J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. november 24-én megtartott soros nyílt ülésén,
a Polgármesteri Hivatal dísztermében.
Jelen vannak: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi
Zsolt, Dr. Bakos Beáta, Bertalan László, Gyárfás Lajos, Major Ferencné, Szöllősi
János, Tóth Imre 8 fő képviselő.
Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Seresné Lados Éva 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,
Bertalan János,
Dankó Zoltán építész,
Drávuczné Karkus Zsuzsanna,
lakosság részéről 1 fő.

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester nagy tisztelettel köszönti a soros ülésen
megjelent képviselőket, meghívottakat. Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 8 fő
jelen van, Seresné Lados Éva képviselő jelezte távolmaradását. A testület
határozatképes, az ülést megnyitja. A meghívóban 26 napirendi pont tárgyalása
szerepel, 19 napirendi pont nyílt ülésben, 7 napirendi pont zárt ülésben. Megkérdezi,
van-e valakinek plusz napirendi pont, illetve módosító javaslata?
(Hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin: javasolja, hogy nyílt ülésben utolsó előtti napirendi
pontnak vegyék fel a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet
tulajdonosi hozzájárulásra vonatkozó kérelmét. Ez a napirendi pont lenne a 19., és a
nyílt utolsó, tehát 20. napirendi pontja maradna a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési
Bizottság külsős tagjának megválasztása, eskütétele.
(További módosító javaslat, hozzászólás nem hangzik el.)
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a
javaslattal, hogy a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet
tulajdonosi hozzájárulásra vonatkozó kérelmét 19. napirendi pontként nyílt ülésben
tárgyalja a testület?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
318/2016. (XI. 24.) sz. határozata
Napirend kiegészítése
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő
napirendi ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben 19.
pontként kíván tárgyalni:
19./

Előterjesztés a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó
Szervezet tulajdonosi hozzájárulásra vonatkozó kérelmére
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a mai
napirendet, mely következtében 20 napirendi pontot nyílt ülésben, 7 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
319/2016. (XI. 24.) 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./

Előterjesztés a XXIII. Jász Világtalálkozón beiktatandó Jászkapitány
személyének jóváhagyására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester

3./

Tájékozató tervezett beruházásokkal kapcsolatban
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Dankó Zoltán építész,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
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4./

Tájékoztató az önkormányzat jogi képviseletével megbízott ügyvédi
iroda munkájáról
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

5./

Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciójára
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

6./

Javaslat a belső ellenőrzés 2017. évi ütemtervére
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Lovász Imre jegyző,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

7./

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről
Előadó:
Lovász Imre jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

8./

Javaslat a Képviselő-testület 2017. évi munkatervére
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

9./

Előterjesztés
a
Környezetvédelmi
Program
felülvizsgálatára
Előadó:
Lóczi István aljegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

10./

Előterjesztés
a
Szociális
Szolgáltatástervezési
felülvizsgálatára
Előadó:
Lóczi István aljegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

11./

Előterjesztés a Jászladány, Hősök tere 1. szám (1404/2 hrsz.) alatti
ingatlan kisajátítására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

12./

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

13./

Előterjesztés az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló
2/2005. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó:
Fodorné Zana Andrea mb. intézményvezető,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

14./

Előterjesztés Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Foglalkoztatási
Esélyegyenlőségi Tervének elfogadására
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

végrehajtásának

Koncepció
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15./

Előterjesztés a Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
által megvalósított KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0031 azonosító számú
„Jászsági ivóvízminőség-javító projekt” megnevezésű fejlesztés során
létrejött víziközművek tulajdonba adására, az önkormányzati Társulás
megszüntetésére
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

16./

Előterjesztés a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási
Megállapodásának módosítására
Előadó:
Lovász Imre jegyző
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

17./

Előterjesztés folyószámla-hitel szerződés megkötésére
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

18./

Előterjesztés „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex
programokkal” című, EFOP-1.6.2-16 és EFOP-2.4.1 kódjelű pályázati
felhívásokra támogatási kérelem benyújtására
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester

19./

Előterjesztés a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó
Szervezet tulajdonosi hozzájárulásra vonatkozó kérelmére
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester

20./

Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési
Bizottság
külsős
megválasztása, eskütétele
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester

Zárt

ülés

21./

Előterjesztés a 419-24/2016. számú és 419-258/2016. számú jegyzői
döntésekkel kapcsolatos felügyeleti eljárás lefolytatására
Előadó:
Lovász Imre jegyző
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

22./

Előterjesztés asszisztens által benyújtott kérelem elbírálására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

23./

Előterjesztés Jászladány, Mező u. 34. szám (865 hrsz.) alatti ingatlan
felajánlásának megtárgyalására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

24./

Előterjesztés Jászladány, Bem Apó telep 45. sz. (664 hrsz.) alatti
ingatlan felajánlásának megtárgyalására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

tagjának
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25./

Kérelem a Jászladány, Petőfi Sándor u. 43. szám alatti ingatlanról
elővásárlási jog törlésére
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

26./

Előterjesztés a Jászladány, Szabadság tér 1. sz. (1402/1 hrsz.) alatti
ingatlan megvásárlására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

27./

Javaslat az Év Embere Jászladányon 2016. kitüntető díjra
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: írásos tájékoztatót mindenki kapott a polgármesteri és
alpolgármesteri munkáról. 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
320/2016. (XI. 24.) sz. határozata
A polgármester és az alpolgármester két ülés közötti munkájáról szóló
tájékoztató elfogadása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a két
ülés között végzett munkáról a polgármester és az alpolgármester által
készített írásos tájékoztatót.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Jászladány Nagyközség Polgármestere helyben
3./ Jászladány Nagyközség Alpolgármestere helyben
értesülnek.
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2.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a XXIII. Jász Világtalálkozón beiktatandó
személyének jóváhagyására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester

Jászkapitány

Bertalanné Drávucz Katalin: szeretettel köszönti Bertalan Jánost. Nem titok, hogy a
képviselő-testület őt javasolta a Jászkapitány személyére. Személyesen megkereste,
felkérte erre a feladatra, mire János írásban nyilatkozott, hogy elvállalja ezt a
tisztséget. A képviselő-testületnek - elfogadó nyilatkozatot követően - szükséges
lenne egy határozatot hoznia arról, hogy Bertalan János a XXIII. Jász Világtalálkozón
beiktatásra kerülhessen Jászladány képviseletében. 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
határozati javaslat szerint Bertalan János megbízását a Jászkapitányi tisztségre?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
321/2016. (XI. 24.) sz. határozata
A XXIII. Jász
jóváhagyására

Világtalálkozón

beiktatandó

Jászkapitány

személyének

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 295/2016.
(IX. 22.) számú határozata, valamint Bertalan János (Jászladány, Rózsa u. 3.
sz.) nyilatkozata alapján a XXIII. Jász Világtalálkozón beiktatandó
Jászkapitánynak Bertalan Jánost bízza meg.
A Jászkapitány beiktatására a Jászladányon megrendezésre kerülő XXIII.
Jász Világtalálkozón kerül sor.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben,
3./ Bertalan János
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin: gratulál Bertalan Jánosnak, és átadja neki a szót.
Bertalan János: Tisztelt polgármester asszony, tisztelt képviselők, tisztelt vendégek.
Nagyon meglepődtem akkor, amikor polgármester asszony közölte velem, hogy a
képviselő-testület engem javasol a XXIII. Jász Világtalálkozón Jászkapitányi címre.
Ez a megbízatás és feladat nagyon nemes, és megtisztelő számomra, hogy én
képviselhetem Jászladányt, és a jász hagyományokat 1 éven át, sőt még azon túl is.
Nem kis feladat, ugyanakkor megtisztelő és felemelő érzéseket kiváltó elismerés.
Köszönöm a képviselő-testületnek, polgármester asszonynak, és minden
támogatómnak a bizalmat, hogy engem jelöltek erre a nemes feladatra. Azon leszek,
hogy méltóképpen eleget tudjak tenni a rám bízott feladatnak, ami nem kis energiát
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és időt igényel. Remélem, hogy a választóim meg lesznek
tevékenységemmel. Még egyszer köszönöm megtisztelő bizalmunkat.

elégedve

Bertalanné Drávucz Katalin: a képviselő-testület nevében gratulál, és sok sikert,
kitartást kíván a feladathoz.
3.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Tájékozató tervezett beruházásokkal kapcsolatban
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Dankó Zoltán építész,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: írásos anyagot mindenki kapott a beruházásokkal
kapcsolatosan. Elöljáróban annyit szeretne elmondani azoknak, akik nem voltak ott a
pénzügyi bizottság ülésén, hogy korábban már volt szó ezekről a beruházásokról. A
naperőmű park tervezéséről is már többször hallott a képviselő-testület, most
konkrétan arról a helyekről van szó, ahol ez megvalósításra kerülhetne. Részletesen
tárgyalta a pénzügyi bizottság, de erről még határozatot nem kell hozni, csak
tájékoztató jelleggel van a testület előtt, hogy anyagiakban mit jelentene, ha az előre
tervezett helyen valósulna meg, vagy mit jelentene akkor, ha egy adásvételeket
megelőző földcserével másik helyen történne a naperőmű létesítése. A másik
beruházási programterv a Kossuth Lajos utca 80. szám alatti ingatlanra készült el,
ugyanis nem titkolt szándék, hogy valamit kellene kezdeni azzal az ingatlannal,
épülettel. Eddig nem volt lehetőség pályázni rá, nem volt felújítási tervdokumentáció
sem, így nem volt nyilvánvaló, hogy a felújítás mennyibe kerülne. Igazából a
szálláshely körül forgott mindenkinek a gondolata és a javaslata, mert a településen
nincs lehetőség a vidéki és külföldi vendégek fogadására, elszállásolására
Jászladányon. A Kossuth u. 80. szám alatti épület alkalmas lehetne
rendezvényházra, az emeleti rész pedig szálláshely kialakítására. Pályázatokat kell
keresni a 90 milliós beruházás megvalósítására, de nagyon fontos volt az
állapotfelmérés is, hogy az épület megóvására szolgáló feladatokat el lehessen
végezni önerőből. Dankó Zoltán, aki a terveket készítette tegnap a pénzügyi
bizottság ülésén részletesen elmondta a lehetőségeket, de ma sajnos nem tudott itt
lenni. A pénzügyi bizottság tárgyalta, és mindkét témában hozott egy határozati
javaslatot. Megkéri Bagi Zsolt bizottsági elnököt, hogy tájékoztassa a testületet a
bizottság javaslatáról.
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: tegnap a
bizottság ülésén Dankó Zoltán részletesen elmagyarázta az írásos anyagot. Arról
van szó, a naperőmű park kapcsán, hogy a régi peres terület az jelenleg Szatmári
Zoltáné. A bizottság javasolja, hogy a testület adjon egy szándéknyilatkozatot
Szatmári Zoltánnak, hogy ezt a területet, mely a 075/34 hrsz. meg kívánja vásárolni
az önkormányzat, de csak akkor, ha a naperőmű parkhoz a pályázat kiírásra kerül,
és nyer a pályázat. Először azt gondolta a testület, hogy az önkormányzat területéért
cserébe megkaphatja a kívánt területet, de ez nem lehetséges, mert az
önkormányzat területe művelési ág besorolásban van, a másik pedig ki van vonva
művelési ág alól. Javasolja a bizottság, hogy Szatmári Zoltánnak értékesítse az
önkormányzat a 070/3, 070/4, 070/6 és 0271/2 hrsz-ú ingatlanokat, és vásárolja meg
az ifj. Szatmári Zoltán tulajdonát képező 075/34 hrsz-ú ingatlant, melyre 3 éves
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részletfizetést kapna az önkormányzat, de csak akkor, ha a pályázat benyújtásra
kerül, és pozitív elbírálást kap.
A Kossuth Lajos u. 80. szám alatti ingatlan tulajdonviszonyai rendezetlenek, ezért ezt
először rendbe kell tenni ahhoz, hogy a későbbiek folyamán pályázatot nyújthasson
be az önkormányzat ennek az épületnek a felújítására, ennek rendezését a jegyző úr
fogja kezdeményezni. A bizottság javasolja még, hogy az állagmegóvás érdekében
az önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten az épület tetőszerkezete kerüljön
felújításra.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek
kérdése, véleménye vagy más javaslata az írásos anyaggal, illetve az
elhangzottakkal kapcsolatban?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a
pénzügyi bizottság javaslatát a naperőmű létesítéshez kapcsolódóan?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
322/2016. (XI. 24.) sz. határozata
A naperőmű létesítéséhez kapcsolódó területcseréről
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára szándékát fejezi ki arra
vonatkozóan, hogy
1. A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő Jászladány
külterület 070/3, 070/4, 070/6, 0271/2 hrsz-ú ingatlanokat értékesíteni
kívánja ifj. Szatmári Zoltánnak, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályok
rendelkezéseit.
2. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat meg kívánja vásárolni a
Jászladány külterület 075/34 hrsz-ú ingatlant ifj. Szatmári Zoltán
tulajdonostól
amennyiben az önkormányzat naperőmű létesítéshez pályázatot nyer.
Képviselő-testület felhatalmazza Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert a
szükséges eljárások megtételére, szükség esetén adásvételi szerződés
előszerződés elkészíttetésére, megkötésére, vagy hasonló joghatás
kiváltására alkalmas megállapodás elkészítésére, megkötésére, amely a jogi
szabályozásnak megfelel.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a
pénzügyi bizottság javaslatát a Kossuth Lajos u. 80. szám alatti ingatlannal
kapcsolatban?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
323/2016. (XI. 24.) sz. határozata
A Jászladány, Kossuth Lajos u. 80. szám alatti ingatlan tulajdonviszonyainak
rendezéséről, az épület állagmegóvása érdekében a tetőszerkezet felújításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára fegyelemmel felkéri a jegyzőt a
Jászladány, Kossuth Lajos u. 80. szám alatti ingatlan tulajdonviszonyainak
rendezésében tegye meg a szükséges lépéseket. Képviselő-testület megbízza
Deák és Veres Ügyvédi Irodát (5000 Szolnok, Szapáry út 20. I/7) a tulajdonjog
megszerzésével kapcsolatos jogi ügyletek megtételével, egyben felhatalmazza
Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert a jogi ügyletek aláírására.
Képviselő-testület a Jászladány, Kossuth Lajos u. 80. szám alatti épület
állagmegóvása érdekében felkéri a NÜVI-t, hogy az önkormányzat anyagi
lehetőségeihez mérten az épület tetőszerkezete kerüljön felújításra.
Erről: 1./
2./
3./
4./

4.

Képviselő-testület tagjai helyben,
Polgármesteri Hivatal helyben,
NÜVI helyben,
Deák és Veres Ügyvédi Iroda 5000 Szolnok, Szapáry út 20. I/7
értesülnek.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Tájékoztató az önkormányzat jogi képviseletével megbízott ügyvédi iroda
munkájáról
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Előadó:
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: az önkormányzat által megbízott ügyvédi irodát kérte,
hogy írásos formában tájékoztassák a képviselő-testületet arról, hogy 2016-ban
milyen feladatokat végeztek el az átalány díjért, valamint kért tájékoztatást arra
vonatkozóan, hogy írják le, hogy amennyiben nem átalány díjas megbízásuk lenne,
akkor abban az esetben milyen eseti díjazással tudnák ezeket a feladatokat ellátni.
Az erről készült írásos anyagot mindenki megkapta. Pénzügyi bizottság tárgyalta,
elnök urat kérdezi, hogy milyen javaslat született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság
javasolja az írásos tájékoztató elfogadását, és továbbra is az átalány díjas
megbízást.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek
kérdése az írásos anyaggal kapcsolatban, vagy más javaslata?
Gyárfás Lajos: lehet-e tudni, hogy a Jászladányért Egyesület bejegyzése hol tart?
Lovász Imre: az ügyvédek benyújtották a bírósághoz a bejegyzési kérelmet, és
várják a döntést ezzel kapcsolatban.
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(További 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
324/2016. (XI. 24.) sz. határozata
Az önkormányzat jogi képviseletével megbízott ügyvédi iroda munkájáról szóló
tájékoztatás elfogadásáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára elfogadja az önkormányzat jogi
képviseletével megbízott Deák és Veres Ügyvédi Iroda (5000 Szolnok,
Szapáry út 20. I/7.) munkájáról szóló tájékoztatást az előterjesztés szerint.
Képviselő testület megtárgyalta az egyedi megbízásokra vonatkozó ajánlatot,
és nem kívánja a 105/2016. (III. 24.) számú határozatát megváltoztatni.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben,
3./ Deák és Veres Ügyvédi Iroda 5000 Szolnok, Szapáry út 20. I/7
értesülnek.
5.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciójára
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Előadó:
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: a koncepció elkészítése nem kötelező, ez pusztán egy
iránymutatás lehet a képviselő-testület tagjainak, illetve az intézményvezetőknek, - a
már megjelent 2017. évi költségvetési törvénynek megfelelően elkészítve, – hogy a
jövőben mi az, amire figyelni kell majd a 2017. évben megtárgyalásra kerülő
költségvetés tervezésekor. A koncepció tartalmazza azokat a terveket, kéréseket,
amelyeket az intézményvezetők megfogalmaztak a saját intézményeikkel
kapcsolatban. Mezei Norbert pénzügyi osztályvezetőt kérdezi, hogy kívánja-e az
írásos anyagot szóban kiegészíteni?
Mezei Norbert: az intézmények elkészítették saját koncepciójukat, melyek az
előterjesztés mellékletei. A határozati javaslat tartalmazza azokat a
megfogalmazásokat, elvárásokat, amiknek figyelembe véve szeretnék a 2017. évi
költségvetést tervezni. Az adótörvényeket, és a minimálbér emelést a napokban
fogadták el, melyeknek figyelembevételével tudják a béreket tervezni. A pénzügyi
osztály elkészítette az intézmények 2017. évi normatíva igényléseit is, ennek
elfogadása a Magyar Államkincstár részéről még folyamatban van. A munka
nagyobb része januárban kezdődik, február 15-ig kell a költségvetést benyújtani.
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Lovász Imre: a határozati javaslatban kéri, hogy módosítsanak, mivel a koncepció
elkészítése már nem kötelező feladat, így az Államháztartási törvény végrehajtásáról
szóló rendelet is módosult, mely alapján a határozati javaslat 16. pontjából hatályon
kívül kell helyezni a jogszabályi hivatkozást, valamint a 17. pontban az
Államháztartási törvény 23. § (1) bekezdését. Ezzel módosulna a határozati javaslat.
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, hogy
milyen javaslat született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: évek óta a
koncepció elkészítésekor mindenki elmondja, hogy mit szeretne, januárban pedig
felmérik, hogy mire van lehetőség. A bizottság javasolja tudomásul venni a
koncepciót.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek
kérdése, véleménye vagy más javaslata az írásos anyaggal vagy az elhangzottakkal
kapcsolatban?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a jegyző
által kért módosítást?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
325/2016. (XI. 24.) sz. határozata
Az önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciójáról szóló javaslat
módosítása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Lovász Imre
jegyző javaslatára figyelemmel a határozati javaslat 16. pontjában hatályon
kívül helyezi az Államháztartási törvény végrehajtásáról szóló jogszabályi
hivatkozást, valamint a határozati javaslat 17. pontjában hatályon kívül helyezi
az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. § (1) bekezdésére
utaló hivatkozást. Fentiek alapján a határozati javaslat 16. és 17. pontja a
következőkre változik:
„ 16.

A 2017. évi költségvetés részletes tervező munkájának alapjául
elfogadja a benyújtott 2017. évi költségvetési koncepciót.

17.

A Képviselő - testület felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy az
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. § (2)-(4)
bekezdésének és a Helyi önkormányzatok és szerveik, valamint
egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló
1991. évi XX. törvény 140. § (1) bekezdése a) pontjának előírása
szerint készítse majd el a jogszabály szerinti határidőt figyelembe
véve a 2017. évi költségvetési rendelet-tervezetét.”

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben
értesülnek.
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el
pénzügyi bizottság javaslatára a jegyző úr általi módosítással kiegészítve az
előterjesztett költségvetési koncepciót?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
326/2016. (XI. 24.) sz. határozata
Az önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciójának elfogadása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
2017. évi költségvetési koncepcióját - mint a költségvetés kidolgozásának
alapját - az alábbiak szerint elfogadja:
1. A működési bevételek és kiadások – felhalmozási bevétel felhasználása
nélküli – egyensúlyának megteremtésére tett intézkedések folytatása. A
költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi
egyensúly megteremtése.
2. Az önkormányzat hitelt – likviditási hitel kivételével- 2017. évben nem vesz
fel.
3. Az
intézményrendszer
működésének
felülvizsgálata,
működőképességének - a takarékossági szempontok figyelembevételével
– megőrzése.
4. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati
feladatok prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a
költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az
önkormányzat saját bevételéből megteremthető. Az önként vállalt feladat
kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását
nem veszélyeztetheti.
5. A helyi szociális rendeletben és egyéb rendeletekben meghatározott
önkéntes önkormányzati juttatások felülvizsgálata.
6. A helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés és azok
támogatása, melyek általában kulturális, polgári védelmi, sport területekre
terjed ki. Kiemelt jelentőséggel bír azon szervezetek támogatása, melyek
a kötelező önkormányzati feladatok ellátásában az önkormányzattal kötött
megállapodás szerint részt vesznek.
7. A pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, és kihasználása. A
költségvetésben jelentkező többletbevételből meg kell teremteni a
pályázati önrészeket.
8. Az Önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak felülvizsgálata, ingatlanok
értékesítésének, hasznosításának vizsgálata, és megvalósítása.
Ingatlanértékesítés bevételei csak beruházásra és felújításra fordítható,
illetve a pályázatok önrészeinek biztosítására.
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9. A felújításokra és felhalmozási kiadásokra tervezett összegek működési
kiadásra nem csoportosíthatók át.
10. Újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe
kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá
a fedezetül szolgáló bevételek realizálását.
11. A szolgáltatások bevételeinek felülvizsgálata. (étkeztetés, bérleti díjak
stb.)
12. Működési kiadások (foglalkoztatáspolitikai célokhoz igazodó személyi
juttatások és kötelező valamint állami feladatokhoz kapcsolódó dologi
kiadások, ezen túl az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó dologi
kiadások) meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét
érvényre kell juttatni. A költségek vonatkozásában a szükséges és reális
fedezetet biztosítani kell a tervezés során.
13. A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen,
megállapodáson alapuló kiadások elsődlegességét biztosítani kell.
14. A végleges költségvetési rendelettervezet kidolgozása során tovább kell
keresni a bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének
lehetőségeit.
15. Az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel
történő egyeztetés útján kell kialakítani.
16. A 2017. évi költségvetés részletes tervező munkájának alapjául elfogadja
a benyújtott 2017. évi költségvetési koncepciót.
17. A Képviselő - testület felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy az
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. § (2)-(4)
bekezdésének és a Helyi önkormányzatok és szerveik, valamint egyes
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi
XX. törvény 140. § (1) bekezdése a) pontjának előírása szerint készítse
majd el a jogszabály szerinti határidőt figyelembe véve a 2017. évi
költségvetési rendelet-tervezetét.
18. A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében
általános tartalékot kell képezni. Ennek mértéke a működési költségvetés
összegének 0,5 %-a.
19. A Képviselő - testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző által készített
költségvetési rendelet-tervezetet az Államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 24. § (2) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően nyújtsa
be a Képviselő-testületnek elfogadásra.
20. A Képviselő - testület felkéri a bizottságokat, hogy a költségvetési
koncepció
alapján
folyamatában
segítsék
az
Önkormányzat
költségvetésének tervezését és megalapozott takarékos gazdálkodását.
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a költségvetési terv készítésekor a
koncepcióban elfogadott döntéseket vegye figyelembe.
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Felelős:

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Lovász Imre jegyző
Intézmények vezetői
Határidő: folyamatos a 2017. évi költségvetés készítése során
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben,
3./ Intézményvezetők helyben
értesülnek.
6.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Javaslat a belső ellenőrzés 2017. évi ütemtervére
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Lovász Imre jegyző,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: a belső ellenőrzés kötelező önkormányzati feladat,
melyet el kell végezni, vagy végeztetni. Minden évben megtörténik valamennyi
intézményen belüli tevékenység belső ellenőrzése. Az elmúlt évek ellenőrzéseinek
tükrében készítette el előzetes egyeztetések alapján a belső ellenőr a 2017. évre
szóló ütemtervet, melyet írásban mindenki megkapott. Átadja a szót Lovász Imre
jegyzőnek.
Lovász Imre: a belsőellenőrzési ütemtervnek vannak kötelező tartalmi elemei.
Tartalmaznia kell a tartalmi időszakot, a belső ellenőrzésre szánt időszakot,
jelentéseket a belső ellenőrzésről, illetve bele kell kötelezően venni az ellenőrzésbe a
költségvetés tervezését, és végrehajtását. Különböző napokat kell szánni egy-egy
ellenőrzésre. Az ellenőrzés tárgyai a polgármester asszonnyal előre leegyeztetett
témák lennének.
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, hogy
milyen javaslat született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság
megtárgyalta, és javasolja a kiküldött anyag elfogadását.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek
kérdése, véleménye vagy más javaslata az írásos anyaggal, illetve az
elhangzottakkal kapcsolatban?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a
pénzügyi bizottság javaslatra az írásos anyagot az előterjesztés szerint?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
327/2016. (XI. 24.) sz. határozata
A 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja az
Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervét, az előterjesztés szerint.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben,
3./ Szűcs és Társa Kft. (Szolnok)
értesülnek.
7.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről
Előadó:
Lovász Imre jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről
szóló beszámolót mindenki magkapta. Lovász Imre jegyzőt kérdezi, hogy kívánja-e
kiegészíteni az írásos anyagot?
Lovász Imre: nem kívánja kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszony
távollétében Dr. Bakos Beáta képviselőt, ügyrendi bizottsági tagot kérdezi, hogy
milyen javaslat született?
Dr. Bakos Beáta az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság részéről: a bizottság
megtárgyalta, és javasolja a beszámoló elfogadását.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek
kérdése, véleménye vagy más javaslata az írásos anyaggal kapcsolatban?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a
beszámolót az előterjesztés szerint?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
328/2016. (XI. 24.) sz. határozata
Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a Polgármesteri Hivatal
2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót, egyben megköszöni a
Polgármesteri Hivatal dolgozóinak munkáját.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Jászladányi Polgármesteri Hivatal helyben
értesülnek.
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8.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Javaslat a Képviselő-testület 2017. évi munkatervére
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: a képviselő-testület 2017. évi munkatervének
összeállításhoz a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint minden képviselőtől
intézményvezetőtől és a civil szervezetek vezetőitől kért munkaterv javaslatokat.
Azon túl, amit a képviselő-testületnek kötelezően is tárgyalni kell nem túl sok javaslat
érkezett. A Környezetvédő Nyugdíjas Klub nem javasolt ugyan, de leírták, hogy a
jövőben is támogatják a képviselő-testület döntéseit. A Jászladányi Óvoda és
Bölcsőde, Szöllősi János képviselő és az Ozoróczky Mária Szociális Központ
valamennyi javaslata beépítésre került a munkatervbe. Bertalan László képviselőtől
érkezett több javaslat, melynek egy része beépítésre került a munkatervbe, a
fennmaradó javaslatokra pedig jegyző úr fog reagálni pár mondatban. Az Életet az
Éveknek nyugdíjas klub javaslatai nem építhetőek be a munkatervbe, de a testület
döntéseinél figyelembe fogja venni a kéréseket, melyek eddig is a testület céljai
voltak, csak nem tartoznak a hatáskörükbe. A Jászladányi Rendőrőrs parancsnokától
érkezett javaslatok is beépítésre kerültek. Átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek.
Lovász Imre: Bertalan László képviselő úrnak 2 javaslata nem került bele a
munkaterv tervezetbe. Az egyik az, hogy törvényi lehetőséget kell keresni (nem
kóbor eb), a gazdás kutyák nem törvényi előírás szerinti tartáskörülményeinek
szabályozására. Erre tavalyi évben az egyik rendeletbe beépítésre került egy
rendelkezés, ezt esetleg felül lehet vizsgálni, ha szükséges. Ennek betartatásáról
már gondoskodott az önkormányzat. A másik javaslat, hogy Jászladány minden
lakosa legyen lakóhelyére bejelentkezve, a későbbi félreértések elkerülése
érdekében! 2013 óta, amióta a Járási Hivatalok működnek, azóta jogszabályi
módosítás következtében nem kötelezhető, illetve nem szankcionálható senki arra,
hogy bejelentkezzen oda, ahol lakik. Javasolja, hogy a települési támogatásról szóló
helyi rendeletet kellene módosítani, és a kéréshez igazítani, bár a szociális törvény
kimondja, hogy aki olyan helyzetbe kerül, hogy rászorul, akkor kötelező a
támogatása. A támogatás típusáról és mértékéről a testület, illetve átruházott
hatáskörben a bizottság tud dönteni. A rendeletmódosítást az ügyrendi bizottság is
javasolja felvenni a munkatervbe.
Bertalanné Drávucz Katalin: megköszöni a beérkezett javaslatokat. A munkaterv
tervezet kiküldésre került. Ügyrendi bizottság tárgyalta, Dr. Bakos Beátát kérdezi,
hogy milyen javaslat született?
Dr. Bakos Beáta az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság részéről: a bizottság
megtárgyalta, és két módosítással javasolja a munkaterv elfogadását. A települési
támogatásról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatát a július 6-i ülésre
javasolja felvenni, valamint a július 6-i ülésről az április 20-i ülésre javasolja áttenni a
Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) felülvizsgálatát.
Bertalanné Drávucz Katalin: erre azért volt szükség, mert korábban mindig a
júniusi ülésen volt megtárgyalva a HEP, de most júniusban lesz a Jász
Világtalálkozó, és ezért nem lett 2017. júniusában tervezve soros testületi ülés.
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Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye vagy más
javaslata az írásos anyaggal, vagy 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
329/2016. (XI. 24.) sz. határozata
A Képviselő-testület
munkaterv elfogadása

2017.

évi

munkaterv-tervezetének

módosítása,

a

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság javaslatára figyelemmel módosítja a Képviselő-testület
2017. évi munkaterv javaslatát a következőkkel:
1. Képviselő-testület a 2017. július 6-i ülésének napirendjét kiegészíti a
következő napirendi ponttal:
Előterjesztés a Települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
Előadó: Lóczi István aljegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
2. Képviselő-testület a 2017. július 6-i ülésének tervezett napirendi pontjai
közül leveszi a következő napirendi pontot, melyet 2017. április 20-i ülésén
kíván tárgyalni:
Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) felülvizsgálata
Előadó: Major Ferencné alpolgármester,
Lóczi István aljegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
Képviselő-testület 2017. évi munkatervét az előterjesztés szerint az ÜgyrendiJogi-Szociális Bizottság által javasolt módosításokkal együtt.
Erről: 1./
2./
3./
4./
9.

Képviselő-testület tagjai helyben,
Jászladányi Polgármesteri Hivatal helyben,
Intézményvezetők helyben,
Napirendi pontok előadói
értesülnek.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a Környezetvédelmi Program végrehajtásának felülvizsgálatára
Előadó:
Lóczi István aljegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos anyagot mindenki megkapta. Aljegyző urat
kérdezi, hogy kívánja-e az írásos anyagot kiegészíteni szóban?
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Lóczi István: nem kívánja szóban kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen
válaszol.
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, Dr. Bakos Beátát kérdezi,
hogy milyen javaslat született?
Dr. Bakos Beáta az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság részéről: a bizottság
megtárgyalta, és javasolja az írásos anyag elfogadását azzal a módosítással, hogy a
bevezetés utolsó bekezdésének első mondata „A program végrehajtását
háromévenként felül kell vizsgálni.” legyen.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek
kérdése, véleménye vagy más javaslata az írásos anyaggal, vagy az elhangzott
módosítással kapcsolatban?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az
ügyrendi bizottság javaslatát?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
330/2016. (XI. 24.) sz. határozata
A Környezetvédelmi Program végrehajtásának felülvizsgálatáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a Környezetvédelmi
Program felülvizsgálatát a bevezetés utolsó bekezdésének első mondata
módosításával, mely a következő lesz: „A program végrehajtását
háromévenként felül kell vizsgálni.”
A Képviselő-testület felkéri Lóczi István aljegyzőt a Környezetvédelmi Program
egységes szerkezetben való elkészítésére.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri hivatal helyben
értesülnek.
10.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatára
Lóczi István aljegyző,
Előadó:
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos anyagot mindenki megkapta. Aljegyző urat
kérdezi, hogy kívánja-e az írásos anyagot kiegészíteni szóban?
Lóczi István: nem kívánja szóban kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen
válaszol.
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Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, Dr. Bakos Beátát kérdezi,
hogy milyen javaslat született?
Dr. Bakos Beáta az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság részéről: a bizottság
megtárgyalta, és az írásos anyag elfogadását javasolja az előterjesztés szerint.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek
kérdése, véleménye vagy más javaslata az írásos anyaggal kapcsolatban?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az
ügyrendi bizottság javaslatát?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
331/2016. (XI. 24.) sz. határozata
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság javaslatára elfogadja a Szociális Szolgáltatástervezési
Koncepció felülvizsgálatát az előterjesztés szerint.
Képviselő-testület
felkéri
Lóczi
István
aljegyzőt
a
Szociális
Szolgáltatástervezési Koncepció egységes szerkezetben való elkészítésére.
Képviselő-testület felhívja a terv készítőjének figyelmét, hogy a szociális
kerekasztal jóváhagyása, egyetértése is szükséges a Szociális
Szolgáltatástervezési Koncepció hatályba lépéséhez.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben
é r t e s ü l n e k .
11.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a Jászladány, Hősök tere 1. szám (1404/2 hrsz.) alatti ingatlan
kisajátítására
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Előadó:
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: írásos anyag készült határozati javaslat formájában. A
képviselő-testületnek volt egy előző döntése, hogy amennyiben a Jászinvest Zrt.
nem jelzi eladási szándékát a Jászladány, Hősök tere 1. szám alatti ingatlan
vonatkozásában, akkor a testület indítsa el a kisajátítást. A tulajdonos nem
nyilatkozott sem arról, hogy el kívánja-e adni az ingatlant, sem arról, hogy nem. A
testület kezében van a döntés a kisajátítás elindításáról.
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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 anyag elfogadását, a kisajátítás kezdeményezését,
valamint javasolja, hogy a testület hatalmazza fel Bertalanné Drávucz Katalin
polgármestert az eljárás során keletkező iratok aláírására. A bizottság javasolja még
a gyalogosok megóvása érdekében, hogy kerüljön ki az épület elé egy
forgalomkorlátozó, azaz megállni tilos tábla, melyet aljegyző úr megvizsgál, hogy
lehetséges-e. Ezen túl még az önkormányzat területén a járda és az útpadka közé
fizikai tárgyak kerüljenek elhelyezésre, mert nagyon veszélyes a kereszteződés.
Ülésre jövet azt hallotta, hogy az albán - aki a pékséget szeretné megnyitni megvette az épületet 3,5 millió forintért. Ez lehetséges? Az önkormányzatnak nincs
elővásárlási joga az épületre?
Lovász Imre: be van jegyezve az elővásárlási jog, jogszerűen nem vehették meg.
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, Dr. Bakos Beátát kérdezi,
hogy milyen javaslat született?
Dr. Bakos Beáta az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság részéről: a bizottság
megtárgyalta, és az írásos anyag elfogadását javasolja az előterjesztés szerint.
Tóth Imre: kéri, hogy amennyiben a testület jóváhagyja a kisajátítás elindítását,
akkor az ügyvédeken keresztül mozgatni kell az ügy intézését, hogy ne laposodjon
el, hanem minél előbb pontot tegyenek a végére.
Lovász Imre: a jövő héten személyesen jönnek az ügyvédek Jászladányra
egyeztetni, többek között ezzel az üggyel kapcsolatban is.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek
kérdése, véleménye az elhangzottakkal kapcsolatban?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a
bizottságok javaslatára a kisajátítás kezdeményezését?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
332/2016. (XI. 24.) sz. határozata
Jászladány, Hősök tere 1. szám alatti 1404/2 hrsz-ú ingatlan kisajátításának
elindításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, – a PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel – a Helyi Építési
Szabályzat 4. számú mellékletében és a Szabályozási Tervben meghatározott
Körforgalom kialakítására tekintettel, a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII.
törvény 2. § c) pontjában meghatározott közérdekű célt megvalósító
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tevékenység ellátására a 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti cél érdekében az
1. § (2) bekezdésében adott felhatalmazás szerint elindítja a Jászladány,
Hősök tere 1. szám (1404/2 hrsz.) alatti ingatlan kisajátítását, mely a
Jászinvest Zrt. (5130 Jászapáti, Kossuth Lajos út 3. sz.) tulajdonát képezi,
amennyiben az ingatlan tulajdonjogának vétel vagy csere jogcímén történő
megszerzése nem lehetséges.
A képviselő-testület az ingatlan tulajdonosának vételi ajánlat megtételével és a
kisajátítással kapcsolatos további ügyintézéssel a Deák és Veres Ügyvédi
Irodát (5000 Szolnok, Szapáry út 20. I/7) bízza meg, egyben felhatalmazza
Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert az eljárás során keletkező iratok
aláírására.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben,
3./ Deák és Veres Ügyvédi Iroda (5000 Szolnok, Szapáry út 20. I/7)
értesülnek.

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a
pénzügyi bizottság javaslatára az ingatlanhoz kapcsolódó közlekedésbiztonság
fokozásához intézkedések megtételét?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
333/2016. (XI. 24.) sz. határozata
A Jászladány, Hősök tere 1. szám
közlekedésbiztonságának fokozására

alatti

1404/2

hrsz-ú

ingatlan

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, a PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel felkéri az
aljegyzőt, hogy kérjen állásfoglalást a Magyar Közút Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Igazgatóságától, (5000 Szolnok, Petőfi Sándor u. 7-11.) hogy
Jászladány, belterületén a Kossuth Lajos utca és Petőfi Sándor utca
kereszteződésében, különösen a Jászladány, Hősök tere 1. szám alatti
ingatlan előtt a gyalogosok fokozott védelme érdekében „Megállni Tilos” tábla,
valamint korlát, lánc, bója vagy oszlop kihelyezésének lehetőségeire.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben,
3./ Jászladány Nagyközség aljegyzője
értesülnek.
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12.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
Szervezeti és Működési Szabályzatának és Alapító Okiratának módosítására
Előadó:
Fodorné Zana Andrea mb. intézményvezető,
Lovász Imre jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: írásos anyagot mindenki megkapta. Intézményvezető
asszonyt kérdezi, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni?
Fodorné Zana Andrea: nem kívánja szóban kiegészíteni.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi
kiegészíteni az írásos anyagot szóban?

Lovász

Imre

jegyzőt

kívánja-e

Lovász Imre: annyival szeretné kiegészíteni, hogy megtörtént a könyvtár
ellenőrzése, kisebb hiányosságokat tártak fel, melyből az egyik az SzMSz
hiányossága volt, hogy hiányzott a hét éves továbbképzési terv, valamint nem
tartalmazta a könyvtárhasználati szabályzatot sem. Eddig a könyvtárhasználati
szabályzat rendelet mellékleteként volt megállapítva, ezt módosítani kellene. Az
alapító okiratot egy jogszabály változása miatt szükséges módosítani. Három
határozatot szükséges hozni a képviselő-testületnek. Egyik az SzMSz
módosításának elfogadásáról, a második az alapító okiratot módosító okirat
elfogadásáról, a harmadik pedig az egységes szerkezetű alapító okirat
elfogadásáról.
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, Dr. Bakos Beátát kérdezi,
hogy milyen javaslat született?
Dr. Bakos Beáta az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság részéről: a bizottság
megtárgyalta, és az írásos anyag elfogadását javasolja az előterjesztés szerint.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek
kérdése, véleménye az írásos anyaggal, vagy az elhangzottakkal kapcsolatban?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az
SzMSz módosítását az ügyrendi bizottság javaslatára?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
334/2016. (XI. 24.) sz. határozata
A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. § (4) bekezdésére, valamint
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a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és
a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000.(I.14.) NKÖM rendeletben foglaltakra,
a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2014-2020-ig tartó
időszakra vonatkozó továbbképzési tervének módosítását az előterjesztés
szerint jóváhagyja.
A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy gondoskodjon a
jóváhagyott Továbbképzési terv végrehajtása költségeinek az intézmény adott
évi költségvetésében történő előirányzatosításáról.
Továbbá a Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a
Továbbképzési terv megvalósítása során törekedjen saját költségvetési
forrásokon kívül, egyéb források bevonására.
Képviselő-testület a Könyvtárhasználati Szabályzatot az előterjesztés szerint
elfogadja, mely az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának 9.
számú mellékletét képezi.
Képviselő-testület felkéri az intézmény megbízott vezetőjét a változások
átvezetésére, aláírására.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal,
3./ Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár helyben
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az
alapító okirat módosítását az előterjesztés szerint?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
335/2016. (XI. 24.) sz. határozata
A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának
módosítása
Módosító okirat
A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár a Jászladány
Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. január 30. napján
kiadott, 17/2014. (I. 30.) számú alapító okiratát az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény 55.§, 65.§, 76.§ figyelemmel –a következők szerint módosítom:
1. Az alapító okirat 7. pontja – mely a módosított okiratban 4.3. pont
alatt szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
A könyvtár területén:
-

a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési
szabályzatban meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi,
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-

gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és
rendelkezésre bocsátja,
tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól
és szolgáltatásairól,
biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében,
biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét,
a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs
műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában,
segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a
tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés
lehetőségét,
kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez,
tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az
életminőség
a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe
véve szervezi
gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja,
közhasznú információs szolgáltatást nyújt,
helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt,
szabadpolcos állományrésszel rendelkezik.

A közművelődés területen:
-

-

-

-

az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok,
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek,
népfőiskolák megteremtése,
a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak
feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása,
gazdagítása,
az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra
értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az
ünnepek kultúrájának gondozása,
az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek
tevékenységének támogatása,
a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének,
érdekérvényesítésének segítése,
a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának
segítése,
a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása,
a települési könyvtár, valamint a település közigazgatási területén lévő
muzeális intézmény közművelődési tevékenységének támogatása.”

2. Az alapító okirat 15. pontja – mely a módosított okiratban 5.1. pont
alatt szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési
szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény egyszemélyi felelős
vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
valamint annak végrehajtási rendelete, a közalkalmazottak jogalkotásáról
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szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési
és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával
összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm.
rendelet nyilvános pályázat alapján, legfeljebb 5 évig terjedő határozott
időtartamra a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
nevezi ki 5 évre és menti fel, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester
gyakorolja. „
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés
napjától kell alkalmazni.
Kelt: Jászladány, 2016. november 24.
Bertalanné Drávucz Katalin
polgármester
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal,
3./ Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár helyben
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az
egységes szerkezetű alapító okiratot az előterjesztés szerint?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
336/2016. (XI. 24.) sz. határozata
A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata
Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a
Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratát a
következők szerint adom ki:
1.
A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1
megnevezése:
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1.
székhelye:
1.2.2.
telephelye(i):

Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és
Könyvtár
5055 Jászladány Kossuth Lajos u. 110.
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telephely megnevezése
1
2

telephely címe
5055 Jászladány Kossuth Lajos u. 78.
5055 Jászladány Hősök tere 10-11.

2.
A költségvetési szerv
alapításával összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2008. 09. 11.
3.

3.1.

A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1.

megnevezése:

3.1.2.

székhelye:

3.2.

Jászladány
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
5055 Jászladány Hősök tere 6.

A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1.
3.2.2.

megnevezése:
székhelye:
4.

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
5055 Jászladány Hősök tere 6.

A költségvetési szerv tevékenysége

4.1.

A költségvetési szerv közfeladata: A muzeális intézményekről,
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi.
CXL. törvény 55.§, 65.§, 76.§-ban foglaltak szerint.

4.2.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati
besorolása:

1
4.3.

szakágazat száma
910100

szakágazat megnevezése
Könyvtári, levéltári tevékenység

A költségvetési szerv alaptevékenysége:

A könyvtár területén:
- a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési
szabályzatban meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi,
- gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és
rendelkezésre bocsátja,
- tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és
szolgáltatásairól,
- biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
- részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében,
- biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét,
- a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség
elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában,
- segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a
tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés
lehetőségét,
- kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez,
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- tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az
életminőség
- a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve
szervezi
- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja,
- közhasznú információs szolgáltatást nyújt,
- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt,
- szabadpolcos állományrésszel rendelkezik.
A közművelődés területen:
- az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok,
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek,
népfőiskolák megteremtése,
- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak
feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása,
gazdagítása,
- az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra
értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az
ünnepek kultúrájának gondozása,
- az
ismeretszerző,
az
amatőr
alkotó,
művelődő
közösségek
tevékenységének támogatása,
- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének,
érdekérvényesítésének segítése,
- a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának
segítése,
- a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
- egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása,
- a települési könyvtár, valamint a település közigazgatási területén lévő
muzeális intézmény közművelődési tevékenységének támogatása.
4.4.

1
2
3
4
5
6
7
8

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció
szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám
082042
082043
082044
082070
082091
082092
082093
082094

kormányzati funkció megnevezése
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Könyvtári Szolgáltatások
Történelmi hely, építmény látványosság működtetése
és megóvása
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális
értékek gondozása
Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr
művészetek
Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés
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4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Jászladány
Nagyközség közigazgatási területe

4.6.

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa:
Vállalkozási tevékenységet nem folytat. Szabad kapacitást
alaptevékenysége körében hasznosítja.
5.

A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési
szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény egyszemélyi felelős
vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
valamint annak végrehajtási rendelete, a közalkalmazottak jogalkotásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a
közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott
közalkalmazottak
jogviszonyával
összefüggő
egyes
kérdések
rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet nyilvános pályázat
alapján, legfeljebb 5 évig terjedő határozott időtartamra a Jászladány
Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki 5 évre és
menti fel, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
1
2

foglalkoztatási jogviszony
közalkalmazott
megbízásos jogviszony
6.

jogviszonyt szabályozó jogszabály
közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény

Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától
kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. január 30.
napján kelt, 46-5/2014. okiratszámú alapító okiratot visszavonom.
Kelt: Jászladány, 2016. november 24.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal,
3./ Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár helyben
értesülnek.
13.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 2/2005. (I. 28.)
önkormányzati rendelet módosítására
Fodorné Zana Andrea mb. intézményvezető,
Előadó:
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: írásos anyagot mindenki megkapta. Intézményvezető
asszonyt kérdezi, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni?
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Fodorné Zana Andrea: nem kívánja szóban kiegészíteni.
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, Dr. Bakos Beátát kérdezi,
hogy milyen javaslat született?
Dr. Bakos Beáta az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság részéről: a bizottság
megtárgyalta, és az írásos anyag elfogadását javasolja.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek
kérdése, véleménye az írásos anyaggal kapcsolatban?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a
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
21/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló
2/2005. (I. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
14.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
Esélyegyenlőségi Tervének elfogadására
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

Foglalkoztatási

Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos anyagot mindenki megkapta. Major
Ferencné alpolgármestert kérdezi, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni az írásos
anyagot?
Major Ferencné: nem kívánja szóban kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen
válaszol.
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, Dr. Bakos Beátát kérdezi,
hogy milyen javaslat született?
Dr. Bakos Beáta az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság részéről: a bizottság
megtárgyalta, és az írásos anyag elfogadását javasolja.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek
kérdése, véleménye az írásos anyaggal kapcsolatban?
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(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az
Önkormányzat Foglalkoztatási Esélyegyenlőségi Tervét az előterjesztés szerint?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
337/2016. (XI. 24.) sz. határozata
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Foglalkoztatási Esélyegyenlőségi
Tervének elfogadására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság javaslatára elfogadja a Jászladány Nagyközségi
Önkormányzat Foglalkoztatási Esélyegyenlőségi Tervét az előterjesztés
szerint.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben
é r t e s ü l n e k .
15.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás által
megvalósított KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0031 azonosító számú „Jászsági
ivóvízminőség-javító projekt” megnevezésű fejlesztés során létrejött
víziközművek tulajdonba adására, az önkormányzati Társulás megszüntetésére
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: 2010-ben hozták létre az önkormányzatok a Jászsági
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulást, ami pályázatot nyújtott be a
testületeket képviselve, a pályázat megvalósításra került, a Társulás
megszüntetésére van szükség. 2016. december 31-ig kell megszűntetni a Társulást
az alapító tagoknak. Mivel Jászapáti volt a gesztor a pályázat kivitelezése során,
ezért azt javasolták, hogy a testületek továbbra is bízzák meg projekt megvalósítása
során létrejött vízközmű vagyon fenntartási időszakra vonatkozó kötelezettségei és
jogosultságai rendezésére.
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, hogy
milyen javaslat született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság
javasolja elfogadásra az írásos anyagot.
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, Dr. Bakos Beátát kérdezi,
hogy milyen javaslat született?
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Dr. Bakos Beáta az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság részéről: a bizottság
megtárgyalta, és az írásos anyag elfogadását javasolja.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek
kérdése, véleménye az írásos anyaggal kapcsolatban?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a
két bizottság javaslata szerint az írásos anyagot?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
338/2016. (XI. 24.) sz. határozata
A Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás által megvalósított
KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0031 azonosító számú „Jászsági ivóvízminőség-javító
projekt” megnevezésű fejlesztés során létrejött víziközművek tulajdonba
adására, az önkormányzati Társulás megszüntetésére
I. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy a Jászsági Ivóvízminőség-javító projekt megvalósítása során létrejött
vízközmű vagyont a jelen határozat előterjesztésében foglaltak szerint, a
Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai
részére a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 8. § (1)
bekezdése alapján, közcélú adományként térítésmentesen átadja.
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja,
hogy a Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás az alapító
okirata szerint feladatát teljesítette, továbbá a projekt fenntartási
időszakában már tényleges feladatot ellátni nem tud, ezért elhatározza a
Társulás megszüntetését 2016. december 31. nap hatállyal.
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza
Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert a víziközművek átruházásról, és
a Társulás megszüntetéséről szóló megállapodás Jászladány település
részéről történő aláírására.
Felelős: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
II. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy Konzorciumi megállapodást köt a Jászsági Ivóvízminőség-javító
projekt megvalósítása során létrejött vízközmű vagyon fenntartási időszakra
vonatkozó kötelezettségei és jogosultságai rendezésére, egyben felkéri
Jászapáti Város Önkormányzatát a gesztori feladatok ellátására.
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza
Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert a Konzorciumi megállapodás
Jászladány település részéről történő aláírására.
Felelős: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal,
3./ Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
értesülnek.
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16.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a Jászsági Szociális Szolgáltató
Megállapodásának módosítására
Előadó:
Lovász Imre jegyző
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

Társulás

Társulási

Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos anyagot mindenki megkapta. Lovász Imre
jegyzőt kérdezi, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni?
Lovász Imre: nem kívánja szóban kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen
válaszol.
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született?
Dr. Bakos Beáta az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság részéről: a bizottság
megtárgyalta, és az írásos anyag elfogadását javasolja az előterjesztés szerint.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek
kérdése, véleménye az írásos anyaggal kapcsolatban?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az
ügyrendi bizottság javaslatát?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
339/2016. (XI. 24.) sz. határozata
A Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat megszüntetésére, a
megszüntető okirat elfogadására, valamint a Társulási Megállapodás
módosítására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat megszüntetése című
előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1./ A Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. december 31.
napján megszűnik, az intézmény által végzett közfeladat jövőbeni
ellátásának módja, szervezeti formája: 2017. január 1-től a család- és
gyermekjóléti központ közfeladatait Jászberény Város közigazgatási
területén a Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ, Jászapáti
Város közigazgatási területén a Jászapáti Család- és Gyermekjóléti
Központ látja el. A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulást alkotó
települési önkormányzatok (továbbiakban: tagönkormányzatok) a szociális
törvény 91. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a gyermekvédelmi törvény
40. § (1a) bekezdése és 96. § (1) bekezdése alapján látják el a család- és
gyermekjóléti szolgálat feladatait 2017. január 1-től, az alábbiak szerint:
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a) Alattyán Község Önkormányzata a 101/2016. (IX.22.) számú képviselőtestületi határozata alapján a közfeladatot ellátási szerződés
megkötésével biztosítja;
b) Jánoshida Község Önkormányzata a 218/2016. (IX.15.) számú
képviselő-testületi határozata alapján a közfeladatot önállóan, a Szent
Norbert Idősek Klubja szervezeti egységéhez csatolva látja el,
c) Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzata a 121/2016. (X.10.)
számú képviselő-testületi határozata alapján a közfeladatot a Jászapáti
Család- és Gyermekjóléti Központhoz csatlakozva ellátási szerződéssel
látja el,
d) Jászboldogháza Község Önkormányzata a 92/2016. (IX.26.) számú
képviselő-testületi határozata alapján a közfeladatot a Jászberényi
Család- és Gyermekjóléti Központtal kötendő ellátási szerződés útján
biztosítja,
e) Jászdózsa Község Önkormányzata a 130/2016. (IX.27.) számú
képviselő-testületi határozata alapján a közfeladatot a Jászapáti
Család- és Gyermekjóléti Központtal kötött ellátási szerződéssel
biztosítja,
f) Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat a 104/2016.) (IX. 22.)
számú képviselő-testületi határozata alapján a közfeladatot a
Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központtal kötött ellátási
szerződés útján biztosítja,
g) Jászjákóhalma Község Önkormányzata a 77/2016. (IX.27.) számú
képviselő-testületi határozata alapján a közfeladatot ellátási szerződés
útján biztosítja,
h) Jászkisér Város Önkormányzata a 255/2016. (X.20.) számú képviselőtestületi határozata alapján a közfeladatot Jászapáti Család- és
Gyermekjóléti Központtal kötött ellátási szerződéssel látja el;
i) Jászladány Nagyközségi Önkormányzat a 305/2016. (X.27.) számú
képviselő-testületi határozata alapján a közfeladatot a Jászapáti
Család- és Gyermekjóléti Központtal kötött ellátási szerződéssel
biztosítja,
j) Jásztelek Község Önkormányzata a 46/2016. (IX.27.) számú képviselőtestületi határozata alapján a közfeladatot a Jászberényi Család- és
Gyermekjóléti Központtal kötendő ellátási szerződés útján biztosítja,
k) Jászszentandrás Község Önkormányzata a 137/2016. (IX.29.) számú
képviselő-testületi határozata alapján a közfeladatot önállóan, települési
szolgáltató útján – szakképzett családsegítő szakember alkalmazásával
– biztosítja.
2./ A Képviselő-testület az eszközök és a források leltározásáért, az éves
költségvetési beszámoló elkészítéséért, valamint a vagyonátadás
lebonyolításáért felelősnek Jászladány Nagyközség Polgármesteri Hivatal
pénzügyi osztályvezetőjét jelöli ki.
Határidő:
Felelős:

intézmény megszűnés napját követő 60 napon belül
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető
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3./ A Képviselő-testület az ellátott közfeladatokhoz tartozó hatósági
engedélyek – a megszüntetendő költségvetési szerv kérelmére történő –
visszavonására és annak előkészítésére Jászladány Nagyközség
Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát bízza meg.
A Képviselő-testület felkéri a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás
elnökét, hogy a hatósági engedélyek visszavonása során keletkezett
iratokat a Társulás nevében írja alá.
Határidő:
Felelős:

tagönkormányzatok döntéseinek meghozatalát követően
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető

4./ A közfeladat ellátásához díjbevétel nem kötődik, amely alapján a
díjbeszedési jogosultság átadásának előkészítéséről a Társulási Tanács
ne rendelkezzen.
5./ A Képviselő-testület a költségvetési szerv alkalmazásában álló
személyekkel kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételére felkéri a
Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét, valamint az
újonnan megalakuló Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ és
Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központ megbízott vezetőit.
Határidő:
Felelős:

2016. december 31.
Baginé Gavaldik Lívia intézményvezető

6./ A Képviselő-testület elfogadja az előterjesztés 1. számú melléklete szerint
a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, mint költségvetési
intézmény megszüntető okiratát 2016. december 31. napján történő
hatálybalépéssel. Az intézmény jogutód nélkül szűnik meg. A
költségvetési szerv megszüntetés időpontjában fennálló magánjogi jogait
és kötelezettségeit – ide értve a vagyonkezelői jogokat is – a Jászsági
Szociális Szolgáltató Társulás, mint alapító szerv gyakorolja, és teljesíti.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Bertalanné Drávucz Katalin elnök

7./ A Képviselő-testület elfogadja az előterjesztés 2. számú melléklete szerint
a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodás
módosítását 2016. december 31. napján történő hatálybalépéssel.
Határidő:
Felelős:

tagönkormányzatok döntéseinek meghozatalát követően
Bertalanné Drávucz Katalin elnök
Lovász Imre jegyző

8./ A Képviselő-testület felkéri a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás
elnökét, hogy a megszüntető okiratot a Társulás nevében írja alá.
Határidő:
Felelős:

tagönkormányzatok döntéseinek meghozatalát követően
Bertalanné Drávucz Katalin elnök
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9./ A Képviselő-testület megbízza Jászladány Nagyközség Polgármesteri
Hivatal jegyzőjét, hogy a változásról a Magyar Államkincstár illetékes
szervét tájékoztassa a megszüntetés nyilvántartásba vétele érdekében.
Határidő:
Felelős:

tagönkormányzatok döntéseinek meghozatalát követően
Lovász Imre jegyző

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben,
3./ Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás
értesülnek.
17.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés folyószámla-hitel szerződés megkötésére
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: a folyószámla hitel szerződés egy biztonsági keretet
jelent az önkormányzat számára, nem volt szükség rá ebben az évben sem, az
elmúlt években sem, hogy hozzányúljon az önkormányzat, bízunk benne, hogy a
jövő évben sem lesz. Nem lehet előre tudni, hogy a finanszírozás hogy fog érkezni,
ezért egy biztonsági tartalék lenne az önkormányzat részére ez az összeg. Nem
indokolt, de jobb, ha ott van tartalékként. Osztályvezető úrtól kérdezi, hogy kívánja-e
kiegészíteni szóban az írásos anyagot?
Mezei Norbert: a bankkal tárgyalt, akik arról tájékoztatták, hogy a 25 millió forintos
keretet továbbra is tudják biztosítani az önkormányzat számára. Ahogyan
polgármester asszony is elmondta ebben az évben sem kellett hozzányúlni, mégis
szeretné, ha felvenné az önkormányzat, egy biztonsági keretnek. Éven belüli
kölcsön, tehát 2017. december 31-ig vissza is kell fizetni amennyiben felhasználásra
kerül.
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, hogy
milyen javaslat született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: évek óta
felveszi ezt a hitelt az önkormányzat, de szerencsére nem kell hozzányúlni. A
bizottság javasolja az írásos anyag elfogadását.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek
kérdése, véleménye 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:
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
340/2016. (XI. 24.) sz. határozata
Folyószámla-hitel szerződés megkötésére
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy
az önkormányzat folyószámla-hitelt vegyen fel 25 000 000,- Ft értékben, és
felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben
értesülnek.
18.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal”
című, EFOP-1.6.2-16 és EFOP-2.4.1 kódjelű pályázati felhívásokra támogatási
kérelem benyújtására
Major Ferencné alpolgármester
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin: írásos előterjesztés mindenki kapott. Átadja a szót
Major Ferencné alpolgármesternek.
Major Ferencné: nem kívánja az írásos előterjesztést szóban kiegészíteni, tegnap a
szakmai műhelymunka keretében részletesen megbeszélték a lehetőségeket, amik
ezen két projekt keretében megvalósíthatók.
Bertalanné Drávucz Katalin: fontos tudni, hogy ezek 100%-ban finanszírozott
pályázatok. Mindkét területre külön-külön kell pályázatot benyújtani, melyhez
szükséges a testület hozzájárulása, de a két programot együtt kell kezelni. A
határozati javaslat arról szól, hogy az önkormányzat részt vesz a két pályázatban, és
a szükséges megállapodások, és nyilatkozatok aláírására felhatalmazza a testület a
polgármestert. Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye
vagy más javaslata?
Bagi Zsolt: a felújításra váró környék nem azért lett olyan állapotban, mert akiktől
megvették az ingatlanokat, azok már így adták át, hanem azért, mert ilyenné tették
az ott lakók, az ő életvitelük tette ilyenné, hogy nem mennek el hivatalos helyre
dolgozni, mert ha elmennének, akkor a jövedelmük 50%-át letiltanák a tartozásaik
miatt. Ezt tegnap a nemzetiségi önkormányzat elnöke mondta el. Azzal, hogy ezeket
az embereket segíti az önkormányzat, és azzal, hogy a Vásártér és Dohány utcai
területeket rendbe kívánják tenni, ha onnan 10 család kiköltözik, akkor lesz nekik 20
szomszédjuk, és azoknak az életét teszik lehetetlenné. Abban látná a segítséget, ahogyan Bertalan László képviselő is elmondta tegnap - ha az adósságukat
rendeznék, és elmennének dolgozni. Ha az önkormányzatok adósságát tudták
rendezni, akkor erre is kellene megoldást találni. Amíg adnak nekik halat, addig a
háló használatát nem fogják megtanulni. Nem támogatja a pályázat benyújtását.
Szöllősi János: van egy olyan mondás, hogy segíts magadon, Isten is megsegít. Ha
ők nem akarnak segíteni magukon, akkor nem fognak jobbá válni. A pályázat mellett
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van, ha már 20-30 főt ki tudnak szakítani ebből a közegből. Sajnos a többségük nem
akar kitörni ebből a környezetből. Ismerve Jászladány szociális helyzetét, és a
lakosság összetételét, a helyzet nem mutat javuló tendenciát.
Tóth Imre: támogatja a pályázat benyújtását. Ha ezt a pályázatot nem nyújtják be,
akkor más település kapja meg ezt a pályázati pénzt. Amit a Kormány erre szánt, azt
szét is fogják osztani, ha nem Jászladányon, akkor máshol. Nem szabad veszni
hagyni egy ilyen lehetőséget. Azt, hogy mennyi haszna lesz, és mennyi
elégedetlenség lesz a testület részéről, azt nem tudni, de ha nem adnak lehetőséget,
akkor esély sem lesz arra, hogy valami változzon. Sok pénz megy el országosan
ezekre a tevékenységekre, de ha csak kicsiket is, de tudnak előre lépni, akkor már
van értelme. A korábbi pályázati pénz felhasználása is eredményezett sok olyan
változást, ami itt maradt a településen, és Jászladányt tette jobbá, szebbé. A
közmunka programban is sok pénz kidobott, mert a munka, amit visszakapnak érte,
az nagyon kevés, de a munkába visszaszoktatás előbb utóbb meghozza az
eredményét. Támogatja a pályázat benyújtását.
Bertalanné Drávucz Katalin: mint már mondta, ez a pályázat 100%-os intenzitású,
az önkormányzatnak nem kerül pénzébe. Ezekkel a pályázatokkal a testület 400
millió forintot hozhat a településnek. Csoda nem fog történni azonnal, lehet, hogy
majd 20-30 év múlva történni fog, de a csodához vezető út itt kezdődik. Túl azon,
hogy ez a pályázat képez, megmozgat embereket, közösségeket épít, van ennek egy
másik része is. Egy infrastrukturális része, melyben önkormányzati ingatlanokat lehet
felújítani. Az előző programban a Bem Apó telepen lévő önkormányzati bérlakások
felújítása történt meg. Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy mikor lett volna az
önkormányzatnak saját pénze ezeket felújítani? Mikor lesz arra az önkormányzatnak
pénze, hogy a varroda épületét felújítsa, vagy új önkormányzati bérlakásokat
építsen. Ha valakinek leég a háza, azt el kell helyeznie az önkormányzatnak,
mindegy, hogy hová, meg kell oldani. Most itt van a lehetőség, kétszer
kétszázmillióról van szó. A testületnek egy döntésén múlik, hogy beadja-e a
pályázatot, megadja-e az esélyt, hogy ez a pályázati pénz Jászladányra jöjjön, vagy
ha nem, akkor megkapja más település. Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e
valakinek kérdése, véleménye az írásos anyaggal vagy az elhangzottakkal
kapcsolatban?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a
pályázat benyújtásával, a határozati javaslat elfogadásával?
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen és 2 nem szavazattal elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
341/2016. (XI. 24.) sz. határozata
A „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal” című EFOP1.6.2-16 és EFOP-2.4.1 kódjelű pályázati felhívásokra támogatási kérelem
benyújtásáról
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1. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási
kérelmet nyújt be az EFOP-1.6.2-16 kódjelű, „Szegregált élethelyzetek
felszámolása komplex programokkal (ESZA)” felhívásra.
2. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat az EFOP-1.6.2-16 kódjelű
támogatási kérelme pozitív elbírálását követően az EFOP-2.4.1 kódjelű,
„Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)”
felhívásra is benyújtja támogatási kérelmét.
3. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza
a polgármestert a támogatási kérelmek benyújtásához szükséges
nyilatkozatok, kötelező konzorciumi- és együttműködő partnerekkel történő
megállapodások aláírására.
Határidő:
Felelős:

felhívás szerinti határidőben
Major Ferencné alpolgármester

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben
értesülnek.
19.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet
tulajdonosi hozzájárulásra vonatkozó kérelmére
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin: a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó
Szervezet (KOSZISZ) részéről Tóth Gábor igazgató személyesen kereste fel Lajkó
József iskolaigazgató úrral, tájékozatva arról, hogy egy pályázatot szeretnének
benyújtani a Jászladány, Baross u. 2. szám alatt található iskola épületének
felújítására. A pályázatban a tető teljes felújítását, a nyílászárók cseréjét, a fűtés
korszerűsítését, és a teljes homlokzati hőszigetelő burkolat kialakítását, melyhez
csatolták a műszaki leírást, és a költségvetési tervezetet. A képviselő-testület
részéről egyelőre egy tulajdonosi hozzájárulást kérnek, mivel az ingatlan az
önkormányzat tulajdonában van. Még konkrétan nincs kihirdetve a pályázat
elbírálása, de jó eséllyel pályáztak. A tulajdonosi hozzájáruláson túl, decemberben
szükség lesz még egy döntésre, hiszen a 93 milliós beruházás miatt a KOSZISZ azt
kérné, hogy a testület hosszabbítsa meg legalább 20 éves időtartamra, vagy
határozatlan időre azt a megállapodást, melyben leírták, hogy az intézmény az
ingatlant használhatja köznevelési feladat ellátására. Decemberben mindenképpen
tárgyalni kell ezt a kérést, de alaposan elő kell készíteni, hiszen a most érvényes
megállapodásban nem csak az ingatlannal kapcsolatos dolgok vannak szabályozva,
hanem tartalmaznak a testület által vállalt egyéb feladatokat is, többek között azt is,
hogy évente 1 millió forinttal támogatja az önkormányzat az intézmény működését,
illetve vannak karbantartással kapcsolatos kötelezettségek is. Ezeket a vállalásokat
külön megállapodásban szükséges rögzíteni, melyeket csak egy választási ciklusra
lenne érdemes vállalni. Most jelenleg egy tulajdonosi hozzájárulásra van szükség,
hogy a felújítást a pályázat eredményessége esetén a felújítást elvégezhessék.
A Terék burkolócenter árajánlata azért került kiküldésre, mert volt egy olyan előzetes
kérés, hogy az épület felújítása során a tornatermet is szeretnék felújítani, és akkor
lett volna a testület felé egy kérés, hogy a tornaterem burkolatának javítását vállalja
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át. Most azt mondták, hogy a tornaterem teljes épülete ki van zárva a pályázatból,
nem fért bele a pályázatba. Az a kérés fogalmazódott meg a KOSZISZ részéről,
hogy a jövőben új tárgyalás alapja lesz, hogy a tornaterem felújításában mit tud
vállalni az önkormányzat. Ez az árajánlat egy iránymutatás a belső tér felújítására,
de ezen felül még kérnék, hogy valamilyen formában még támogassák a felújítást,
mert ezt a KOSZISZ saját erőből oldaná meg. Ha kap egy részletes költségvetést a
tornaterem felújítására vonatkozóan, akkor megtárgyalják ezt a kérdést is.
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 a
tulajdonosi hozzájárulással, hogy a mellékletben szereplő felújítást elvégezhessék az
épületen?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
342/2016. (XI. 24.) sz. határozata
Tulajdonosi hozzájárulás a Baross u. 2. szám (1754 hrsz.) alatt található
iskolaépület felújítására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi
hozzájárulását adja a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat tulajdonát
képező, Jászladány Baross u. 2. szám (1754 hrsz.) alatt található általános
iskolaépület felújítására, és fejlesztésére, melyet a Kolping Oktatási és
Szociális Intézményfenntartó Szervezet (KOSZISZ), mint a Szászbereki
Kolping Katolikus Általános Iskola Jászladányi Tagintézmény fenntartója a
KEHOP-5.2.3.„Egyházak épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás
hasznosításának lehetőségével” projekt támogatásával kíván végrehajtani.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola igazgatója
értesülnek
20.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság külsős tagjának megválasztása,
eskütétele
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin: köszönti Drávuczné Karkus Zsuzsannát, akit korábbi
képviselő-testületi javaslatra kért fel a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
külsős tagjának, a feladatok ellátására. Megérkezett a visszajelzés, hogy vállalja a
felkérést. A képviselő-testületnek határozatot kellene hozni, hogy megválasztják
Drávuczné Karkus Zsuzsannát a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság külsős
tagjának.

