JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. február 23-án 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, Seresné Lados Éva, Szöllősi
János, Tóth Imre 9 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,
Fodorné Zana Andrea a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
megbízott vezetője,
Göröcs László a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény megbízott
vezetője,
Müllerné Braun Erika az Ozoróczky Mária Szociális Központ intézményvezetője,
Lajkó József a Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola igazgatója,
Szikszai János a Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola Jászladányi
tagintézményének vezetője,
Tóth Dániel c. rendőr főhadnagy, a Jászladányi Rendőrőrs parancsnoka.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester nagy tisztelettel köszönti a soros ülésen
megjelent képviselőket, meghívott vendégeket, megjelenteket. Megállapítja, hogy a 9 fő
képviselőből 9 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja.
Megkérdezi, hogy a meghívóban szereplő 7 napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek
kérdése, vagy plusz napirendi pont, illetve módosító javaslata?
Lovász Imre: plusz napirendi pontként javasolja, hogy nyílt ülésben tárgyalja a képviselőtestület az Idősek Otthona Közalapítvány alapító okiratának módosítását, a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központtal 2013. június 13-án létrejött Vagyonkezelési szerződés
módosítását, és a tiltótáblával kapcsolatos kérvényt.
(További módosító javaslat nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy
az Idősek Otthona Közalapítvány alapító okiratának módosítását nyílt ülésben 8. napirendi
pontként tárgyalja a testület, melynek előadója Lovász Imre jegyző?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
54/2017. (II. 23.) sz. határozata
Napirend kiegészítése
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi
ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben kíván tárgyalni:
8./

Előterjesztés az Idősek Otthona Közalapítvány alapító okiratának módosítására
Előadó: Lovász Imre jegyző
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosítását
nyílt ülésben 9. napirendi pontként tárgyalja a testület, melynek előadója Lovász Imre
jegyző?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
55/2017. (II. 23.) sz. határozata
Napirend kiegészítése
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi
ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben kíván tárgyalni:
9./

Előterjesztés a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ között 2013. június 13-án létrejött
Vagyonkezelési szerződés módosítására
Előadó: Lovász Imre jegyző
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy
a tiltótáblával kapcsolatos kérvényt nyílt ülésben 10. napirendi pontként tárgyalja a testület?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
56/2017. (II. 23.) sz. határozata
Napirend kiegészítése
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi
ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben kíván tárgyalni:
10./

Előterjesztés tiltótáblával kapcsolatos kérvény megtárgyalására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a mai napirendet,
mely következtében 10 napirendi pontot nyílt ülésben tárgyal a testület?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
57/2017. (II. 23.) sz. határozata
Napirend elfogadása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők szerint
határozza meg mai ülésének napirendjét:
N a p i r e n d :

KÖZMEGHALLGATÁS
Témája:

Az önkormányzat 2017. évi költségvetése
1./

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

2./

Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi részletes
elfogadására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

3./

Tájékoztatás a Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola Jászladányi
Tagintézményébe történő beiratkozás lehetőségeiről
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Lajkó József Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola
igazgatója,
Szikszai János Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola
Jászladányi Tagintézményének vezetője

4./

Előterjesztés a Bölcsőde szakmai programjának az új bölcsődei alapprogram
alapján történt átdolgozott egységes szerkezetének elfogadására
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

5./

Előterjesztés az Ozoróczky Mária Szociális Központ szakmai tervének
elfogadására
Előadó: Müllerné Braun Erika intézményvezető
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

6./

Előterjesztés a települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) önkormányzati
rendelet módosítására
Előadó: Lovász Imre jegyző,
Lóczi István aljegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

költségvetésének
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7./

Előterjesztés a szervezeti és működési szabályzatról szóló 6/2015. (II. 23.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Lovász Imre jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

8./

Előterjesztés az Idősek Otthona Közalapítvány alapító okiratának módosítására
Előadó: Lovász Imre jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

9./

Előterjesztés a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ között 2013. június 13-án létrejött
Vagyonkezelési szerződés módosítására
Előadó: Lovász Imre jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

10./

Előterjesztés tiltótáblával kapcsolatos kérvény megtárgyalására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester

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

KÖZMEGHALLGATÁS
Témája:
Az önkormányzat 2017. évi költségvetése
Bertalanné Drávucz Katalin: a napirendi pontok tárgyalását megelőzően a képviselőtestület közmeghallgatást tart, melynek témája az önkormányzat 2017. évi költségvetése. A
közmeghallgatás helye és időpontja 15 nappal ezelőtt hirdetményezve lett, honlapon,
közösségi fórumon, és plakátokon. Megkérdezi a megjelenteket, hogy van-e valakinek
észrevétele, kérdése, vagy kérése a közmeghallgatás keretein belül?
(Hozzászólás, kérdés nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester megállapítja, hogy mivel kérdés, hozzászólás
nem hangzik el, ezért a közmeghallgatásnak vége.
1 .

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Major Ferencné alpolgármester
Bertalanné Drávucz Katalin: a polgármesteri és alpolgármesteri munkáról szóló
tájékoztatót mindenki írásban megkapta. Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek
kérdése a kiküldött anyaggal kapcsolatban?
Bagi Zsolt: február 2-án Gulyás Ernő Tisza utcai ingatlan tulajdonossal tárgyalást folytatott 3
ingatlan megvásárlásáról. Ezek az ingatlanok a T-Plasztik Kft. melletti ingatlanok? Ez a
tárgyalás eredményes volt?
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Bertalanné Drávucz Katalin: igen, azokról az ingatlanokról van szó. Annyi eredménye volt
a tárgyalásnak, hogy ő egy eladási árat megjelölt, hogy ki számára, az még nincs tisztázva, a
lényeg, hogy szándékában áll az ingatlanokat értékesíteni. Erről a tárgyalásról értesítette a TPlasztik Kft-t, de idáig nem érkezett visszajelzés, hogy meg kívánják-e venni az ingatlanokat.
Bagi Zsolt: a megjelölt eladási ár földhöz ragadott ár, vagy elrugaszkodott ár?
Bertalanné Drávucz Katalin: a 3 ingatlanra vonatkozóan elkészült az értékbecslés, mely
szerint a jelenlegi forgalmi értéke a három ingatlannak együtt 3 millió forint. Az eladó
5.400.000,- forintot kér a három ingatlanért. További tárgyalás ebben az ügyben nem történt.
Bagi Zsolt: megköszöni a tájékoztatást.
(További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a két ülés
közötti munkáról a polgármester és az alpolgármester tájékoztatóját a szóbeli kiegészítésekkel
együtt?
A Képviselő-testület a tájékoztatókat 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
58/2017. (II. 23.) sz. határozata
A polgármester és az alpolgármester két ülés közötti munkájáról szóló tájékoztató
elfogadása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a két ülés között
végzett munkáról a polgármester és az alpolgármester által készített írásos tájékoztatót
a szóbeli kiegészítésekkel együtt.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Jászladány Nagyközség Polgármestere helyben
3./ Jászladány Nagyközség Alpolgármestere helyben
értesülnek.
2.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi részletes költségvetésének elfogadására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos anyagot mindenki megkapta. A tegnapi bizottsági
ülést követően átdolgozásra került a költségvetés, melyet ugyancsak mindenki megkapott.
Javasolja, hogy először hallgassák meg a pénzügyi bizottság javaslatait, melyek az írásos
anyagban átdolgozásra kerültek. Megkéri Bagi Zsoltot, a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési
Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság javaslatait.
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság hosszasan
tárgyalta az önkormányzat 2017. évi költségvetését, kétszer is. Mint tudvalévő, a minimálbér
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felemelésével 91.137.757,- forint hiány keletkezett a költségvetésben, amire pillanatnyilag
Jászladánynak nincs megfelelő fedezete. A minimálbér emelésével nem csak a jászladányi
önkormányzat került ilyen helyzetbe, hanem más önkormányzatok is. Ezt a 91.137.757,forintot Jászladány Nagyközségi Önkormányzat kigazdálkodni nem tudja. Próbálkozásokat
tettek a költségvetés reális elfogadására, de végül arra a következtetésre jutottak, hogy nem
szabad nem reális dolgokat betervezni a költségvetésbe, mert azoknak nagy a kétsége, hogy
nem fog megvalósulni. Ezért a bizottság javaslatai a következők:
- javasolja, hogy csökkenjen az iparűzési adóbevétel 26.192.160,- forinttal, tekintettel
arra, hogy reálisan nem várható ennyi bevétel az iparűzési adókból;
- javasolja, hogy a NÜVI-nél és az Önkormányzatnál betervezett 10 millió forint
pénzmaradványt ne tervezze be a testület a költségvetésbe, ha mégis realizálódnak,
akkor év közben átvezetésre kerül majd;
- a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat megszűnésével kapcsolatban Jászapátitól
vártak 8 millió forint bér visszaigénylést, mely nem biztos, hogy teljesülni fog, ezért
ezt a bevételt sem javasolja, hogy betervezzék a költségvetésbe;
- nem látják a 20 millió forint bevételt a világtalálkozóval kapcsolatban sem, ezért nem
javasolják, hogy ez a bevétel feltüntetésre kerüljön a költségvetésben;
- az önkormányzat pályázataival kapcsolatban, ha a NÜVI lesz a kivitelező, még ott is
terveztek 10.160.000,- forint bevételt, ami ugyancsak nem biztos, ezért javasolják,
hogy ne vegyék bele ezt a bevételt sem a költségvetésbe; mert nincs rá biztosíték,
hogy ez is teljesül.
A bizottság javasolja a költségvetést elfogadni úgy, hogy 84.352.760,- forintot
szerepeltessenek a „működési célú támogatások igénybevétele államháztartáson belülről”
soron, és amennyiben az év során pályázati lehetőség van, akkor ezt meg kell pályázni. Így
javasolja a bizottság elfogadásra a költségvetést.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkéri Mezei Norbert pénzügyi osztályvezetőt, hogy
tájékoztassa a képviselő-testületet a további módosításokról.
Mezei Norbert: a pénzügyi osztály átdolgozta a költségvetési rendeletet a pénzügyi bizottság
döntései alapján, de ezen felül vannak még további módosítások. Az elsőre kiküldött
anyagban volt 35 millió forint forráshiány, melyről a bizottság nem döntött, hogy hogyan
kívánja megszüntetni. Ezzel szemben volt egy 23 millió forintos plusz bevétel, amit az
államtól megkaptak, mint bérkompenzáció, eddig ez nem szerepelt a bevételek között, ezzel
is módosult a költségvetés. Egy új kormányrendelet miatt is - ami az anyagok kiküldése után
jelent meg – változott az Ozorócky Mária Szociális Központ költségvetése, mely bevételben
és kiadásban is módosítja a költségvetés főösszegét. Mindezek figyelembevételével
1.222.844.196,- forint bevétellel, és ugyanennyi kiadással javasolja elfogadásra az
önkormányzat 2017. évi költségvetését. Az önkormányzati törvénynek így eleget tudnak
tenni, mely előírja, hogy működési hiánnyal nem lehet költségvetést elfogadni. A
költségvetési egyenleg 25.892.740 Ft működési cél szerint többletet, és 25.892.740 Ft
felhalmozási cél szerinti hiányt tartalmaz. A pénzügyi bizottság 84 millió forint működési
célú támogatást irányzott elő, ezt felülvizsgálták, és a helyes összeg 88.990.848,- forint,
melyet rendkívüli önkormányzati támogatásként várnak az államtól, ezzel módosult még a
pénzügyi bizottság javaslata. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy így fogadják el az
önkormányzat 2017. évi költségvetését.
Bertalanné Drávucz Katalin: szeretné felhívni a figyelmet azok számára, akik nem voltak
jelen a tegnapi pénzügyi bizottsági ülésen, hogy béremelés miatt jelentkezett a több mint 91
millió forintos hiány. Úgy döntött a pénzügyi bizottság, hogy nem kezdi el eltüntetni ezt a
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hiányt olyan bevételek tervezésével, amelyek nem valósak, mert a hiány akkor is megmarad.
Ezt az önkormányzat semmiképpen nem tudja kigazdálkodni. Ezért született tegnap egy olyan
döntés, hogy ezt egy olyan sorba építsék be, ami lehetőséget ad arra, hogy egy működési
hiányt kimutassanak, olyan, mint régen a hitel volt. Bár a költségvetési főösszeg nem lesz
mínuszos, mégis látszik, hogy ez az összeg hiányzik az önkormányzat működéséből. A
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat megszűnése miatti bérköltség visszafizetése meg fog
történni Jászapáti részéről, ezért ezt a 8 millió forint bevételt be kell tervezni a
költségvetésbe. Javasolja, hogy az elhangzott módosításokkal együtt fogadja el a testület a
költségvetési rendeletet az előterjesztés szerint. Megkérdezi, hogy van-e valakinek az
elhangzottakkal vagy az írásos anyaggal kapcsolatban kérdése, véleménye vagy más
javaslata?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a pénzügyi
bizottság javaslatára, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetésében az iparűzési
adóbevétel összege ne emelkedjen 26.192.760,- forinttal?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
59/2017. (II. 23.) sz. határozata
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési tervezetében a helyi
iparűzési adóbevétel tervezet csökkentése
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel az önkormányzat 2017. évi
költségvetési tervezetében a helyi iparűzési adóbevétel tervezetet 26.192.760,forinttal csökkenti, tekintettel arra, hogy reálisan nem várható az iparűzési adó
többletbevétele.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a pénzügyi
bizottság javaslatára, hogy a NÜVI-nél a 10 millió forint pénzmaradvány ne kerüljön
betervezésre?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
60/2017. (II. 23.) sz. határozata
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési tervezetében a
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2016. évi pénzmaradványának
csökkentése
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel az önkormányzat 2017. évi
költségvetési tervezetében a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény
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2016. évi pénzmaradványát 10 millió forinttal csökkenti, tekintettel arra, hogy a
pénzmaradvány összegét a zárszámadáskor kell megállapítani.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a pénzügyi
bizottság javaslatára, hogy az önkormányzatnál a 10 millió forint pénzmaradvány ne kerüljön
betervezésre?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
61/2017. (II. 23.) sz. határozata
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési tervezetében az
Önkormányzat 2016. évi pénzmaradványának csökkentése
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel az önkormányzat 2017. évi
költségvetési tervezetében az Önkormányzat 2016. évi pénzmaradványát 10 millió
forinttal csökkenti, tekintettel arra, hogy a pénzmaradvány összegét a zárszámadáskor
kell megállapítani.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a pénzügyi
bizottság javaslatától eltérően, hogy a megszűnő Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálatnál keletkező bérmegtakarításból 8 millió forint bevételt tervezzen az
önkormányzat?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
62/2017. (II. 23.) sz. határozata
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési tervezetében a megszűnő
Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat bérmegtakarításából az önkormányzat
bevételének növelése
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017.
évi költségvetési tervezetében az önkormányzat bevételeit növeli 8.000.000,- forinttal,
ami a megszűnő Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
bérmegtakarításából keletkezik.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben
értesülnek.
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a pénzügyi
bizottság javaslatára, hogy ne kerüljön betervezésre a világtalálkozóval kapcsolatban 20
millió forint bevétel?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
63/2017. (II. 23.) sz. határozata
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési tervezetében a
Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár bevételének csökkentése
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel az önkormányzat 2017. évi
költségvetési tervezetében a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
intézményben a XXIII. Jász Világtalálkozó bevételét 20.000.000,- forinttal csökkenti,
tekintettel arra, hogy az intézmény nem rendelkezik aláírt támogatási szerződéssel.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a pénzügyi
bizottság javaslatára, hogy ne kerüljön betervezésre a NÜVI-nél 10.160 ezer forint bevétel?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
64/2017. (II. 23.) sz. határozata
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési tervezetében a
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény bevételének csökkentése
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel az önkormányzat 2017. évi
költségvetési tervezetében a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény
bevételét csökkenti 10.160.000,- forinttal, tekintettel arra, hogy nem reális ennek az
összegnek a teljesülése.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy
a 35.866.637,- forint forráshiány továbbra is hiányként megjelenjen a rendkívüli támogatások
sorban?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
65/2017. (II. 23.) sz. határozata
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési tervezetében a
forráshiány megjelenítése a rendkívüli támogatások soron
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017.
évi költségvetési tervezetében az önkormányzat bevételeit növeli 35.866.637,forinttal, melyet a „működési célú támogatások igénybevétele államháztartáson
belülről” soron tüntet fel.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy
az önkormányzat bevételeit emeljék meg 23.228.549,- forinttal, mely az állam által biztosított
bérkompenzáció?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
66/2017. (II. 23.) sz. határozata
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési tervezetében az
önkormányzat bevételeinek emelése
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017.
évi költségvetési tervezetében az Önkormányzat bevételeit megemeli 23.228.549,forinttal, mely az állam által biztosított bérkompenzáció.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy
az Ozoróczky Mária Szociális Központ bevételei és kiadásai emelkedjenek meg 5 millió
forinttal?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
67/2017. (II. 23.) sz. határozata
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési tervezetében az
Ozoróczky Mária Szociális Központ bevételeinek és kiadásainak emelése
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017.
évi költségvetési tervezetében Ozoróczky Mária Szociális Központ bevételeit és
kiadásait megemeli 5 millió forinttal, mely az állam által biztosított ágazati pótlék.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy
a működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről soron 88.990.848,forint bevételt tervezzenek?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
68/2017. (II. 23.) sz. határozata
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési tervezetében az
önkormányzat bevételeinek emelése
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017.
évi költségvetési tervezetében az önkormányzat bevételét növeli 88.990.848,- forinttal,
melyet a „működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről” soron
tüntet fel.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a
módosítások átvezetésével az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet tervezetét,
melynek bevételi és kiadási főösszege 1.222.844.196,- forint?
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 9 igen szavazattal – minősített többséggel egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
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3.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Tájékoztatás a Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola Jászladányi
Tagintézményébe történő beiratkozás lehetőségeiről
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Lajkó József Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola igazgatója,
Szikszai János Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola Jászladányi
Tagintézményének vezetője
Bertalanné Drávucz Katalin: köszönti Lajkó Józsefet a Szászbereki Kolping Katolikus
Általános Iskola igazgatóját, és Szikszai Jánost a Szászbereki Kolping Katolikus Általános
Iskola Jászladányi Tagintézményének vezetőjét. Köszöni, hogy elfogadták a meghívást. Ez a
napirendi pont azért került bele a testület munkatervébe, mert javaslatként érkezett, hogy az
iskolai beiratkozás előtt beszéljenek arról, hogy milyen lehetőségek vannak, a szászbereki és
a jászladányi tagintézmény között van-e még mozgástér. Továbbra is nagyon sok gyerek
megy el Jászladányról Szászberekre, és Jászalsószentgyörgyre. Szeretnék, ha közösen
találnának arra megoldást, hogy a gyerekek ne menjenek el Szászberekre. Több képviselő
jelezte, hogy beszélni kell erről a problémáról, hogy van-e lehetősége a képviselő-testületnek,
hogy segíteni tudja ennek a folyamatnak a megállítását. Átadja a szót a képviselő-testület
tagjainak, hogy észrevételeiket, kérdéseiket feltegyék.
Bertalan László: igazgató úrtól kérdezi, hogy a következő tanévben lesz-e még olyan gyerek
Jászladányról, akit Szászberekre vesznek fel iskolába? A jászladányi iskola is ugyanolyan
szintet tud biztosítani, mint a szászbereki. A szülők elmondása alapján azt tapasztalják, hogy
még most is lehet Szászberekre szeptembertől beiratkozni. Ez igaz, vagy nem igaz? Véget
lehet-e vetni az átiratkozásoknak azzal, hogy most Jászladányon is ugyanolyan színvonalú
katolikus iskola van, mint Szászberken? Van két saját gyermeke, akiknek majd iskolát kell
választani, nem szeretné elvinni a településről, Jászladányon szeretné iskolába járatni őket.
Ha továbbra is megengedett lesz az, hogy elvisznek gyerekeket Szászberekre, akkor el kell
gondolkozni a jövőt illetően. Volt egy ígéret igazgató úr részéről, hogy az idei évtől már nem
vesz fel gyereket Jászladányról.
Lajkó József: statisztikai adatokkal nem készült, de elmondhatja, hogy nagyságrendileg
csökkent Szászberken a jászladányi tanulók száma az elmúlt 4 évben, mint amikor átvették a
tagintézményt. Nem éri el a 40 főt a jászladányi gyerekek száma Szászberken. Eddig 3 szülő
kereste meg érdeklődés szintjén a szeptemberi beiratkozásokkal kapcsolatban. Tavaly
szeptemberben elkezdődött a mostani tanév, azóta egy gyermeket sem vett fel Jászladányról.
Nincs már olyan óriási mozgás Szászberek és Jászladány között, mint régen volt. Azt, hogy
máshová mennyi tanulót visznek el, arról nincs információja, akkor látnának teljes képet, ha
most a másik iskola vezetője is itt lenne. Tavaly tett egy ígéretet, amihez próbálja is tartani
magát, de Magyarország törvénye megengedi a szabad iskolaválasztást. Az elmúlt években
elutasított 21 gyermeket, a fenntartó tudomására jutott, hogy ezeket a gyermekeket elvitték
máshová. Azt, hogy miért vitték el, azt a 21 szülőtől kellene megkérdezni. A fenntartó azt
mondta, hogy Magyarországon nincs olyan intézmény, aki ennyi gyereket elenged. A 21
gyerek 4 évnyi finanszírozása több mint 20 millió forintos hiányt eredményez. Természetesen
nem szeretne sem Jászladány önkormányzatával, sem a szülőkkel, sem a fenntartóval szembe
menni. Ha a jelenleg érdeklődő 3 fő gyerek felvételre kerül, véleménye szerint ez már nem
számottevő létszám ahhoz képest, amikor évente 13-15-en, vagy osztályszinten mentek át
Szászberekre. Úgy érzi meglehetősen sokat tettek azért tagintézmény-vezető úrral, és az egész
tantestülettel, hogy ez az iskola vonzó legyen. Értelemszerűen továbbra is megteszik, hiszen
hétről-hétre óvodai szinten is jelen vannak hitoktatás terén, versenyre viszik a gyerekeket,

13
melyeken szép eredményeket érnek el. Készülnek a rendezvényekre, a nevelők jelen vannak
az óvodában, és tudomása szerint a szándéknyilatkozatot 26-an írták alá, akik a jászladányi
tagintézménybe kívánnak beiratkozni szeptemberben. A fenntartó is megtesz mindent, hogy
az intézmény külsőleg, és felszereltségben is vonzó legyen. Átvettek egy épületet, ami nem
volt túl jó állapotban, több milliót fektettek be, hogy belülről olyan állapotban legyen, ami
most is látható. Most a nyáron kívülről és belülről is további felújítások várhatóak. A
fenntartó részéről egy energetikai pályázat közbeszerzése most zajlik, hamarosan külsőleg is
vonzóbbá válik az iskola. Bízik benne, hogy az elkövetkezendő években mindezek, és a
munkájuk hozzájárulnak ahhoz, hogy Jászladány önkormányzata által kívánt nulla vonzás
legyen Szászberek felé.
Bertalan László: nem vitatta senki, hogy mit tettek eddig az iskoláért, azt ezúton is köszönik
szépen. Nem is ez most a kérdés, csupán csak az, hogy a szászbereki iskola elcsábítja-e
továbbra is a gyerekeket. Az, hogy csak 3 fő, az relatív. Ha 100 gyerekből lenne 3 fő, akkor
az nem sok, de ha 10-ből nézik a 3 főt, akkor viszont sok.
Lajkó József: ha azt mondaná, hogy nem veszi föl, akkor mennyivel jobb az Jászladány
önkormányzatnak, hogy elviszik Jászalsószentgyörgyre? Érti a problémát. Meg lehet kérdezni
a szülőket, hogy miért viszik el a gyerekeket, egyértelműen nem az oktatás miatt. Ha nem
veszi fel Szászberekre, de elviszik máshová, akkor is ugyanez az arány marad.
Bertalan László: biztos, hogy elvinnék máshová?
Lajkó József: nem tudja, meg kell kérdezni a szülőket.
Bertalan László: tavaly ilyenkor volt egy megbeszélés, amelyen az atya is jelen volt, akkor
közösen gondolkoztak el azon, hogy mi lehet az oka annak, hogy elviszik a gyerekeket. Az
egyik ok az volt, hogy sok a kötelező mise, ez le lett csökkentve, ezért ez már valószínűleg
nem probléma. Az a véleménye, hogy ameddig a szászbereki iskola átveszi a gyerekeket,
addig nem lesz vonzó a jászladányi. Ha azt mondaná az igazgató úr a szülőknek, hogy a
jászladányi iskola ugyanazt a színvonalat nyújtja, mint a szászbereki, hiszen ugyanazok a
tanárok tanítanak itt is, mint Szászberken, mert áttanítás van, akkor szívesebben hoznák
Jászladányra. Ha ez lenne hirdetve, akkor lehet, hogy egy pár év múlva megértenék a szülők,
hogy tényleg jó ez az iskola, nincs ezzel semmi probléma. Nem érti melyik szülőnek jó az,
hogy reggel kiviszi a gyereket a buszmegállóba, délután megy érte, közben esik az eső, fúj a
szél, esetleg megharapja a kutya, mert ma egy ilyen dologról szerzett tudomást. Ki kell
ezeknek tenni a gyerekeket? Abba az irányba kellene elvinni ezt, hogy a jászladányi
tagintézményben ugyanolyan a színvonal, mint Szászberken.
Lajkó József: szeretné megkérdezni, hogy bármelyik képviselő a jelen lévők közül hol látta,
hogy a szászbereki iskola részéről hirdették, hogy oda vigyék a gyerekeket? Egyetlenegy
szülőnek sem mondta, hogy vigyék Szászberekre a gyereket, sőt minden szülőt arra kér, hogy
nagyon gondolják át, mert az átjárás problémákat okozhat. Soha nem szokta egy mondattal
sem reklámozni a szászbereki iskolát. Szabad iskola választás van. Azt, hogy a szülők miért
így döntenek, csak ők tudják. Úgy érzi már az is nagy eredmény, hogy csak 3 érdeklődőről
beszélhetnek idén.
Bertalan László: senki nem mondta, hogy reklámozzák a szászbereki iskolát, de amikor
tavaly volt a megbeszélés, akkor igazgató úr ígéretet tett arra, hogy nem vesz föl több
jászladányi gyereket Szászberekre.
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Lajkó József: az iskolának van egy fenntartója. Jelen pillanatban a fenntartó azt mondta,
hogy nem teheti meg, hogy nem vesz fel gyermeket, amikor a létszámkeret még lehetővé
teszi. Ennek ellenére azt gondolja, hogy valóban minimális gyereklétszámról beszélhetnek.
Bertalan László: akkor nincs megoldás?
Lajkó József: úgy gondolja, nem beszélhetnek arról, hogy nincs megoldás. A 3 gyermek
jelen pillanatban minimális létszám. Érti amit képviselő úr mond, az arányokat. Az arány nem
fog javulni, ha nem veszi fel Szászberekre, és máshová viszi a szülő a gyermeket. Legjobb
lenne önkormányzati szinten beszélni azokkal a szülőkkel, akik elviszik, hogy miért viszik el,
ha meg fogják mondani. Nem hinné, hogy bármelyik nevelővel probléma lenne, vagy a
színvonallal. Jelenleg a 49 nyolcadikos közül Jászladányon írták a legjobb felvételit.
Bertalan László: de azt sem, hogy ne menjenek. Azt mondta tavaly igazgató úr, hogy
Szászberekről, Zagyvarékasról és Újszászról bármikor fel tudja tölteni az iskolát, nincs
szükség a jászladányi gyerekekre.
Lajkó József: 247 tanulója van, többet nem tud fölvenni, és nem is vett föl évközben sem.
Jelen pillanatban 3 érdeklődő van, fölvéve még egy gyerek sincs. Nem is nagyon keresik
meg, mert köztudott, hogy elutasítja a gyerekeket. Nem biztatta a három szülőt, hogy
Szászberekre vigye a gyereket.
Seresné Lados Éva: a kislánya nagycsoportos, és az egész csoportban összesen 5 magyar
gyerek van. Azért is jelentkeznek kevesen, mert sajnos nagyon kevés a magyar gyerek. 24 fős
csoportból 2 gyerekről tud, hogy Szászberekre szándékozzák íratni a szülők, lehet, hogy a
harmadik egy másik csoportból van. Nagyon kevés a magyar gyerek.
Bertalanné Drávucz Katalin: 26 gyerek, aki jelezte szándékát a jászladányi tagintézménybe
majdnem mind roma származású. Akkor még az 5 magyart sem tudni hová mennek. Értik a
problémát, de a szülő nem jön az önkormányzathoz. Nem tudják, hogy kik azok a szülők,
akiket esetleg meg kellene keresni, hogy megtudják azt, hogy miért viszi el a gyereket. Mivel
a 2 intézmény egy fenntartás alá esik, attól, hogy valakit el kell, hogy utasítsanak
Szászberken, attól még nem kell, hogy az iskola finanszírozástól essen el, ha Jászladányon
veszik fel. Azt, hogy a szülő miért nem akarja egyáltalán Jászladányra íratni, azt nem tudják.
Szikszai János: nem fogja kimondani, de lehet sejteni, hogy miért nem Jászladányra íratják a
gyerekeket.
Seresné Lados Éva: ezt cáfolja, szerinte nem csak a romák miatt nem íratják ide.
Szöllősi János: annyit szeretne hozzáfűzni az elhangzottakhoz, hogy ezt a kérdezz-felelek
beszélgetést nem az igazgató úrral kellene megvitatni, hanem az óvoda vezetőjével. Azoknak
a gyerekeknek a szüleitől, akik az óvodában végzősek szülőértekezleten meg kellene
kérdezni, hogy miért nem Jászladányra íratják be a gyereküket. Ott esetleg őszinte választ
adnának. Testületi ülésre hiába hívnák őket, itt úgysem mondanák el őszintén. Másik
észrevétele pedig az, hogy ne a képviselő mondja már meg egy igazgatónak, hogy mit lenne
szerencsés tenni. Ő tudja, ismeri a törvényeket, azok betartásával vezeti az intézményt és
tartsák már tiszteletben legalább annyira, hogy amikor beszél, akkor ne vágjanak közbe.
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Bertalanné Drávucz Katalin: nem észrevételezett olyat, hogy képviselő mondaná meg az
intézményvezetőnek, hogy mi a feladata. Ez a képviselő-testület Jászladány Nagyközségi
Önkormányzatot képviseli, és az itt jelen lévő képviselők azért ülnek itt, mert a település
többsége úgy gondolta, hogy itt a helyük. És ha a település érdekében a szászbereki iskola
igazgatóval, vagy a tagintézmény-vezetővel kell ezt a szócsatát megvívni, akkor a
képviselőknek kötelességük, hogy maximálisan információk birtokába jussanak és
juthassanak arról,– és ez a képviselő-testület valamennyi tagjára tartozik – hogy az iskola
igazgatója hogyan, milyen módon reagálja le adott esetben egy Jászladányról jelentkező,
felvételét kérő gyermek felvételét. Semmiféle utasítás nem hangzott el a képviselő-testület
egyik tagjától sem az igazgató úr felé. Ellenben a testület szerette volna, és kérte, hogy az
alapítványi iskola megszűnése után legyen itt Jászladányon egy olyan iskola, ami egy jól
működő iskola tagintézménye, és nem abba az irányba mentek el az intézkedés során, hogy
önálló intézmény legyen, bár a jövőben erről is lehet szó, mert ez sincs kizárva. Szöllősi
János képviselő úr ezekből a tárgyalásokból kimaradt, mert akkor még nem volt képviselő, de
nagyon sok képviselő itt volt a jelenlévők közül is. Sőt az intézményvezetőkkel együtt sokan
érzékelték ezt a problémát akkor is. A probléma azóta sincs megoldva, de azt gondolja, hogy
az egy reális kérés, és nem támadás az intézményvezetők felé, és akár igazgató úr felé is,
hogy amennyiben, - mivel egy intézményről van szó – lehetősége van egy nagyon picit is
abban, hogy Jászladányról ne vigyék el a gyereket máshová iskolába, akkor tegye meg. Ez
többszöri kérés volt igazgató úr felé. Ha ön képviselő úr nem úgy érzi, hogy mindent meg kell
tenni azért, hogy a jászladányi gyerekeket itt tartsák, akkor valamit rosszul értelmezett.
Seresné Lados Éva: Szöllősi János képviselő úrnak a hozzászólására szeretne reagálni, mivel
a kislánya nagycsoportos, ezért érintett a témában. A pedagógusok az óvodában próbálják
helyben marasztalni a gyerekeket, sőt a saját részéről volt egy olyan felajánlása is, hogy talán
az iskolával meg lehetne beszélni, hogy együtt maradjon a csoport, és együtt menjenek az
iskolába, hiszen az 5 magyar gyerek már ismeri a 19 romát. Nem voltak őszinték a szülők,
nem merték mindenki előtt fölvállalni a problémát.
Szöllősi János: az óvodának mondta a lehetőséget, hogy talán meg tudják szólítani a
szülőket, hogy miért nem szeretnék Jászladányra íratni a gyereküket. Úgy látja, hogy nem
Szászberek a meghatározó intézmény, aki elviszi a gyerekeket, hanem sokkal többen járnak el
Jászalsószentgyörgyre, illetve más településre. Ami létszámot elmondott az igazgató úr, az a
szám az összes végzőshöz viszonyítva elenyésző. Képviselő asszony ne haragudjon meg, de
mindenki tudja, hogy kik azok a szülők, akiknek a gyerekeik Jászalsószentgyörgyre járnak
iskolába. Természetesen szeretné, ha a gyerekek Jászladányon maradnának, de a tanulásnak
nem ez az alapvető lényege.
Bagi Zsolt: sokat köszönhetnek a Kolpingnak, és Szászbereknek, hogy a tagintézmény ilyen
jól működik. Az igazgató úr szavaiból azt vélte megismerni, hogy a Kolping, mint fenntartó
között is egy belső szegregáció fog kialakulni azért, mert versenyeznek a
jászalsószentgyörgyi iskolával, mivel nekik más a fenntartójuk, bár az is katolikus iskola. Ha
minden szülő úgy gondolja, hogy menekíti ki a gyerekét abból a környezetből, ami itt
Jászladányon kialakult, akkor sajnos a település élhetősége hatványozottan fog romlani. Mind
a három gyermeke Jászladányon tanult, egy problémája volt az iskola igazgatónővel, de
meggyőződése, hogy az a gyerek, aki tanulni akar, az tud Jászladányon is tanulni. Érti a
fölvetést, hogy a Kolping azt mondja, hogy inkább ő kapja meg a finanszírozás, mint
ugyanannak a hitnek a másik iskolája. Ez véleménye szerint torz dolgot generál. Nem biztos,
hogy a testület ezt meg tudja oldani, hiszen sajnos 4 vagy 5 gyerekről van szó. Olvasván a
híreket, hogy milyen úton-módon, milyen gondolatokkal próbálnak iskolák, szülők valahogy
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még a KLIK-ből is kivonulni, nem érti ezt az egész magyar oktatási rendszert. Azonkívül
nem tartja helyesnek ezt a liberális iskolaválasztási lehetőséget. Az igazgatót letolják azért,
hogy miért nem veszi fel, mert akkor elviszik Jászalsószentgyörgyre, vagy hová lehet még
elvinni a gyereket első osztályban?
Szöllősi János: Szolnok, Újszász.
Bertalanné Drávucz Katalin: Jászapáti.
Bagi Zsolt: milyen felelőssége van azoknak a szülőknek, akik egy hétéves gyereket kitesznek
ennek? Nem tudják itt helyben megakadályozni, hogy a gyerekeket elvigyék, hiszen az
látszik, hogy a gyerek versenytárgy lett, mint a Kolping előtti időszakban is.
Bertalan László: Szöllősi János képviselő hozzászólására kíván reagálni. Attól függetlenül,
hogy képviselő úrnak már nincs itthon olyan gyereke, aki járni fog iskolába, sőt lehet, hogy
unokája sem. Lehet, hogy meg sem próbálta rábeszélni őket, hogy maradjanak Jászladányon.
Szeretné, ha a saját gyerekei Jászladányon maradnának, és ide járnának iskolába. Ettől
függetlenül, ha nem lenne saját érdeke, akkor is a település jövője fontos, és úgy érzi, hogy
minden képviselőnek fontos kellene, hogy legyen, függetlenül attól, hogy van-e iskoláskorú
gyermeke, vagy nincs. Igenis fontos, hogy idejárnak-e a gyerekek iskolába.
Lajkó József: elnézést kér, ha bárki szavába vágott. Az elmúlt 8 évben közel 70 gyerek járt
át Szászberekre Jászladányról. Most ez jelen pillanatban 39 fő. Folyamatosan csökkent az
átjáró gyermekek száma az elmúlt években, ami úgy gondolja már jó eredmény. Azt, hogy
lenullázzák hirtelenjében, az nem működik. Véleménye, hogy már az is jó, hogy csak ennyien
érdeklődtek. Régebben sokkal többen megkeresték, még évközben is, hogy vegye át a
tanulókat. Most nincs ilyen. Ezt az évet a tagintézményben 155 tanulóval kezdték, most 151
tanuló van. Évközben elment 5 tanuló, és érkezett 1. Nem Szászberekre ment át, nem
Jászalsószentgyörgyre, hanem elköltözött. Ebben a tanévben senki nem hagyta el úgy az
intézményt, hogy év közben el akart menni. Ezek eredmények. Az, hogy egy intézmény
önálló akar lenni, és eredményeket felmutatni, az nem megy 2-3 év alatt. Ezt akkor is
elmondta, mikor az akkori képviselő-testület megkereste azzal a lehetőséggel, hogy vegyék át
az intézményt. Ez egy hosszú folyamat. Látja, hogy Jászladánynak nincs annyi ideje, mint
nekik volt. Higgye el mindenki, hogy tesznek érte, hogy ez jó legyen. Képviselő asszony
említette, hogy felmerült az, hogy egy óvodai csoportot egyben hoznának át az iskolába. Nem
tud róla, hogy a tagintézmény-vezető urat megkeresték volna ezzel a lehetőséggel, de
természetesen nagyon szívesen átveszik az óvodai csoportot egyben, ha ez a kérés, és a
szülők ezt igénylik. Arra is van lehetőség, hogy két első osztályt indítsanak, ha a létszám
igényli. Nem tud ilyen kérésről egyelőre. Az iskola fejlődésén folyamatosan dolgoznak,
számára kellemes csalódás, örül, hogy 4 év alatt idáig eljutottak különösebb probléma nélkül.
Azt nem lehet elérni, hogy ez az iskola mindenkinek megfeleljen, a szászberki sem felel meg
mindenkinek. Nem is lehet mindenkinek eleget tenni, de nem is ez a cél, hanem az, hogy aki
itt van, az jól érezze magát, és legyen egy olyan körülmény, ahol lehet dolgozni. Úgy érzi,
hogy ezt maximálisan sikerült elérni az elmúlt négy évben, bízik benne, hogy a következő
években ez hasonlóan fog működni, és csak javulni fog a tendencia. Higgye el mindenki,
hogy egy érdeklődő szülőnek sem mondta azt, hogy ne a jászladányi iskolába hozza a
gyerekét. Mindenkinek elmondja, hogy ez az intézményrész is ugyanolyan jó, mint a
szászbereki, hisz saját maguk is tanítanak itt. Meg van az a fegyelem, aminek lennie kell
ahhoz, hogy tudjanak dolgozni. Úgy gondolja, hogy a nevelőtestület is tisztességesen helyt
állt az elmúlt négy évben, egyre inkább mindenki magáénak érzi ezt a feladatot.
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Lajosné Kiss Klára: Szöllősi János képviselő úrnak szeretne válaszolni, hogy mi az óvoda
szerepe. Úgy gondolja, hogy az óvoda annak érdekében, hogy a gyerekek Jászladányon
maradjanak mindent megtesz. Együttműködnek az iskolával, a tanító nénik év elejétől kezdve
látogatják az óvodásokat, a csoportban részt vesznek, közös szülői értekezleteket szerveznek.
Mi a burkolt igazság? Ebben az évben is nagyon nehéz volt a csoportszervezés. Az etnikai
gyerekek száma már olyan magas, hogy a szülők már óvodából is elviszik a gyerekeket.
Ebben is harcot vívnak. Jelen pillanatban 4 olyan óvodás gyermek van, aki már óvodába nem
Jászladányon jár, de Jászladányon lakik. Ez rányomja a bélyegét az iskolaválasztásra is, mert
döntőrészben a romagyerekekkel nem akarják őket együttjáratni. Nincs annyi magyar gyerek,
hogy legalább egy osztály megteljen velük. A fő probléma ez. Akiket ismernek, azokkal
lehet, hogy jobban járnának együtt, de ha egy szülő elviszi, akkor a többi megy utána.
Agitálni lehet, de a szülő döntése, hogy hová íratja a gyereket. Szabad iskola, illetve
óvodaválasztás van, ezt a jogot megadta az állam a szülőknek.
Seresné Lados Éva: igazgató úrnak szeretné mondani, hogy azért nem volt előrelépés, és
nem keresték az iskolát a csoport átvételével kapcsolatban, mert nem volt partner a szülő.
Már attól is elzárkóztak, hogy a csoport együtt menjen tovább.
Dr. Bakos Beáta: maximálisan kielégítőnek tartja igazgató úr tájékoztatóját, úgy érzi, hogy a
szászbereki iskola megteszi, amit lehet. Mindenki tudja, hogy ez a probléma nem most
kezdődött, hanem már az alapítványi iskola is azért jött létre, mert az előző polgármester is
azt gondolta, hogy meg fogja tudni oldani azt, hogy a jászladányi gyerekek ne járjanak el
Jászladányról. Ezért jött létre az alapítványi iskola, mert ő is azt akarta, hogy az a 90 gyerek,
akit ő akkor mondott ne menjen el. Akkor is hasonló nagyságrendű gyerek járt más
településre. Nem lehet azt tenni, hogy minden jászladányi szülőnek megfelelő legyen. A
három orvosi körzetben nem tudják azt megoldani, hogy minden jászladányi felnőtt ide
járjon, mert most is van, aki elmegy máshová. Az alapítványi iskola indulásakor még
töredéke volt az arány a mostanihoz viszonyítva, mert az azóta eltelt 12-13 év alatt
nagyságrendekkel romlottak az arányok. Előbb utóbb 1-2 gyerek lesz, amin nem tudnak
változtatni. 100 élve született gyerekből 10 magyar gyerek sincs egy évben. Ez a tavalyi
statisztika a védőnői szolgálattól. A testületnek, az iskolának, az óvodának nyugodt lehet a
lelkiismerete, mert mindent megtesznek, ami tőlük telik. Ennél többet emberileg nem lehet
tenni. Úgyis van olyan, aki akkor sem hozná ide a gyerekét, ha csupa magyar gyerek közé
járhatna. 20 évvel ezelőtt is volt olyan, aki nem a jászladányi iskolába íratta a gyerekét.
Bertalan László: igaza van képviselő asszonynak, de az a véleménye, hogy ha felelősen
szeretnék ezt a települést vezetni, márpedig mindenki ezt vállalta, akkor ezzel a problémával
is foglalkozni kell. Azért kérte, hogy ezt a témát tárgyalja a testület, mert tavaly ilyenkor egy
szűkebb körben volt egy megbeszélés, ahol igazgató úr azt ígérte, hogy nem vesz fel
Jászladányról Szászberekre gyereket. Ezt tavaly szeptemberben nem sikerült betartani, és az
lett volna a kérdés, hogy ez folytatódik-e tovább. Ha van egy ígéret, akkor magából kiindulva
szereti azt betartani.
Dr. Bakos Beáta: ezt meg is válaszolta igazgató úr, melyet saját részéről kielégítőnek tart.
Lajkó József: mivel felelőtlenül nem szokott ígérni, ezért nyomatékosítaná, hogy az
intézmény átvételébe sem ment volna bele, ha nem tenne meg mindent az iskoláért. Viszont
van az iskolának egy fenntartója, akinek elvárásai vannak. A megbeszélésen az akkori
gazdasági vezető is jelen volt. Azóta volt a fenntartónál egy igazgató váltás, egy vezetőség
váltás, akiknek az utasításait végre kell hajtani. Próbál az ígéretének megfelelni. Értené a
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felháborodást, ha sok gyerekről lenne szó, de jelen pillanatban minimális gyermekről
beszélnek. Az arányokon nem tudnak változtatni. A tantestülettel együtt arra törekszik, hogy
mivel ilyen az arány, a romáknak azt a rétegét próbálják megfogni, aki dolgozni akar, mert
nem lesz más választásuk.
Bertalanné Drávucz Katalin: köszöni szépen a tájékoztatást. Olyan javaslatot nem kell
megfogalmazni, ami a képviselő-testületre nézve a jövőben befolyásoló tényező lenne.
Megköszöni igazgató úrnak és tagintézmény-vezető úrnak, hogy elfogadták a meghívást, a
napirendi pontot határozathozatal nélkül lezárja.
4.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a Bölcsőde szakmai programjának az új bölcsődei alapprogram alapján
történt átdolgozott egységes szerkezetének elfogadására
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: a napirendi ponthoz tartozó írásos anyagot mindenki
megkapta. Lajosné Kiss Klára intézményvezetőt kérdezi, hogy kívánja-e az írásos anyagot
szóban kiegészíteni?
Lajosné Kiss Klára: kiegészíteni nem szeretné, annyit szeretne tájékoztatásként még
elmondani, hogy az NM rendelet módosítása tette szükségessé, hogy a szakmai programot
ismételten át kellett dolgozni az új alapprogramnak megfelelően.
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi, hogy
milyen javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta, és
elfogadásra javasolja a Bölcsőde szakmai programjának módosítását és egységes szerkezetét
az előterjesztés szerint.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése,
véleménye, vagy más javaslata?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az ügyrendi
bizottság javaslatára a Bölcsőde szakmai programját az előterjesztés szerint?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
69/2017. (II. 23.) sz. határozata
A Bölcsőde szakmai programjának elfogadásáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a Bölcsőde szakmai
programjának módosítását, valamint egységes szerkezetét az előterjesztés szerint,
mely az új bölcsődei alapprogram alapján lett átdolgozva.
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Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben,
3./ Jászladányi Óvoda és Bölcsőde helyben
értesülnek.
5.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés az Ozoróczky Mária Szociális Központ szakmai tervének elfogadására
Előadó: Müllerné Braun Erika intézményvezető
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: a napirendi ponthoz tartozó írásos anyagot mindenki
megkapta. Müllerné Braun Erika intézményvezetőt kérdezi, hogy kívánja-e az írásos anyagot
szóban kiegészíteni?
Müllerné Braun Erika: nem kívánja szóban kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen
válaszol.
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi, hogy
milyen javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta, és
elfogadásra javasolja a szakmai tervet az előterjesztés szerint.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése,
véleménye, vagy más javaslata?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az ügyrendi
bizottság javaslatára a szakmai tervet előterjesztés szerint?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
70/2017. (II. 23.) sz. határozata
Az Ozoróczky Mária Szociális Központ Szakmai Tervének elfogadásáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja az Ozoróczky Mária Szociális
Központ Szakmai Tervét az előterjesztés szerint.
Képviselő-testület felhatalmazza Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert a Szakmai
Terv aláírására.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben,
3./ Ozoróczky Mária Szociális Központ helyben
értesülnek.
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6.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet
módosítására
Előadó: Lovász Imre jegyző,
Lóczi István aljegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek, hogy foglalja össze az
előterjesztést.
Lovász Imre: a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes
illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) kormányrendelet alapján a nyugállományú
közszolgálati tisztviselő szociális helyzetére figyelemmel, rászorultság alapján pénzbeli, vagy
természetbeni támogatásban részesíthető. A jegyző köteles folyamatosan figyelemmel kísérni
a nyugállományú közszolgálati tisztviselő szociális helyzetét, megállapítani a jogosultságot,
és a támogatást folyósítani. Ennek a legcélszerűbb módja a települési támogatásról szóló
rendelet módosítása, és a szociális keret terhére a támogatás megállapítása. Ennek
megfelelően a település támogatási rendelet módosításának tervezete kiküldésre került,
melyben látható, hogy a rendelet egy új 8/C. §-al egészülne ki, melyben négy kategória lett
előterjesztve. Ez alapján évente egyszeri támogatásban részesülnek azok a nyugállományú
közszolgálati tisztviselők, akik – lakcímkártyával igazolható módon - jászladányi állandó
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, életvitelszerűen Jászladányon
tartózkodnak és Jászladányon kerültek nyugállományba. A támogatás mértéke úgy alakulna,
hogy aki 0-10 évig terjedő közszolgálati tisztviselői munkaviszonnyal rendelkezett 10.000,Ft támogatásra; aki 10-20 évig terjedő közszolgálati tisztviselői munkaviszonnyal
rendelkezett 20.000,- Ft támogatásra; aki 20-30 évig terjedő közszolgálati tisztviselői
munkaviszonnyal rendelkezett 30.000,- Ft támogatásra, és aki 30-40 évig terjedő
közszolgálati tisztviselői munkaviszonnyal rendelkezett 40.000,- Ft támogatásra lenne
jogosult évente. Az ügyek intézésével meg lehet bízni egy referenst, vagy pedig bizottságot
lehet létrehozni. Célszerű ennek a feladatnak az ellátásával a mindenkori személyi ügyintézőt
megbízni, de erről nem kell dönteni, mert jegyzői hatáskörben áll a döntés. Javasolja a
testületnek a rendelet módosítás elfogadását.
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi, hogy
milyen javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta, és
javasolja a települési támogatási rendelet módosításának elfogadását az előterjesztés szerint.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése,
véleménye, vagy más javaslata?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az ügyrendi
bizottság javaslatára a rendeletmódosítást az előterjesztés szerint?
A Képviselő-testület a rendeletmódosítást 9 igen szavazattal – minősített többséggel egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
4/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásról szóló
5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
7.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a szervezeti és működési szabályzatról
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Lovász Imre jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

szóló 6/2015. (II. 23.)

Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos anyagot mindenki megkapta. Megkérdezi Lovász
Imre jegyzőt, hogy kívánja-e az írásos anyagot szóban kiegészíteni?
Lovász Imre: a települési támogatási rendelet egy újabb paragrafussal egészült ki, mely
feladat ellátását jegyzői hatáskörbe adná a testület, és ez kerülne átvezetésre a szervezeti és
működési szabályzat mellékletében. Ennyiről szólna a módosítás.
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi, hogy
milyen javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta, és
javasolja a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet módosításának elfogadását az
előterjesztés szerint.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése,
véleménye, vagy más javaslata?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az ügyrendi
bizottság javaslatára a rendeletmódosítást az előterjesztés szerint?
A Képviselő-testület a rendeletmódosítást 9 igen szavazattal – minősített többséggel egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
5/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelete
a szervezeti és működési szabályzatról szóló
6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
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8.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés az Idősek Otthona Közalapítvány alapító okiratának módosítására
Előadó: Lovász Imre jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos anyagot mindenki megkapta, átadja a szót Lovász
Imre jegyzőnek.
Lovász Imre: az Idősek Otthona Közalapítvány még mindig bejegyzésre vár. Nemrégiben
kaptak az ügyvédek egy hiánypótlásra felszólítást, amely alapján ezt a módosítást
elkészítették. Szükség lenne a módosítás, valamint az egységes szerkezet elfogadására.
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta, és
javasolja a módosító okirat és az egységes szerkezetű okirat elfogadását az előterjesztés
szerint.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése,
véleménye, vagy más javaslata?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az ügyrendi
bizottság javaslatára az alapító okirat módosítását?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
71/2017. (II. 23.) sz. határozata
Az „Idősek Otthona Közalapítvány Jászladány Nagyközség Lakosságáért” alapító
okiratának módosításáról
HATÁROZAT
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSRÓL
Alulírott Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a „Idősek
Otthona Közalapítvány Jászladány Nagyközség Lakosságáért” alapítója az
alapítvány alapító okiratát jelen határozatban foglaltak szerint módosítja, figyelemmel a
Szolnoki Törvényszék Pk.62.227/1997/60 számú végzésében foglaltakra:
1.

Az alapító okirat 5. pontja az alábbiakkal egészül ki (a kiegészítés dőlt betűkkel
kiemelve):

5. A közalapítvány jellege:
A közalapítvány nyitott, ahhoz hazai és külföldi magán és jogi személyek
csatlakozhatnak, amennyiben az alapítvány céljaival egyetértenek. A csatlakozás ténye a
csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót
megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni
juttatásának felhasználására vonatkozóan. A közalapítvány célja elérése érdekében
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együttműködik minden szervezettel, közösséggel, magánszeméllyel, aki a közös célok
elérésén munkálkodik. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem végez,
pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, országgyűlési képviselő jelöltet
nem állíthat, és nem támogathat.
2.

Az alapító okirat 8. pontja az alábbiakkal egészül ki:

Összeférhetetlenségi szabályok:
Kuratórium tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
A kuratórium tagja ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
Nem lehet a kuratórium tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
Nem lehet a kuratórium tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben
megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2)
bek. i) pont).Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium
tagja.
Az alapító illetőleg törvényes képviselője és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben
a kuratóriumban.
3.

Az alapító okirat 10. pontja az alábbiakkal egészül ki (a kiegészítés dőlt
betűkkel kiemelve):

A közalapítvány határozatlan időre alakul. Jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők
kielégítése után megmaradó vagyon az alapítót illeti meg, azzal, hogy ez nem haladhatja
meg az alapító által az alapítványnak juttatott vagyont.

Jászladány, 2017. február 23.
Bertalanné Drávucz Katalin
polgármester
Az alapító képviselőjeként

Erről: 1./
2./
3./
4./

Képviselő-testület tagjai helyben,
Polgármesteri Hivatal helyben,
Deák és Veres Ügyvédi Iroda (5000 Szolnok, Szapáry út 20. I/7)
Szolnoki Törvényszék (Ügyvédek által)
értesülnek.

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az ügyrendi
bizottság javaslatára az egységes szerkezetű alapító okiratot?
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A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
72/2017. (II. 23.) sz. határozata
Az „Idősek Otthona Közalapítvány Jászladány Nagyközség Lakosságáért” egységes
szerkezetű alapító okiratának elfogadásáról

IDŐSEK OTTHONA KÖZALAPÍTVÁNY
Jászladány Nagyközség Lakosságáért
ALAPÍTÓ OKIRATA
módosításokkal – dőlt betűkkel kiemelve – egységes szerkezetben
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a községben élő lakosság
helyzetének javítására, valamint az Idősek Otthonába történő elhelyezésére
közalapítványt hoz létre
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító a Polgári
törvénykönyvről szóló 2013. évi törvény és az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV.
törvény rendelkezéseire figyelemmel, az alábbiakban fogadja el az „Idősek Otthona
Közalapítvány Jászladány Nagyközség Lakosságáért” alapító okiratát módosításokkal
egységes szerkezetben.
1. A közalapítvány neve:
Idősek
Nagyközség Lakosságáért

Otthona

Közalapítvány

Jászladány

2. Rövidített neve: Idősek Otthona Közalapítvány
3. Székhelye: 5055 Jászladány, Kossuth Lajos u. 116.
4. Az alapítvány működésének időtartama: határozatlan
5. A közalapítvány jellege:
A közalapítvány nyitott, ahhoz hazai és külföldi magán és jogi személyek
csatlakozhatnak, amennyiben az alapítvány céljaival egyetértenek. A csatlakozás ténye
a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót
megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni
juttatásának felhasználására vonatkozóan. A közalapítvány célja elérése érdekében
együttműködik minden szervezettel, közösséggel, magánszeméllyel, aki a közös célok
elérésén munkálkodik. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem végez,
pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, országgyűlési képviselő jelöltet
nem állíthat és nem támogathat.
6. A közalapítvány célja és fő tevékenysége:
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Jelen közalapítvány célja az időskorúak szociális szolgáltatásokban és ellátásokban
való részesítése, időskorúak gondozása, az időskorú lakosság szociális
alapellátásának magasabb szinten való biztosítása, ennek érdekében különösen:
•
•

•
•
•
•
•
•

Központi támogatás elnyeréséhez pályázati lehetőségek feltárása és forrásgyűjtés,
A feltárt forrásokból a jászladányi lakosság (elsősorban idős lakosság)
elhelyezésének javítását segítő támogatások és egészségük javítását segítő lépések
megvalósítása,
Az Idősek Otthona intézet berendezéseinek korszerűsítése, az idősek
elhelyezésének otthonosabbá tétele,
Az Idősek Otthonában az elhelyezési feltételek javítása
Az Idősek Otthonában férőhely fejlesztése,
Idősek Klubja szakmai feltételeinek javítása
A házi gondozás szakmai színvonalának emelése,
A foglakoztatás színvonalának emelése

Az alapítvány szolgáltatásait igénybe veheti: Jászladány időskorú lakossága szóbeli
vagy írásbeli kérelme alapján.
7. A közalapítvány céljára rendelt vagyon:
Az alapító az alapítvány céljaira 200.000.- Ft készpénz- vagyont rendel, melyet a
közalapítvány érvényes létrejöttét követő 30 napon belül a közalapítvány céljaira
nyitott bankszámlán helyezi el.
E rendelkezés nem zárja ki egyéb elhelyezés pl. értékpapír lehetőségét. A
közalapítvány részt vehet a céljait szolgáló vállalkozásban, (cél szerinti tevékenységét
nem veszélyeztetve) melynek bevételét a célok megvalósítására használhatja.
A közalapítvány céljai eléréséhez elsősorban az alaptőke kamatait, a vállalkozási
bevételeket, a csatlakozások és pályázaton nyert támogatások összegét használja fel,
de szükség esetén felhasználható az alaptőke maximum 50 %-a.
Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a céljainak
megvalósítására köteles felhasználni.
A közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végezhet. A közalapítvány csak olyan gazdálkodó
szervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi befolyással (Polgári
Törvénykönyv 8:2. §) rendelkezik, és amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni
hozzájárulása mértékét. Közalapítvány által létrehozott gazdálkodó szervezet további
gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem
szerezhet
A kuratórium tagjai tevékenységüket társadalmi munkában látják el, csupán e
tevékenység ellátása során felmerülő és számlával igazolt költségeik megtérítésére
tarthatnak igényt
-A közalapítvány alapítványt nem hozhat létre, ahhoz nem csatlakozhat, azzal nem
egyesíthető, a közalapítvány alapítvány alapító jogainak gyakorlására nem jelölhető
ki.
A közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának mértékéig, de
legfeljebb összesen egymillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az
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alapító okiratban foglalt célokra. Meghívásos pályázat kiírására kizárólag akkor
kerülhet sor, ha
• azt törvény vagy kormányrendelet lehetővé teszi és
• pályázati kiírás tartalmazza a támogatási célt, a támogatás feltételeit és az
elszámolás részletes rendjét.
8. A közalapítvány vagyonának kezelője, ügyvezető szerve:
A közalapítvány ügyvezető szerve a háromtagú kuratórium, melynek elnökét és tagjait
az alapító bízza meg, meghatározatlan időre, az alábbiak szerint:
Kuratórium elnöke: Baginé Gavaldik Lívia
5055 Jászladány, Sas utca 2. szám alatti lakos
Tagjai: Berkó Jánosné
5055 Jászladány, Petőfi Sándor utca 9. szám alatti lakos
Major Ferencné
5055 Jászladány, Jókai utca 6. szám alatti lakos
Összeférhetetlenségi szabályok:
Kuratórium tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
A kuratórium tagja ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
Nem lehet a kuratórium tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
Nem lehet a kuratórium tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem
lehet.
Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§
(2) bek. i) pont).Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet
vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a
kuratórium tagja.
Az alapító illetőleg törvényes képviselője és közeli hozzátartozói nem lehetnek
többségben a kuratóriumban.
A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek
közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,
vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
9. A kuratóriumi tagság megszűnik:
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Lemondással,
A kuratórium elnökének javaslatára,
Más személyt is delegálhat a kuratóriumba, amennyiben a kuratóriumi tag a
kuratórium ülésein rendszeresen nem vesz részt és távolmaradásának okát a
kuratórium elnökének nem jelenti be,
Az alapító a kuratórium elnökét és tagjait visszahívhatja, amennyiben az
alapítványi célok megvalósítását nem látja biztosítottnak.

A kuratórium társadalmi munkában látja el feladatát, azonban a feladatellátás során
szükséges és igazolt költségeket az alapítvány megtérítheti. A szükségességet a
kuratórium elnöke állapítja meg és engedélyezheti az összeg kifizetését.
A kuratórium ülései nyilvánosak, azt az elnök hívja össze az írásos meghívóban a
napirendet is közölve szükség szerint, de évenként legalább két alkalommal. A
kuratórium határozatképes, ha legalább 2 fő jelen van. Döntéseit egyszerű
szótöbbséggel hozza, azonban a közalapítvány anyagi eszközeinek felhasználáshoz a
kuratóriumi tagok több mint a felének igen szavazata szükséges.
A közalapítványt a kuratórium elnöke vagy az általa írásban meghatalmazott
kuratóriumi tag képviseli.
A közalapítvány vagyona felett utalványozási jog a mindenkori elnökének és
legfeljebb további egy, az elnök által megbízott személynek van. E jogot a két arra
felhatalmazott személy együttesen gyakorolhatja. A keletkezett iratok őrzése a
Polgármesteri Hivatalban történik, betekintési jogot az alapító gyakorolhat.
A kuratórium éves beszámolóját a Képviselő- testület hagyja jóvá.
A kuratórium üléseiről, döntéseiről tartalma, időpontja, hatálya, támogatók, ellenzők
aránya, jegyzőkönyvet kell készíteni.
Döntéseiről az érintetteket írásban értesíteni kell.
Tevékenységének, gazdálkodásának legfontosabb adatait, a szervezet szolgáltatásinak
igénybevételének módját a Képviselő-testület által jóváhagyott éves beszámolóját,
közhasznúsági jelentését a „Ladányi hírek” című helyi újságban hozza nyilvánosságra.
A kuratórium ellenőrzését Jászladány Nagyközség Képviselő-testületének PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottsága végzi.
10. Egyéb kérdések:
A közalapítvány határozatlan időre alakul. Jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők
kielégítése után megmaradó vagyon az alapítót illeti meg, azzal, hogy ez nem haladhatja meg
az alapító által az alapítványnak juttatott vagyont.

Megszűnése esetén a közalapítvány tiszta vagyona az alapítót illeti meg, melyet
Jászladány Nagyközség lakosságának, valamint az Idősek Otthona érdekében
használhatja fel.
Amennyiben az alapítvány éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, felügyelő
szerv létrehozása szükséges, melynek ügyrendjét maga állapítja meg.

28
Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény ide vonatkozó rendelkezéseit, az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény és a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a
közhasznú jogállás egyes kérdéseiről szóló 350/2011.(XII) Kormány rendelet ide
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az alapító okirat érvényességéhez, annak bírósági nyilvántartásba vétele szükséges.
Jászladány, 2017. február 23.
Bertalanné Drávucz Katalin
polgármester
Az alapító képviselőjeként
Erről: 1./
2./
3./
4./

9.

Képviselő-testület tagjai helyben,
Polgármesteri Hivatal helyben,
Deák és Veres Ügyvédi Iroda (5000 Szolnok, Szapáry út 20. I/7)
Szolnoki Törvényszék (Ügyvédek által)
értesülnek.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ között 2013. június 13-án létrejött Vagyonkezelési
szerződés módosítására
Előadó: Lovász Imre jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos anyagot mindenki megkapta. Átadja a szót Lovász
Imre jegyzőnek.
Lovász Imre: az oktatást, mint kötelező önkormányzati feladatot a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ (KLIK) látta el. 2013-ban meg lett kötve a vagyonkezelési
szerződés. Jogszabály változások következtében a KLIK jogutódja lett a Szolnoki Tankerületi
Központ. Ők megírták ennek a szerződésnek a módosítását, mely a testület elé lett terjesztve.
Az került pluszként ebbe a szerződésbe, hogy vagyonkezelői bejegyzéshez kérik a
hozzájárulást, amit a Nemzeti Vagyonról szóló törvény elő is ír.
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta, és
javasolja a vagyonkezelési szerződés módosításának elfogadását az előterjesztés szerint.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése,
véleménye, vagy más javaslata?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)

29
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az ügyrendi
bizottság javaslatát?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
73/2017. (II. 23.) sz. határozata
A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ között 2013. június 13-án létrejött Vagyonkezelési szerződés módosítására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a Jászladány Nagyközségi
Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között 2013. június 13án létrejött Vagyonkezelési szerződés 2. számú módosítását az előterjesztés szerint.
Képviselő-testület felhatalmazza Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert a
szerződés módosítás aláírására.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben,
3./ Szolnoki Tankerületi Központ 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14.
értesülnek.
10.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés tiltótáblával kapcsolatos kérvény megtárgyalására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos kérvényt mindenki megkapta. Megkéri Lovász Imre
jegyzőt, hogy foglalja össze a képviselő-testületnek az eddig történteket.
Lovász Imre: a képviselő-testület 2017. január 19-i ülésén döntött arról, hogy a Hősök tere 1.
szám alatti ingatlan előtti közterületre egy megállni tilos tábla kerüljön kihelyezésre. Ezt
megelőzően megkeresték írásban a Magyar Közút Zrt-t, akik írásban megküldték
tájékoztatásukat, melyben szerepelt, hogy ennek a táblának a kihelyezése lehetséges, melyet
ők fognak elhelyezni. A napokban kihelyezésre került a tiltótábla, melyet követően érkezett
az önkormányzathoz egy levél, amit minden képviselő megkapott. Ezzel kapcsolatban lenne
szükség valamilyen döntést hozni. Ez az adott terület a Földhivatali térképmásolat alapján egy
helyrajzi számon található, tehát mind az út, a járda és az útpadka. A templomtól, egészen a
szembelévő üzletsor faláig egy helyrajzi szám, viszont az önkormányzat vagyonkatasztere
alapján az út szélessége 6 méter, valamint a járdának átlagosan másfél méteres szélessége
van.
Bertalanné Drávucz Katalin: a testület tiltótáblával kapcsolatos kezdeményezése a Hősök
tere 1. szám előtti ingatlanra vonatkozott. Nem titkolt szándéka volt az a testületnek, hogy
valamilyen módon tudja azt befolyásolni, hogy az Aroma pékség megnyíljon, vagy ne nyíljon
meg, tekintettel arra, hogy nagyon sok helyi vállalkozó hasonló profilú üzleti tevékenységet
végez, és nem szerette volna a testület, ha ez bármilyen módon befolyásolja a helyi
vállalkozók megélhetését. Amikor a Közúthoz jelezték a kérést, ők felülvizsgálták azt,
átnézték az ide vonatkozó jogszabályokat. Mivel az úttestre záróvonal van festve, ezért a
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Közút a jogszabályok figyelembevételével a záróvonal kezdetére helyezte ki a tiltótáblát. Az
üzleteket bérlő vállalkozók jelezték, hogy szeretnék, ha ez a tiltótábla el lenne távolítva. A
KRESZ szabályai szerint a záróvonalat nem tudják eltávolítani, ami ugyanazt a korlátozást
jelenti, mint a megállni tilos tábla. Szerencsére őrsparancsnok úr jelen van, és segít a
testületnek a döntésben, hogy hogyan lehetne egy áthidaló döntést hozni, ami az
önkormányzat számára is és a bérlők számára is megfelelő. Nem az volt a cél, hogy a többi
üzlet működését ellehetetlenítsék. A rendőrséget is megkereste már az egyik üzlettulajdonos.
Tóth Dániel c. rendőr főhadnagy, Jászladányi Rendőrőrs parancsnoka: miután
kihelyezésre került a tiltótábla kiment, és megtekintette, hogy a rendőri intézkedések
jogszerűek legyenek, amiket majd a rendőrség végez, mert nem titkolt szándék volt, hogy
ezek ellenőrzése meg fog történni. A megyei rendőrkapitányság is ellenőrizni fogja. Készített
fényképfelvételeket, lett egy állásfoglalása, melyeket a boltvezetőkkel egyeztetett, és
megerősítette abban, amit gondolt. Itt egy KRESZ fogalomról van szó, mégpedig a járda
fogalma, ami az útnak az a része, ami a gyalogosok által használható és egyértelműen leírja,
hogy az úttesttől szintkülönbséggel, kiemelt szegéllyel, esetleg szegélykővel, vagy bármilyen
más módon el kell határolni. A rendőrőrs előtt kiemelt szegély van, és ez különbözteti meg,
hogy a járdára fel lehessen állni. Az üzletek előtt van egy anomália, egy korlát végig, és van
egy kb. másfél méteres járda. Ez járdának minősül. Ez mellett van egy terület, amit
útpadkának gondol, és utána van egy 6 méteres úttest. A kihelyezett megállni tilos tábla az
úttestre vonatkozik, tehát erre a 6 méteres szakaszra, ahol megállni tilos. Az útpadkán történő
megállást nem tilalmazza, azt kiegészítő táblával kellene jelölni. Álláspontja, hogy a megállni
tilos tábla után az útpadkán lehet parkolni úgy, hogy 1 milliméterre sem ér rá a gépjármű az
úttestre. Ha olyan gépkocsi érkezik, ami be tud állni a korlát és az úttest közé úgy, hogy nem
lóg rá az úttestre, akkor a megállás szabályos. Ha ezt is meg szeretnék tiltatni, akkor
kiegészítő jelzőtáblát kell kihelyezni, vagy egyértelműbbé kellene tenni, ahogy jegyző úr
mondta, hogy van egy 6 méteres úttest és egy másfél méteres járda. Hiába van a nyilvántartás
szerint, hogy mi az akarat, egyértelműen látszóvá kell tenni, ha egy idegen, akinek nincs
helyismerete, és idejön, akkor a KRESZ alapján tudja értelmezni, hogy jogszerűen áll meg
ott. Az úttesten egyértelműen nem lehet megállni. Az útpadkán meg lehet állni, mert olyan a
kialakítása. Ahol a szegélykő véget ér, utána van egy 10-15 méteres szakasz, és utána
kezdődik a korlát.
Tóth Imre: ha végig rakták volna a szegélyt, akkor most nem lenne gond, mert azon
keresztül nem tudnának áthajtani.
Lóczi István: a helyszínen személyesen végigjárta a területet a tábla kihelyezése előtt és után
is. A Közúthoz írt levélben külön kiemelte, hogy a testület nem az úttesten szeretné megtiltani
a megállást, hanem az úttest mellett lévő, és a járda közötti területen. Külön kérte a kiegészítő
tábla elhelyezését is. A záróvonal azért került felfestésre, mert van egy jogrend, és van egy
szokás. Jászladányon is, mint egyéb másik településen is szokás az, hogy szemből jövet
átvágnak a bolt elé, mert csak pár percre beszaladnak. A rendőr tudja ellenőrizni, ha
záróvonalnál szemből jövet parkol le, akkor szabálytalanságot követ el az autós. El kell
gondolkodni azon, hogy meg kívánják-e engedni a megállást az úttest és a járda között, vagy
nem. Azt kifogásolja, hogy a Magyar Közút nem kereste meg az önkormányzatot akkor,
amikor a táblát kihelyezte.
Bertalanné Drávucz Katalin: a határozatban egyértelműen arról volt szó, hogy a testület
szeretné a Hősök tere 1. szám alatti ingatlan előtt a parkolást megtiltani.
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Bagi Zsolt: elolvasta a kérvényt, de véleménye szerint ennek semmi értelme. Az úttesten
eddig is tilos volt a megállás, hiszen nincs meg a három méter. Ennek utána nézett, hogy így
kell lennie. Ha valaki ott megáll, és átmegy a záróvonalon, akkor joggal bírságolja meg a
rendőr. Aki szabályosan meg akar állni az útpadkán, az meg tud állni, mert ez a tábla most
nem tiltja.
Lóczi István: hiányol egy sárga folyamatos útburkolati jelet az úttest szélén, mert még az is
kellene, és jelezné azt, hogy ott nem lehet megállni. Útburkolati jelet csak akkor kell
figyelembe venni, ha jól látható. A tábla az jobban látható. Szeretné hangsúlyozni, hogy a
kiegészítő táblával együtt kérték a tiltótáblát kihelyezni.
Tóth Imre: őrsparancsnok urat kérdezi, hogy a járda, és az úttest között elfér egy autó a
mérések alapján?
Tóth Dániel c. r. fhdgy: igen, egy személygépkocsi elfér, a tehergépkocsi nem biztos.
Tóth Imre: van-e arra vonatkozó KRESZ szabály, hogy az útkereszteződéstől számítva hány
méteren belül nem lehet útpadkán sem megállni?
Tóth Dániel c. r. fhdgy: van, külön járműkategóriákra említi, de csak az úttestre
vonatkozóan, magát az útpadkát nem korlátozza. Az útkereszteződés metszéspontjától
számított 5 méteren belül nem lehet megállni.
Lóczi István: azzal szeretné kiegészíteni, hogy az útpadka általában 1 méter széles szokott
lenni. Ez egy különleges eset, amikor szélesebb az útpadka. A levelet írók véleményével
éppen ezért nem ért egyet, mert nekik kellene egy bizonyos várakozó helyet kialakítani, vagy
eleve csak úgy kaphatták volna meg a működési engedélyüket, hogy parkolóhelyet építsenek.
Érdemes lenne felvenni a kapcsolatot az itt tevékenykedőkkel, hogy ezt biztosítani kell.
Bertalan László: ma benn állt a padkán egy furgon, teljesen szabályosan. Meg kellene
vizsgálni, hogy mennyire indokolt most ez a kérés, ami le van írva. A testület hozott egy
döntést. A tábla kihelyezésével nem változott a tiltás, mert a záróvonal eddig is ezt
szabályozta. Az egyik vállalkozó tájékoztatása szerint, csak az egyik üzlet tulajdonosát
zavarja jelentősen ennek a táblának a kihelyezése.
Bagi Zsolt: a táblának nincs nagyobb tiltó hatálya, mint a záróvonalnak, nem kellene
elvitetni.
Tóth Dániel c. r. fhdgy: azért van jelentősége a táblának, mert hiába jelenti ugyanazt a
tiltást, mint a záróvonal, ha az úttest felfestése nem látszik, például ha a hó betakarja, akkor a
tiltás nem érvényes, de ha a tábla is ki van helyezve, akkor nincs felmentés akkor sem, ha a
záróvonal nem látszik.
Bertalanné Drávucz Katalin: a rendőrség nem fog büntetni akkor, ha az autós úgy parkol,
hogy nem lóg rá az úttestre, tehát szabályosan parkol.
Tóth Dániel c. r. fhdgy: így van.
Tóth Imre: a járdát meg lehetne szélesíteni, ha nem kell engedélyeket beszerezni hozzá.
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Bagi Zsolt: javasolja, hogy a kérvényt benyújtóknak írjanak egy levelet, melyben
tájékoztatják őket, hogy a tiltótábla kihelyezésével nem lett súlyosabb a korlátozás, mint amit
a záróvonal eddig is szabályozott.
Tóth Imre: javasolja, hogy a Hősök tere 1. szám alatti ingatlan elé helyezzenek ki korlátot,
és az akadályozza az autók megállását.
Bertalanné Drávucz Katalin: azt nem tehetik meg.
Bertalan László: javasolja, hogy a táblát ne vetessék vissza, mert a záróvonal ugyanazt
jelenti, mint a tábla.
Gyárfás Lajos: a világtalálkozóra való tekintettel helyezzen ki az önkormányzat virágládákat
a Hősök tere 1. szám elé.
Bertalanné Drávucz Katalin: kerti bútor kihelyezése is jó ötlet.
Tóth Dániel c. r. fhdgy: kerti bútor, vagy egyéb tárgy kihelyezését a KRESZ nem tiltja, de
meg kell fontolni, hogy egy közlekedő mennyire tud számítani az útpadkán bármilyen
tárggyal, kerti bútorral, mennyire lehet balesetveszélyes. Közlekedés szempontjából nem
biztonságos.
Bertalan László: jegyző úrtól kérdezi, hogy nem lehetne az Aroma pékséget kötelezni arra,
hogy parkolót építsen, csak akkor nyithat ki? Azt meg kellene terveztetnie. Amikor a saját
boltját nyitotta nagyon sok előírásnak kellett eleget tenni, hosszadalmas eljárás volt. Most ez
nem kell lefolytatni az üzletnyitáskor?
Lovász Imre: utána fog nézni a jogszabályoknak. A kereskedelmi törvény folyamatosan
változik, jelenleg az önkormányzat felé bejelentési kötelezettsége van csak, és nyithatja az
üzletet. A jegyzőnek már sokkal kevesebb hatóságot kell kiértesíteni az üzletnyitásról, mint
régen. Az építéshatóságot, ami elő írta a parkolót már nem kell bevonni az
engedélyeztetéshez. Utána fog nézni, hogy milyen előírások vannak.
(További hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy
a tiltótábla továbbra is maradjon kihelyezve, és a jegyző úr írja meg ezt a kérvényezőknek
válaszlevélben?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
74/2017. (II. 23.) sz. határozata
Tiltótáblával kapcsolatos kérvényre
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Jászladány, Hősök tere 2. szám alatti ingatlan bérlőinek kérelmét.
Képviselő-testület a megállni tilos táblát nem kívánja eltávolíttatni, mivel a tábla
korlátozása ugyanazt jelenti, mint az úttestre felfestett záróvonal.

