J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. október 27-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén,
a Polgármesteri Hivatal dísztermében.
Jelen vannak: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi
Zsolt, Dr. Bakos Beáta, Bertalan László, Seresné Lados Éva, Szöllősi János, Tóth
Imre 7 fő képviselő.
Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Gyárfás Lajos, Major Ferencné 2 fő
képviselő.
Tanácskozási joggal jelen van:
Lovász Imre jegyző,
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.

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester nagy tisztelettel köszönti a soron kívüli
ülésen megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 7 fő jelen van,
Gyárfás Lajos és Major Ferencné képviselők jelezték távolmaradásuk okát. A testület
határozatképes, az ülést megnyitja. A meghívóban 12 napirendi pont szerepel, 9
napirendi pont nyílt ülésben, 3 napirendi pont zárt ülésben. Megkérdezi, van-e
valakinek plusz napirendi pont, illetve módosító javaslata?
Bertalan László: nyílt ülés végén szeretné, ha Egyebek című napirendi pontot
tárgyalna a testület.
(További módosító javaslat, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a
javaslattal, hogy Egyebek című napirendi pontot nyílt ülésben 10. pontként tárgyalja
a testület?
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
302/2016. (X. 27.) sz. határozata
Napirend kiegészítése
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő
napirendi ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben
kíván tárgyalni:
10./

Egyebek
Előadó: Bertalan László képviselő

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a mai
napirendet, mely következtében 10 napirendi pontot nyílt ülésben, 3 napirendi pontot
zárt ülésben tárgyal a testület?
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
303/2016. (X. 27.) 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./

Javaslat
az
egészségügyi
alapellátási
megállapításáról szóló rendelet megalkotására
Előadó:
Lovász Imre jegyző
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

körzethatárainak

2./

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

3./

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

4./

Előterjesztés a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok
ellátási módjának meghatározására 2017. január 1-től
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester

5./

Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérelme 1 fő óvodapedagógusi
álláshelyre
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Lajosné Kiss Klára intézményvezető
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
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6./

Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérelme 1 fő bölcsődei dajka
álláshelyre
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Lajosné Kiss Klára intézményvezető
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

7./

Előterjesztés a Vásárlási BON beváltóhelyek jóváhagyására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester

8./

Előterjesztés a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás
2017. évi tagdíj hozzájárulására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

9./

Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Előadó:
Fodorné Zana Andrea mb. intézményvezető,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

10./

Egyebek
Előadó:

Bertalan László képviselő

Zárt ülés:
11./

Előterjesztés Szalay Orsolya tanulmányi szerződés
kérelmének megtárgyalására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

módosítás

12./

Előterjesztés Jászladány, Csárda u. 27. szám (1594 hrsz.) alatti
ingatlanrész ajándékozási felajánlásának megtárgyalására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

13./

Előterjesztés Jászladány, Bodzás 33. szám (2097 hrsz.) alatti ingatlan
eladási ajánlatának megtárgyalására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
értesülnek.
1.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Javaslat az egészségügyi alapellátási körzethatárainak megállapításáról szóló
rendelet megalkotására
Lovász Imre jegyző
Előadó:
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek.
Lovász Imre: az Országgyűlés 2015. évi CXXIII. törvényével meghatározta, hogy a
települési önkormányzatok képviselő-testületének rendeletben kell megállapítani, és
kialakítani az egészségügyi alapellátási körzethatárait. Ezelőtt Jászladányon nem
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rendeletben, hanem határozatban volt megállapítva, így kötelező ezt megtenni. A
rendelet megalkotása során az önkormányzatnak figyelembe kellett venni a Kormány
által kijelölt Praxiskezelő által megadott szempontokat, ami az Országos Tisztiorvosi
Hivatal által meghatározott szempontrendszer, mely kb. 10 oldalban volt
összefoglalva. Ki kellett kérni a feladatellátást végző orvosok, fogorvosok, védőnők
véleményét is a rendelet kialakításánál, akik megtették észrevételeiket. Ezt követően
az
alapellátásért
felelős
Országos
Módszertani
Intézet
a
Nemzeti
Egészségfejlesztési Intézet véleményét kellett kikérni, aki válaszul megküldte
nyilatkozatát, hogy a rendelet tervezetben szereplő adatok, és a körzetek felosztása
megfelelőek. Ezek alapján javasolja a rendelet tervezet elfogadását.
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi,
hogy milyen javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság
tárgyalta, és elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
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
rendelet tervezetet az ügyrendi bizottság javaslatára az előterjesztés szerint?
A Képviselő-testület a rendelet tervezetet 7 igen szavazattal – minősített
többséggel – egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
19/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzethatárainak megállapításáról
(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
2.

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 mindenki kapott. Az elmúlt időszakban
megtörtént pénzügyi események kerültek átvezetésre a költségvetésben. Megkérdezi
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezetőt, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni az írásos
anyagot?
Mezei Norbert: háromféle módosítást tartalmaz az írásos anyag. A pénzmaradvány
felosztását, a Kormányzati szintű módosításokat, és a saját hatáskörben hozott
módosításokat. Ezek részletezése az előterjesztésben fel van sorolva. Ennek
hatására az önkormányzat költségvetésének főösszege 2.026.888.372,- forintra
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módosulna, amennyiben a képviselő-testület a módosításokhoz hozzájárul. Kéri az
előterjesztés elfogadását.
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, hogy
milyen javaslat született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság
tárgyalta, és javasolja az írásos előterjesztés elfogadását. A bizottsági ülésen
felmerült kérdésként, hogy rendben van-e az önkormányzat pénzügyi helyzete,
melyre azt a választ kapták, hogy igen, rendben van.
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?
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
304/2016. (X. 27.) 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 előterjesztett formában.
Erről: 1./
2./

3.

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
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Előadó:
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: a költségvetési rendeletben az előző napirendi pontnál
elfogadott előirányzat módosítások átvezetése történne meg. Megkérdezi Mezei
Norbert pénzügyi osztályvezetőt, hogy kívánja-e az írásos anyagot szóban
kiegészíteni?
Mezei Norbert: nem.
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született?
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Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság
tárgyalta, és javasolja az írásos anyag elfogadását, mely alapján a bevételi és
kiadási főösszeg is 2.026.888.372,- forintra módosul.
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
2016. évi költségvetési rendelet módosítását az előterjesztés szerint?
A Képviselő-testület a rendeletmódosítást 7 igen szavazattal – minősített
többséggel – egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
20/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelete az
önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

4.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátási
módjának meghatározására 2017. január 1-től
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin: írásos anyag nem került kiküldésre. Egy korábbi
testületi ülésen a képviselő-testület tárgyalta, hogy a családsegítő és gyermekjóléti
feladatokat 2017. január 1-től az önkormányzatok társulásos formában, vagy
önállóan láthatják el. Akkor hozott a testület egy olyan határozatot, hogy
Jászladányon elsősorban Társulás keretein belül kívánja az önkormányzat ellátni
ezeket a feladatokat, másodsorban önállóan, ellátási szerződés keretein belül
Jászapátival szerződve. A Társulási Tanács ülésén a többi önkormányzat döntését
megismerte, csak 3 település döntött úgy, mint Jászladány, hogy elsődlegesen
Társulás keretein belül kívánja ellátni a feladatot. Intézményvezető asszony
elmondta, hogy szakmailag nem megoldható az intézményi feladatellátás, ezért a
Társulás nem tudja ezt biztosítani. A többi település azért hozott olyan döntést, hogy
önállóan, ellátási szerződés keretein belül kívánja megoldani az ellátást, mert
társulásos formában a szakmai háttér nem biztosított. Az előzőleg meghozott
képviselő-testületi határozatot annyiban kellene módosítani, hogy nem lehet
vagylagos a határozat, konkrétan kellene dönteni. Ragaszkodhat a testület továbbra
is a társulásos formához, mert a társulásnak marad egy intézménye, ami jelenleg
nem a családsegítés feladatait látja el, hanem alapszolgáltatási feladatokat. Ennek
az intézménynek a keretein belül kérheti az önkormányzat a feladat ellátását, de
nincs szakember. Javasolja, hogy hozzon a testület egy olyan határozatot, hogy
önállóan kívánja ellátni ezt a feladatot az önkormányzat Jászapátival, az ott majd
létrejövő intézménnyel kötött ellátási szerződés alapján. Megkérdezi a képviselőket,
hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, vagy más javaslata?
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(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a
javaslattal, hogy a család- és gyermekjóléti feladatellátást önállóan, ellátási
szerződés útján lássa el az önkormányzat a Jászapátin létrejövő intézmény keretein
belül?
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
305/2016. (X. 27.) sz. határozata
A család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátásáról 2017. január 1-től
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja
298/2016. (IX. 28.) számú határozatát, a család- és gyermekjóléti szolgáltatás
feladatait 2017. január 1-től önállóan, a Jászapátin létrejövő intézmény
- Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központ - keretein belül ellátási
szerződés útján kívánja ellátni.
Képviselő-testület felhatalmazza Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert,
hogy Jászapáti Városi Önkormányzattal, mint járásszékhely településsel
folytasson egyeztetést a család- és gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak
ellátására. Amennyiben az állam által biztosított finanszírozás fedezi a családés gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak ellátását, úgy Képviselő-testület
felhatalmazza Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert az ellátási szerződés
aláírására.
Erről: 1./
2./
3./
4./

5.

Képviselő-testület tagjai helyben,
Polgármesteri Hivatal helyben,
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás helyben,
Jászapáti Városi Önkormányzat
értesülnek.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérelme 1 fő óvodapedagógusi álláshelyre
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Előadó:
Lajosné Kiss Klára intézményvezető
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: írásos előterjesztés érkezett 1 fő óvodapedagógusi
álláshelyre. Lajosné Kiss Klára intézményvezetőt kérdezi, hogy kívánja-e az írásos
anyagot összefoglalni, vagy kiegészíteni?
Lajosné Kiss Klára: az október 1-jei statisztika alapján lehetőség nyílt arra, hogy a
magas gyermeklétszámnak köszönhetően 20 fő óvodapedagógust finanszíroz a
központi költségvetés. A megnövekedett gyermeklétszám, és a gyermek összetétel
miatt szükségesnek tartja a plusz egy óvónő felvételét, egyelőre határozott időre.
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság
tárgyalta, és javasolja 1 fő óvodapedagógus felvételét 2017. június 30-ig.
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Szöllősi János: mikortól lesz alkalmazva az óvónő?
Lajosné Kiss Klára: meghirdeti az állást, és ha jelentkező lesz az állás azonnal
betölthető. Október 1-től finanszírozná az állam, de már csak novemberben lehet
leghamarabb betölteni az álláshelyet.
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 tudja elfogadni a
bizottság javaslatát?
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
306/2016. (X. 27.) sz. határozata
A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményben 1 fő óvodapedagógusi
álláshely biztosításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel a Jászladányi
Óvoda és Bölcsőde intézményben a nevelési–oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet alapján 1 fő óvodapedagógusi álláshelyet biztosít
határozott időtartamra, 2017. június 30-ig.
Képviselő-testület felkéri Lajosné Kiss Klára intézményvezetőt az
óvodapedagógusi álláshely meghirdetésére, és a beérkező pályázatok
elbírálására.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben,
3./ Jászladányi Óvoda és Bölcsőde
értesülnek.
6.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérelme 1 fő bölcsődei dajka álláshelyre
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Előadó:
Lajosné Kiss Klára intézményvezető
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: írásos előterjesztés érkezett 1 fő óbölcsődei dajka
álláshelyre. Intézményvezető asszonyt kérdezi, hogy kívánja-e az írásos anyagot
összefoglalni, vagy kiegészíteni?
Lajosné Kiss Klára: a 2017. január 1–én hatályba lépő EMMI rendelet kimondja,
hogy 2017. december 31-ig a technikai munkakörben dolgozó bölcsődei
alkalmazottat dajka munkakörbe át kell sorolni. Jelen pillanatban - már évek óta –
csak közcélú foglalkoztatottal van megoldva a bölcsődei dajka munkakör.
Szeptember 1-től háromszor volt személyi változás a bölcsődei dajka tekintetében. A
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kisgyermekek életében meghatározó a személyi állandóság az érzelmi biztonság
kialakulása érdekében, ezért polgármester asszonnyal megbeszélve arra jutottak,
hogy jó lenne, ha egy bölcsődei dajka már december 1-től elhelyezkedhetne a
bölcsődében, amennyiben sikerül megfelelő embert találni. A dajka iskolát
mindenképpen el kell végeznie 2018. december 31-ig, amit elsősorban azoknak
fognak indítani, akik már bölcsődei intézményben dolgoznak. Nem lesz olyan nyitott
bekerülés az iskolába, mint az óvodai dajkának, az utcáról nem mehet bárki, csak aki
a bölcsődében dolgozik.
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság
tárgyalta, és javasolja 1 fő bölcsődei dajka felvételét.
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
bizottság javaslatát?
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
307/2016. (X. 27.) sz. határozata
A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményben 1 fő bölcsődei dajka álláshely
biztosításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára a Jászladányi Óvoda és
Bölcsőde intézményben - a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet és az azt módosító 6/2016.
(III. 24.) EMMI rendelet előírásaira figyelemmel – 2016. december 1-től 1 fő
bölcsődei dajka álláshelyet biztosít.
Képviselő-testület felkéri Lajosné Kiss Klára intézményvezetőt a bölcsődei
dajka álláshely meghirdetésére, és a beérkező pályázatok elbírálására.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben,
3./ Jászladányi Óvoda és Bölcsőde
értesülnek.
7.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a Vásárlási BON beváltóhelyek jóváhagyására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Bertalanné Drávucz Katalin: a napirendi ponthoz kapcsolódóan kiküldésre került az
a lista, ami tartalmazza azon üzletek nevét, akik 2015-ben a vásárlási bónokat
elfogadták. Azért fontos beszélni ezekről az üzletekről, mert írásos kérelem érkezett
a PINGJING HOME Kft-től. A Coop is folyamatosan szóban már többször jelezte,
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hogy szeretnék, ha ott is levásárolható lenne ez az utalvány. Azért nem a bizottság
kezébe adta a döntés lehetőségét, hogy lássa a testület valamennyi tagja, hogy
eddig hol lehetett beváltani, és a döntés a testület kezében van, hogy a listába vesze fel új üzleteket, vagy húz ki abból. A bón természetbeni juttatást funkcionál, meg
van jelölve, hogy milyen termékcsoportokra lehet levásárolni. Nem titkolt szándék
volt az sem, hogy ezzel a bevétellel a helyben lévő, helyben élő, és helyben dolgozó
üzleteket, vállalkozásokat részesítsék előnyben. Javaslatokat szeretne kérni az
elfogadó helyekkel kapcsolatban. Az üzletekkel megállapodást fog kötni az
önkormányzat a bón elfogadással kapcsolatban, melyben nyomatékosan kérni
fogják, hogy csak azokat a termékeket értékesítsék a vásárlási bón ellenében,
amelyek meg vannak jelölve, mert ellenkező esetben az üzlet kizárását
eredményezheti a jövő évben.
Szöllősi János: javasolja a PINGJING HOME Kft. kérelmét támogatni. A Coop-ot
nem javasolja támogatni, már csak azért sem, mert csak szóban kérték. Miért nem
írták le?
Bertalanné Drávucz Katalin: a Coop élelmiszert árul, lehetne jogosultsága a bón
beváltásra, de amiért nem helyi vállalkozás a korábbi években nem került föl a
listára. PINGJING HOME Kft. budapesti székhellyel rendelkezik, itt csak telephelye
van.
Dr. Bakos Beáta: kell, hogy fizessen ide is adót.
Mezei Norbert: ilyen szempontból minden üzlet fizet ide is adót, a Coop is.
Seresné Lados Éva: ha a PINGJING HOME Kft-nek megengedik, akkor az egy
lavinát fog elindítani. Jelentkezni fog a másik kínai is, és még több vállalkozás is,
ezért javasolja, hogy maradjanak az első álláspontnál, és ne bővítsék a listát.
Bertalan László: a tüzép mennyit forgalmazott az előző évben a bónokból? Amikor
a Coop kérte, hogy ő is hagy legyen beváltóhely, akkor a tüzépet hozta fel példának,
hogy az sem jászladányi vállalkozás.
Mezei Norbert: nem tud azonnal adatokat mondani, meg fogja kérdezni a
kollégáktól.
Bertalanné Drávucz Katalin: a bón tüzelőre is levásárolható, ezért került bele a
tüzép. Ha kiveszik a levásárolható termékek közül a tüzelőanyagot, akkor a tüzépet
ki lehet zárni.
Bertalan László: azért kérdezte, hogy mennyit forgalmazott a tüzép, hogy mennyi
ember fordította a bónt tüzelőre, hogy van-e értelme benne hagyni. Ha kevesen
váltották be ott az utalványt, akkor ki lehetne venni a listából.
Dr. Bakos Beáta: nem lehet máshol tüzelőt venni úgy, ahogy gyógyszert sem lehet
máshol venni, ezért került bele a gyógyszertár is a listába.
Bertalan László: Deák Mihályné fizet iparűzési adót?
Mezei Norbert: igen, viszont iparűzési adót mindenki fizet, aki Jászladányon
tevékenységet végez, ez alapján bárkit lehetne választani, az E.on-t, Tigázt, stb.
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Bagi Zsolt: a Coop-ot nem javasolja felvenni a listába, mert csak a hasznot várja, az
önkormányzat kérését pedig figyelmen kívül hagyja.
(További hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a
javaslattal, hogy a Coop ne kerüljön a bón beváltó helyek közé?
A Képviselő-testület a javaslatot 7 nem szavazattal egyhangúlag elutasítja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
308/2016. (X. 27.) sz. határozata
Coop ABC Kérelmének elutasítása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászladány
Nagyközségi Önkormányzat által kiadott Vásárlási Bón beváltóhelyek listáját
nem kívánja a Coop ABC–vel bővíteni.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben,
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni,
hogy a PINGJING HOME kft. felkerüljön a vásárlási bón beváltóhelyek listájája?
Képviselő-testület a javaslatot 5 igen és 2 nem szavazattal elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
309/2016. (X. 27.) sz. határozata
PINGJING HOME Kft. kérelmének elfogadása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászladány
Nagyközségi Önkormányzat által kiadott Vásárlási Bón beváltóhelyek listájára
felveszi a PINGJING HOME Kft-t (Jászladány, Hősök tere 5.).
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben,
3./ PINGJING HOME Kft.
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a
kibővített elfogadóhelyek listáját?
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
310/2016. (X. 27.) sz. határozata
Vásárlási bón elfogadóhelyek listájának elfogadásáról
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászladány
Nagyközségi Önkormányzat által kiadott Vásárlási Bón beváltóhelyek listáját
az alábbiak szerint fogadja el:
Eldorádó-vegyesiparcikk
Hullám ABC
Látványpékség (Fornetti)
Ladány-Mini Bt. (Kenyérgyár)
Szabó Gyula ev. (Kehely Cukrászda)
Vegyesiparcikk bolt
Erzsébet Mini ABC (Morgó-BNVI Kft.)
Bertalan-Hús Kft. (Húsbolt)
Gál És Társa Gyógyszer Kisker. Bt.
Hód Kereskedelmi Kft. (Hód ABC)
Korall Bt.
Mega-Flex Kft. (Ezermester szaküzlet)
Marika ABC
Éden Csemege
Sztár Vegyesbolt
Friella Élelmiszer
Mini Vegyesbolt
Szöllősi Zoltán ev. (TÉBA Tüzép)
Nádas-Berek Kft.
Major Mihály
Deák Mihályné
PINGJING HOME Kft.

Jászladány, Kossuth L. út 105.
Jászladány, Kossuth L. út 164.
Jászladány, Hősök tere 2.
Jászladány, Petőfi S. u. 47.
Jászladány, Kossuth L. u. 91.
Jászladány, Petőfi S. u. 3.
Jászladány, Kossuth L. út 64.
Jászladány, Kossuth L. út 37.
Jászladány, Kossuth L. út. 87.
Jászladány, Kossuth L. út. 23.
Jászladány, Hősök tere 5.
Jászladány, Hősök tere 2.
Jászladány, Újszászi u. 21.
Jászladány, Petőfi S. u. 53.
Jászladány, Petőfi S. u. 42.
Jászladány, Kossuth L. út 123.
Jászladány, Kossuth L. út 184
Jászladány, Kossuth L. út. 8.
Jászladány, Kossuth L. út 61.
Jászladány, Cserháti u. 2.
Jászladány, Kossuth L. u. 43.
Jászladány, Hősök tere 5.

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben,
értesülnek.
8.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás 2017. évi
tagdíj hozzájárulására
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Előadó:
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi Mezei Norbert pénzügyi osztályvezetőt,
hogy kívánja-e az írásos anyagot szóban kiegészíteni.
Mezei Norbert: nem kívánja szóban kiegészíteni.
Bertalanné Drávucz Katalin: az önkormányzat kötelező feladatellátásáról van szó,
melyet Jászladány több településsel együtt Társulás keretein belül látja el. A
működéshez szükséges hozzájárulást az önkormányzatoknak kell megfizetniük.
Most került a REGIO-KOM Társulás és a REGIO-KOM Kft. abba a helyzetbe, hogy
már nem tud abból a pénzből gazdálkodni, amit eddig befizettek az önkormányzatok,
mert olyan költségeket terheltek rájuk, ami eddig nem volt. A feladatellátást el kell
végezni. Két lehetősége van az önkormányzatnak, vagy kilép a Társulásból, és
önállóan végzi a feladatot, vagy kifizeti a Társulás által kért emelt kiegészítő tagdíjat.
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Azzal a lehetőséggel, hogy a ennek egy részét tartalékként kezelné az
önkormányzat, hogy amennyiben a REGIO-KOM Kft-nek a kalkulált bevétel nem
érkezik be, akkor kerül ez felhasználásra. Pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen
javaslat született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság
tárgyalta, és elfogadásra javasolja a testületnek a REGIO-KOM Társulás 2017. évi
tagdíját úgy, hogy 60,- Ft/fő tagdíj legyen kifizetve, és az 55,- Ft/fő tartalékként
szerepeljen, mert 2017. december 31-ig van teljesítési kötelezettség.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek
kérdése, véleménye, vagy más javaslata?
Szöllősi János: támogatja az összeg elfogadását. Véleménye azonban, hogy
nagyon furcsa, hogy már 2017. évre tudja a Társulás, hogy mit akar, 2016. évre
viszont még nem? 9 hónap óta nem számláztak. A lakosság egy része nem tudja
majd egy összegben megfizetni az elmaradt számlákat. Támogatja a tagdíj
elfogadását, mert nincs más lehetőség.
Lovász Imre: nemrégiben alakult meg egy új országos intézmény a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló
és Vagyonkezelő
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság, és ő fogja meghatározni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
díjat, az ő feladatuk csúszik most egy kicsit, és ebből adódik ez a probléma. Amiről
szó van, a tagdíj, az a Társulás működési költségeinek fedezetére szolgálna. Nem
tudni még pontosan mennyi lesz a végleges összeg, amit kérni fognak az
önkormányzatoktól, ezért van az, hogy két részre bontódik a 115,- forint, a 60,- forint
tagdíjra, és az 50,- forint tartalékra, amire nem biztos, hogy teljes egészében
szükség lesz, lehet, hogy csak valamennyi részére. Azért lenne jó most dönteni az
egészről, hogy ne kelljen még egy testületi döntés arról, hogy pl. 90,- forintot ki
lehessen fizetni.
Szöllősi János: tisztában van az országos cég megalakulásával, mégis
megterhelőnek tartja a lakosságra nézve, hogy 9 hónap óta nem számláznak. Talán
lesz majd lehetőség részletfizetésre?
(További hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a
pénzügyi bizottság javaslatát?
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
311/2016. (X. 27.) sz. határozata
A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás 2017. évi tagdíj
hozzájárulásáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel a REGIO-KOM
Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás 2017. évi tagdíját elfogadja az
alábbiak szerint: 60,- Ft/fő tagdíj és 55,- Ft/fő tartalék.
Képviselő-testület a 633 305,- Ft tagdíj hozzájárulás összegét 2017. évi
költségvetésében biztosítja, egyben felkéri Mezei Norbert pénzügyi
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osztályvezetőt, hogy a tagdíj összegét az önkormányzat költségvetésének
tervezésekor vegye figyelembe.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben,
3./ REGIO-KOM Társulás
értesülnek.
9.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Fodorné Zana Andrea mb. intézményvezető,
Előadó:
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: a Művelődési Ház Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítását kellene megtárgyalni, valamint a fenntartói
nyilatkozatot, melyekről írásos anyag készült, melyet Lovász Imre jegyző készített
elő, átadja neki a szót.
Lovász Imre: az SzMSz módosítására azért lenne szükség, mert több személyi
változás is történt az intézményen belül, amelyek indokolnák a módosítást. A
fenntartói nyilatkozat elfogadására azért van szükség, mert a 64/1999. (IV. 28.)
Korm. rendelet alapján a könyvtár egy nyilvános könyvtárjegyzékbe felvételt nyert,
ahol a könyvtár alapító okiratát és a könyvtár vezetőjét kellett lejelenteni. Ezt
követően 2014-ben jött egy új Kormány rendelet, amely átvette ugyanezt a
névjegyzéket, viszont a fenntartói nyilatkozatot is megköveteli. Az Emberi
Erőforrások Minisztériumának van egy kötelező ellenőrzési jogköre a
Kormányrendelet alapján, hogy annak hatályban lépését követő 5 éven belül az
összes névjegyzékbe vett könyvtárat le kell ellenőriznie. Ezt az ellenőrzési jogkört
kiadta a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központnak, akik előre megküldték,
hogy milyen dokumentumokra van szükségük, és ezek között a fenntartói nyilatkozat
szerepel. A Kormányrendelet konkrétan leszabályozta, hogy mit kell tartalmaznia
ennek a nyilatkozatnak, melyből egy dolognak nem felel meg a könyvtár, annak,
hogy az intézményvezető nem rendelkezik felsőfokú szakirányú végzettséggel.
Javasolja, hogy a következő pontot foglalják bele a nyilatkozatba: „a könyvtár
megfelel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásáról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 54. § (1) bekezdésében
meghatározott alapkövetelményeknek, azzal az eltéréssel, hogy a művelődési ház és
könyvtárnak jelenleg nincs határozott – 5 évre – kinevezett felsőfokú szakirányú
végzettséggel rendelkező vezetője, helyette 2017. június 30-ig, vagy az
intézményvezetői munkakör pályázat útján történő betöltéséig történő megbízott
intézményvezetője van.” Javasolja az előterjesztésben szereplő fenntartó nyilatkozat
elfogadását, melynek aláírásával javasolja, hogy a polgármestert bízza meg a
testület.
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi,
hogy milyen javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság
tárgyalta, és javasolja a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának
elfogadását, valamint a Fenntartói nyilatkozat elfogadását 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
ügyrendi bizottság javaslatára az SzMSz módosítást?
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
312/2016. (X. 27.) sz. határozata
Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság javaslatára elfogadja a Nagyközségi József Attila
Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítását az előterjesztés szerint.
Képviselő-testület felkéri Fodorné Zana Andrea megbízott intézményvezetőt,
hogy a módosítást az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában
vezesse át.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben,
3./ Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az
ügyrendi bizottság javaslatára a fenntartói nyilatkozatot?
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
313/2016. (X. 27.) sz. határozata
Fenntartói nyilatkozat elfogadásáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság javaslatára - a nyilvános könyvtárak jegyzékének
vezetéséről szóló 120/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésére
figyelemmel - elfogadja a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és
Könyvtár intézmény fenntartói nyilatkozatát az előterjesztés melléklete szerint.
Képviselő-testület felhatalmazza Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert a
Fenntartói nyilatkozat aláírására.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben,
3./ Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
értesülnek.
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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: az elmúlt hét pénteken történt egy közúti baleset a település
központjában, melyben szerencsére nem lett komolyabb sérültje a sofőrön kívül.
Ehhez kapcsolódóan szeretné, ha fekvőrendőrök kerülnének kiépítésre Jászladány
több pontján. Véleménye szerint 4 helyszínen lenne ez indokolt, ebből kettő
önkormányzati, kettő a Közút fenntartása alatt lévő úton van. Nem ismeri ennek a
kivitelezési költségeit. Szeretné, ha utána járnának a telepítés feltételeinek. A
Besenyszögi úton egy lakos többször is jelezte, hogy nagyon felgyorsulnak az ott
közlekedő járművek. A Baross utcában is el lehetne helyezni egyet, mert ott is
hosszú egyenes szakasz van, valamint az orvosi rendelőnél is. Szeretné, ha
elmondanák
a
képviselők
a
véleményüket,
hogy
egyetértenek-e
a
kezdeményezéssel, utána nézzenek-e a költségeknek?
Lovász Imre: javasolja, hogy a testület bízza meg a jegyzőt, és következő testületi
ülésre utána néz a feltételeknek, és költségeknek.
Bagi Zsolt: a Baross utca felújítása során már megpróbált az önkormányzat ott
fekvőrendőrt elhelyeztetni, de valamilyen oknál fogva nem engedélyezték.
Mezei Norbert: véleménye szerint közúton nem is lehet ilyet elhelyezni. Lassító
barázdák vannak a nagyobb kereszteződések előtt, de fekvőrendőrrel még nem
találkozott közúton. Önkormányzati utakon van esély rá. Lehet, hogy
sebességkorlátozó táblát kellene kihelyezni.
Tóth Imre: terveket kell készíttetni a fekvőrendőr kivitelezéséhez. A 30-as tábla
kihelyezésével együtt lehetne az önkormányzatnak traffipaxot vásárolni, meg lehetne
nézni azt is, hogy ez milyen költségekkel járna.
Szöllősi János: nem állapot, hogy éjszakánként versenyeznek az utakon. Javasolja,
a jegyzőt megbízni, hogy nézzen utána a feltételeknek, és a költségeknek. Az
önkormányzat 2017. évi költségvetésének tárgyalásakor meglátják lesz-e rá
lehetőség.
(További hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja ért egyet
azzal, hogy a következő testületi ülésre a jegyző készítsen tájékoztatót az
elhangzottakkal kapcsolatban?
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
314/2016. (X. 27.) sz. határozata
Lovász Imre jegyző részére feladat meghatározása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Lovász
Imre jegyzőt, hogy a 2016. november 24-i soros képviselő-testületi ülésre
készítsen tájékoztatót arról, hogy Jászladányon van-e lehetőség

