajos 3 havi tiszteletdíj felajánlását a Polgárőrség számára?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
256/2016. (IX. 8.) sz. határozata
Gyárfás Lajos tiszteletdíjának felajánlása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi
Gyárfás Lajos képviselőnek szeptember, október és november havi bruttó tiszteletdíj felajánlását a Jászladány Nagyközségi Polgárőrség Egyesület támogatására.
Erről: 1./
2./
3./
4./

Képviselő-testület tagjai helyben,
Gyárfás Lajos képviselő helyben,
Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben,
Nagyközségi Polgárőrség Egyesület Jászladány
értesülnek.

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a
Szöllősi János képviselő szeptember havi tiszteletdíj felajánlását a Polgárőrség
számára?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
257/2016. (IX. 8.) sz. határozata
Szöllősi János tiszteletdíjának felajánlása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi
Szöllősi János képviselőnek szeptember havi bruttó tiszteletdíj felajánlását a
Jászladány Nagyközségi Polgárőrség Egyesület támogatására.
Erről: 1./
2./
3./
4./

Képviselő-testület tagjai helyben,
Szöllősi János képviselő helyben,
Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben,
Nagyközségi Polgárőrség Egyesület Jászladány
értesülnek.

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a
Bagi Zsolt képviselő október havi tiszteletdíj felajánlását a Polgárőrség számára?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
258/2016. (IX. 8.) sz. határozata
Bagi Zsolt tiszteletdíjának felajánlása

