JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. március 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,
Müllerné Braun Erika az Ozoróczky Mária Szociális Központ intézményvezetője,
Dr. Tóth Péter r. ezredes rendőrségi főtanácsos, megbízott kapitányságvezető,
Tóth Dániel c. rendőr főhadnagy, a Jászladányi Rendőrőrs parancsnoka,
Dankó Zoltán településtervező,
Garicsné Holló Hajnalka közterület felügyelő,
Szabó József mezőőr,
Szabó László mezőőr,
Gavaldik Zsolt mezőőr,
Donkó Norbert a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény
közalkalmazottja,
Tóth Gábor a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény közalkalmazottja,
Czibak László a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,
Suki Béla a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagja,
Lólé Gyula a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagja.

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 16 napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek
kérdése, vagy plusz napirendi pont, illetve módosító javaslata?
Bertalan László: nyílt ülés végén szeretne kérni egy Egyebek című napirendi pontot, melyen
képviselői tiszteletdíj felajánlását tárgyalná a testület.
Szöllősi János: ugyanezt szerette volna kérni.
Bertalanné Drávucz Katalin: plusz napirendi pontként javasolja 16. pontként tárgyalni nyílt
ülésben a a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 16/2014. (XI. 28.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló előterjesztést. 17. pontként javasolja tárgyalni nyílt ülésben a
„Nő az esély-foglalkoztatás” című EFOP-1.1.3-17 kódjelű pályázati felhívásokra támogatási
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kérelem benyújtásáról szóló előterjesztést. 18. pontként javasolja tárgyalni nyílt ülésben a
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú ASP rendszerhez való csatlakozásról szóló 358/2016.
(XII. 20.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról szóló előterjesztést, valamint 19.
pontként nyílt ülésben javasolja tárgyalni a Támogatási kérelem benyújtása a VP6-7.2.17.4.1.3-17 kódszámú, „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető
szolgáltatásainak fejlesztése – Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális
fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című felhívásra szóló előterjesztést.
(További módosító javaslat nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy
a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 16/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló előterjesztést nyílt ülésben 16. pontként tárgyalja a testület?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
75/2017. (III. 23.) sz. határozata
Napirend kiegészítése
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi
ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben kíván tárgyalni:
16./

Előterjesztés a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 16/2014. (XI. 28.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Lovász Imre jegyző,
Dankó Zoltán településtervező,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy
a „Nő az esély-foglalkoztatás” című EFOP-1.1.3-17 kódjelű pályázati felhívásokra támogatási
kérelem benyújtásáról szóló előterjesztést nyílt ülésben 17. pontként tárgyalja a testület?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
76/2017. (III. 23.) sz. határozata
Napirend kiegészítése
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi
ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben kíván tárgyalni:
17./

Előterjesztés a „Nő az esély-foglalkoztatás” című EFOP-1.1.3-17 kódjelű
pályázati felhívásokra támogatási kérelem benyújtásáról
Előadó: Major Ferencné alpolgármester

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy
a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú ASP rendszerhez való csatlakozásról szóló 358/2016.
(XII. 20.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról szóló előterjesztést nyílt ülésben
18. pontként tárgyalja a testület?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
77/2017. (III. 23.) sz. határozata
Napirend kiegészítése
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi
ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben kíván tárgyalni:
18./

Előterjesztés a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú ASP rendszerhez való
csatlakozásról szóló 358/2016. (XII. 20.) számú képviselő-testületi határozat
módosítására
Előadó: Lovász Imre jegyző

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy
a 362/2016. (XII. 20.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról szóló előterjesztést
nyílt ülésben 19. pontként tárgyalja a testület?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
78/2017. (III. 23.) sz. határozata
Napirend kiegészítése
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi
ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben kíván tárgyalni:
19./

Támogatási kérelem benyújtása a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, „A vidéki
térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése
– Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése,
közétkeztetés fejlesztése” című felhívásra
Előadó: Major Ferencné alpolgármester

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

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy
az Egyebek című napirendi pontot nyílt ülésben 20. pontként tárgyalja a testület?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
79/2017. (III. 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./

Egyebek
Előadó: Bertalanné László képviselő

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, 1 napirendi pontot zárt ülésben tárgyal
a testület?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
80/2017. (III. 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 :
1./

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

2./

Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről és a Jászladányi Rendőrőrs
munkájáról
Előadó: Jászberény Város Rendőrkapitánya
Jászladányi Rendőrőrs parancsnoka
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

3./

Beszámoló a Közterület Felügyelők 2016. évi munkájáról
Előadó: Lovász Imre jegyző,
Közterület-felügyelők,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

4./

Beszámoló a Mezőőrök 2016. évi munkájáról
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Mezőőrök,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

5./

Beszámoló a NÜVI 2016. évi munkájáról
Előadó: Göröcs László mb. intézményvezető
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
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6./

A NÜVI beszámolója a képviselő-testület két ülése között a közmunka
programokban foglalkoztatottak által végzett munkákról
Előadó: Göröcs László mb. intézményvezető,
Tóth Gábor munkavezető,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

7./

Javaslat a Jászladány Nagyközség Szerkezeti tervéről szóló 313/2008. (XII.7.)
Képviselő-testületi határozat módosítására – Jászladány Nagyközség
Településrendezési Eszközeinek módosításához kapcsolódóan
Előadó: Dankó Zoltán településtervező,
Szikra Zoltán főépítész,
Lovász Imre jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

8./

Javaslat a Jászladány Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és
Szabályozási tervéről szóló 21/2008. (XII. 07.) önkormányzati rendelet
módosítására – Jászladány Nagyközség Településrendezési Eszközeinek
módosításához kapcsolódóan
Előadó: Dankó Zoltán településtervező,
Szikra Zoltán főépítész,
Lovász Imre jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

9./

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2005. (VII. 1.)
rendelet módosítására
Előadó: Müllerné Braun Erika intézményvezető,
Lovász Imre jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

10./

Javaslat a nonprofit szervezetek 2017. évi támogatásának felosztására
Előadó: Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

11./

Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
intézményvezetői álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálására
Előadó: Lovász Imre jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

12./

Előterjesztés Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési
Tervének elfogadására
Előadó: Lovász Imre jegyző,
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

13./

Az Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatás – Napközi konyha
fejlesztése című projekt keretében épület felújítás, valamint konyhatechnológia
fejlesztése (eszközbeszerzés) tárgyában kivitelező és szállító kiválasztása
Előadó: Major Ferencné alpolgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

14./

Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések – Jászladány belterületi
járdáinak felújítása projekt keretében kivitelező kiválasztása
Előadó: Major Ferencné alpolgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
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15./

Előterjesztés a Jászladányi Rendőrőrs Parancsnoka által benyújtott,
Jászladány, Petőfi Sándor u. 1-3. szám alatti orvosi rendelő épületében
Biztonsági Kamera kiépítésére vonatkozó kérelem megtárgyalására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

16./

Előterjesztés a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 16/2014. (XI. 28.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Lovász Imre jegyző,
Dankó Zoltán településtervező,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

17./

Előterjesztés a „Nő az esély-foglalkoztatás” című EFOP-1.1.3-17 kódjelű
pályázati felhívásokra támogatási kérelem benyújtásáról
Előadó: Major Ferencné alpolgármester

18./

Előterjesztés a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú ASP rendszerhez való
csatlakozásról szóló 358/2016. (XII. 20.) számú képviselő-testületi határozat
módosítására
Előadó: Lovász Imre jegyző

19./

Támogatási kérelem benyújtása a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, „A vidéki
térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése
– Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése,
közétkeztetés fejlesztése” című felhívásra
Előadó: Major Ferencné alpolgármester

20./

Egyebek
Előadó:

Bertalan László képviselő

Zárt

ülés:

21./

Előterjesztés a Jászladány, Kossuth Lajos u. 31. szám (1728/2 hrsz.) alatti
ingatlan értékesítési ajánlatának, valamint a Jászladány, Kossuth Lajos u. 33.
szám (1728/1 hrsz.) alatti ingatlan ajándékozási ajánlatának megtárgyalására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

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

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

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?
Szöllősi János: a polgármester asszony tájékoztatójában olvasta, hogy 2017. február 27-én
Hajdú Lászlóval, a Regio-Kom Kft. ügyvezető igazgatójával tárgyalt a szemétszállítással
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kapcsolatos feladatátadással kapcsolatosan. Szóba került-e az, hogy a lakosság részére közel
egy éve nem számláznak szemétszállítással kapcsolatos díjat?
Bertalanné Drávucz Katalin: igen, szóba került, és természetesen ügyvezető úrnak
tudomása van róla. Egy országos cég az, aki a szemétszállítással kapcsolatos számlázást
végzi, így ők is csak jelezni, és továbbítani tudják ezt a problémát. A lakosság, és a közületek
sem kaptak a szemétszállítási díjjal kapcsolatos fizetési felhívást. Jászalsószentgyörgyön a
közületek már kaptak, a lakosok még ott sem. Jászberénynek annyi köze van a dologhoz,
hogy meg vannak bízva a számlázással, és amilyen számlázással őket megbízzák, azt a
feladatot végzik el. Ők sem tudják még, hogy Jászladányon a lakosság és a közületek mikor
fognak számlát kapni. Folyamatosan jelzik ezt a problémát az önkormányzat részéről is a
szolgáltató felé.
(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 kiegészítéssel
együtt?
A Képviselő-testület a tájékoztatókat 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
81/2017. (III. 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 kiegészítéssel 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

Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről és a Jászladányi Rendőrőrs munkájáról
Előadó: Jászberény Város Rendőrkapitánya
Jászladányi Rendőrőrs parancsnoka
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: írásos beszámoló érkezett a Jászberényi Rendőrkapitánytól,
minden évben beszámolási kötelezettsége van a rendőrségnek az önkormányzat felé. Köszönti
Dr. Tóth Péter rendőr ezredest, a Jászberényi Rendőrkapitányság vezetőjét, köszöni, hogy
elfogadta a meghívást. Megkérdezi, hogy kívánja-e az írásos anyagot szóban összefoglalni,
vagy van-e olyan dolog a beszámolóban, amire külön szeretné felhívni a figyelmet?
Dr. Tóth Péter r. ezredes: örömére szolgál, hogy itt lehet, és elmondhatja a rendőrség
álláspontját a Jászladányi Rendőrőrs működéséről, a jászladányi közbiztonság helyzetének
változásáról. Összességében a közbiztonság terén ezen változásokat statisztikai mutatókkal
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tudják mérni, természetesen emellett van lehetőség a lakosság szubjektív biztonság érzetét
szondázni, elsősorban a Belügyminisztérium által kiküldött kérdőív alapján. A lakossági
megelégedettségről az elmúlt évihez viszonyítva azt tudja elmondani, hogy az önkormányzat,
az iskolák, az iskolaszékek nyilatkoznak, tavalyi évhez képest minimális változás volt. A
statisztikai számok tekintetében sajnos apró hibára kell, hogy felhívja a figyelmet, ami a
harmadik oldalon a regisztrált bűncselekmények számának alakulásában található. A második
sorban a 2015. évi adatoknál 324 bűncselekmény szerepel a 374 helyett, ugyanakkor a 4.
oldal a felső diagramon a 374 szám már jól szerepel. A 324 jobban mutatott volna 2015-ben,
mint a 374, ugyanakkor meg kell állapítani, hogy 2016-ban 430 bűncselekmény került
regisztrálásra összességében Jászladány területén. Mindenki előtt ismert, hogy ebből két
nagyobb lélegzetű ügy volt, az egyik a temetőben történt erőszakkal elkövetett lopások, – ez
99 bűncselekményt jelzett, - illetőlegesen a tavalyi évben gőzerővel folytatódtak, főleg az
első félév vetületében az áramlopások miatti büntető eljárások, ami ebből 62 volt.
Természetesen tisztában van vele, hogy az áramlopási sorozat nem szűnt meg, jelen
pillanatban is folyamatban van, ugyanakkor azt kell elmondania, hogy örömére szolgál éppen
a Szoljon.hu oldalon, hétvégén megjelent cikk, hogy az energiaszolgáltató egyre nagyobb
számban segíti munkájukat azzal, hogy megmagasítja a karókat, és így az áramlopások
láthatóan megszűnnek. Elsődlegesen ezen az úton kell továbbhaladni, meg kell teremteni
annak a lehetőségét Jászladányban, és egyébként a jászság más településein is, hogy meg
tudják védeni, és meg tudja védeni önmagát a szolgáltató azoktól a károktól, amelyeket
jogellenesen részére okozhatnak. A negatív tendenciákat, melyek 2012. évtől folyamatosan
emelte Jászladány és a környező településeken a bűncselekmények számát, sikerült
megállítani. Ennek érdekében elsősorban a Jászladányi Rendőrőrs állománya volt az, aki a
legtöbbet tette. A Megyei Rendőr főkapitányság bűnügyi szolgálata, a Közlekedési
Forgalomellenőrző Alosztály, valamint a MEKTO nevezetű rendőri szerv rendszeresen
teljesít szolgálatot Jászladány területén. Erről egyébként – amikor ide érkezett – a főkapitány
úr tett ígéretet polgármester asszonynak, amit úgy gondol maximálisan teljesített is. Az előző
évekhez képest a Készenléti Rendőrség jelenléte ez idáig nem volt megfigyelhető a területen,
ugyanakkor örömükre szolgál, hogy az elmúlt hónaptól kezdődően meg nem határozható
számban, de nem egy napon keresztül, érkezik a területre megerősítő készenléti rendőrségi
erő. Sajnos nem olyan számban, mint régebben. Az egész jászság területére érkeznek, és
minden egyes alkalommal Jászladányra külön csoportot tudnak szervezni ezen napok
alkalmával, amelyek folyamatos rendőri megerősített erőt jeleznek. Készenléti Rendőrséggel
kapcsolatosan nem tud mást elmondani, már csak azért sem, mert nem tudják, hogy pontosan
mikor, és mennyi ideig lesznek, ugyanakkor, amikor megérkeznek fokozott ellenőrzéseket
szerveznek, annak érdekében, hogy a bűncselekmények számát megpróbálják visszaszorítani.
Az elmúlt évben, 2016-ban elsősorban az év második felében szemmel láthatóan
megnövekedtek a rendőri intézkedések számai. Bűncselekményi statisztikai adatok – az
érkezését követően, lehet, hogy csak véletlenül – nagymértékben javulási tendenciára álltak, a
fokozott rendőri intézkedéseknek intenzitása és száma visszatartó erő, ami a regisztrált
bűncselekmények számában jelentkezik. Valójában a lopásoknak és a lakásbetöréseknek
sajnos növekedett a száma, ugyanakkor a személy elleni bűncselekmények tekintetében
közrend elleni cselekmények csökkenése nagymérvű. Azt gondolják, hogy ez a tendencia az
elkövetkezendőkben is kell, hogy folytatódjon. A beszámolóban nincs benne, de az ez évi
első, majdnem teljes negyedévi adatokat már megnézte, és azt tapasztalta, hogy az előző
évhez képest 25 százalékával csökkent a bűncselekmények száma. Ez megfigyelhető a
Jászladányi rendőrőrs leterheltségén is, hogy jóval kevesebb bűnügyben kell, hogy
dolgozzanak. Volt itt olyan, amikor 130-140 bűnüggyel is dolgoztak, ami most 30-40 ügy.
Így sokkal nagyobb erőt, energiát lehet az azonnali nyomozati cselekmények lefolytatására
fordítani, illetőleg egy nyomozásra is több időt lehet fordítani. A nyomozás eredményessége
összességében minimálisan csökkent a rendőrkapitányságon, ugyanakkor a 14 kiemelt
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bűncselekmény tekintetében, melyről a kutatások azt állapították meg, hogy a lakosság
szubjektív biztonságérzetére a legnagyobb erőt fejtik ki, ezekben majdnem 10%-os
növekedést sikerült regisztrálni. A nyomozás eredményességi szintjének növekedése már azt
jelzi, hogy a bűncselekmény elkövetői joggal tarthatnak attól, hogy törvénybe foglalt
retorziókat alkalmazni fogják velük szemben. A jászladányi rendőrőrs az őrizetbe vételek és
előzetes letartóztatások számában átlagon felül teljesít, ez főleg azóta van így, amióta
meghirdették a visszaeső bűnözőkkel szemben levő nulla toleranciát, minden egyes
alkalommal, amikor visszaeső bűnözőről derül ki, hogy újabb bűncselekményt követett el
élnek az őrizetbe vétel lehetőségével, és kezdeményezik az Ügyészségen az előzetes
letartóztatás elrendelését. Az Ügyészség egyre nagyobb számban szerencsére tolerálja a
kérelmüket. A bűnügyi munka értékelése kapcsán az első számú táblázatban foglalt adatok
magukért beszélnek. Még egyszer hangsúlyozza, hogy bár a lopások számában emelkedés
mutatkozik, mégiscsak felhívja a figyelmet, hogy 99 bűncselekmény a temetőben történt
elsősorban feszület lefeszítések kapcsán keletkezett. Nem azt mondja, hogy ez nem olyan
bűncselekmény, amit nem kell üldözni, de sajnos azt mindenki tudja, hogy ez milyen
körülmények között következett be, illetőlegesen ebből a számból 62 áramlopás volt még, így
a lakosság tagjainak a magánszféráját jóval kevesebb bűncselekmény érintette, és így jóval
kevesebb kár is keletkezett, mint az előző évben, években. Tulajdon elleni szabálysértések
tekintetében természetesen a statisztikai adatokat szeretné ismételten citálni, már csak azért is,
mert megfigyelhető itt is a felderítési arány növekedése. Amellett sajnos a szabálysértések
száma minimális növekedést mutat. Bízik bene, hogy ezt a folyamatot is sikerül
visszafordítani, és bízik abban, hogy következő évben még ennél is jobb eredményekről tud
beszámolni. A közlekedésbiztonsági helyzet kapcsán szeretné a figyelmet felhívni, hogy
összesen három baleset történt Jászladányban, ebből kettő súlyos és egy könnyű sérülés. Az
nem a legjobb ajánlólevél, hogy mind a három belterületen következett be. A balesetek
okaként a sebesség nem megfelelő megválasztása, az út és időjárás viszonyoknak nem
megfelelő közlekedés volt, valójában relatív gyorshajtás. Az objektív gyorshajtást a mai
szabályzók szerint végrehajtva igazából a visszatartó ereje addig tart, amíg a rendőr kinn áll
az út mellett és méri a sebességet. Arra, hogy valójában komoly szankciót tudjanak
alkalmazni, szinte minimális esély van. Mivel nem lehet polgárpukkasztó módon, huncut
módon használni a traffipaxot, hanem az út mellett kiállva, rendőrautó mellől sárga
mellényben, messziről láthatóan kell végezni a sebesség mérést, igazából nagymértékben
visszaesett a traffipaxos sebességmérés során kiszabott büntetések nagysága. Nem véletlen,
mert régebben tapasztalták, hogy annak volt visszatartó ereje, mikor nem tudta senki, hogy
mikor hol éri utol a lézer szeme. Igazából addig van lehetőség a gyorshajtók megfékezésére,
amíg a területen található a traffipax, és csak azon az útszakaszon, mert több helyen egyszerre
nem lehet. El kell mondania, hogy igen nagy leterhelést jelent a traffipax használata, ennek
ellenére folyamatosan igyekeznek működtetni. A megyei rendőrkapitányságok között
átlagosan a legnagyobb arányban és a legtöbb ideig használják ezen szerkezetet. A
jászladányi rendőrőrsről több kollégát képeztek ki annak érdekében, hogy ők tudják végezni
ezen tevékenységet, és rendszeresen érkezik egyébként a területre a rendőrkapitányságnak
közlekedési osztálya ellenőrzés céljából. A Jászberényi Rendőrkapitányság kéthetente egy
hetet igen nagy erővel a határ mellett tölt migrációs feladatok végrehajtása céljából. Sajnos az
Országos Rendőr-főkapitányság a bűncselekmény számmal erősen terhelt területekről is
vezényel a határra erőket, így van ez Jászladányból is. Azt azért szeretné elmondani, hogy
Jászladányról minimális számban vontak el erőt, éppen azért, mert tudják azt, hogy itt minden
egyes rendőrre szükség van közterületi jelenlét biztosítása céljából. A rendészeti
tevékenységük értékelését a 10. oldal alján és a 11. oldal tetején láthatják. A számok
magukért beszélnek. Az intézkedések számában való változások nagymértékben javulást
mutatnak, visszaesés csak a helyszíni bírságok összegénél látható. Ez valójában amiatt
mutatkozik, mert az Országos Rendőr-főkapitányság meghirdette, hogy csak azon
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személyekkel szemben szabjon ki a rendőr büntetést, aki más módon szabálysértésből való
tartózkodásra nem képes. Valójában a helyszíni bírság összege ezért mutat csökkenést
amellett, hogy számban jóval nagyobb a kiszabott bírságok száma. Jelen pillanatban
Jászladány területén 3 fő körzeti megbízotti státuszt telepítettek, és telepített valójában az
Országos Rendőr-főkapitányság az állománytáblája szerint. Akik meglátása szerint igen jó
szinten végzik tevékenységüket. Emellett a nyomozói állomány és a járőr állomány az, aki az
intézkedéseket elvégzi. A bűnügyi állományukról azt tudja elmondani, hogy már igen
tapasztalt kollégákról van szó, hely és személyismeretük kiforrott, bízik benne, hogy az
eredményesség, ami a mai napon 60 %-ban mutatkozik az ügyek felderítésében a bűnügyi
alosztályban, az elkövetkezőkben még javulhat is. A beszámolóban igen nagy terjedelemben
ismertette a bűncselekmények és balesetek megelőzésére tett tevékenységüket. Ezek közül
egy dolgot szeretne kiemelni, ami a 12. oldal alján olvasható, a kábítószer prevenció helyzete.
Rendszeresen végeznek területükön szűrő-kutató munkát a tekintetben, hogy a közterületen és
magánterületen elkövetett bűncselekmények elkövetőit rendszeresen szondázzák meg olyan
reagensekkel, amelyek a kábítószer hatásait kimutatják. Rendszeresen találnak olyan
bűnelkövetőket, akik valamilyen szer hatása alatt állnak. Természetesen mindenkire azt
mondják, akin látják, hogy bódult állapotban van, hogy kábítószert fogyasztott, vagy
kábítószer hatása alatt áll, de azt kell mondania, hogy Jászladányon a kábítószer
fogyasztásnak a csírái is minimálisak. Azért, mert nem kábítószer fogyasztásról van szó.
Olyan pszichotróp anyagokat fogyasztanak a helyiek, amelyek a legolcsóbbak. Abból a
társadalmi rétegből vannak a fogyasztók, akik nem engedhetik meg maguknak az adagonként
10-20 ezer forint értékű kábítószert. Ezek az egyéb pszichotróp anyagok, amelyek sok
esetben még csak büntetőjogilag nem is képviselnek prioritást, ezek törvényileg nem tiltott
anyagok. Sok esetben senki nem tudja, mit szednek be, ez egy orosz rulett. Szerencsére itt
még nem történt ilyen, de környező településeken lehetett hallani, hogy olyan állapotba
kerülnek ettől az anyagoktól, hogy a halál bekövetkezésétől is joggal lehet tartani.
Jászladányon több olyan ember van, aki ilyen szereket fogyaszt, azzal is tisztában vannak,
hogy kik azok, akik gazdagodnak a faluban láthatóan nem legális körülmények között. Meg
kell mondani őszintén, hogy ha más nem, akkor a kóros szenvedélykeltés vétsége vizsgálható
ezen alkalmakkor is, amikor maga a kábítószer bűncselekmény fel sem merül. Átérzik a
probléma rájuk eső részét, dolgoznak is az ügyön, reméli, hogy előbb-utóbb látványos
eredményekről is sikerül majd beszámolni. Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények
nyomozása terén a rendőrség egyedül van, viszont a kábítószer, vagy a pszichotróp anyagok
visszaszorítása terén nem lehet egyedül. Közintézmények, oktatási intézmények segítséget
kell, hogy nyújtsanak, melyhez a rendőrség minden tekintetben partnerséget ajánlott. Nem tud
olyan megkeresésről, amikor hozzájuk bármilyen kérés érkezett volna tájékoztató tartásával
kapcsolatosan, vagy valamilyen megelőző előadás tartásával kapcsolatosan és azt
megtagadták volna. A „D.A.D.A.” programon keresztül próbálnak az iskolákba eljutni, és ott
legalább a fiatal generációt valamilyen módon drog-prevencióra rávenni, illetve a
programokon keresztül tanácsokat adnak részükre annak érdekében, hogy elkerüljék a
függőséget. Szeretné még megemlíteni azt, hogy a tevékenységüket ennyi fő rendőrrel ilyen
területen nem tudnák eredményesen végezni, ha nem lennének segítőik. Elsősorban az
önkormányzatnak köszöni azt a segítséget, amelyet adott, itt van az Őrs, amely felújításában
az önkormányzat szerepet vállalt. Köszöni, hogy kollégái olyan körülmények között tudnak
dolgozni, hogy nem mondhatják, hogy a rossz körülmények miatt nem teljesítenek jól, bár
véleménye szerint összességében meghálálják ezt a beléjük helyezett bizalmat. Az
önkormányzat mellett meg kell említenie az önkormányzat azon szerveit, – mezőőrséget,
közterület-felügyeletet – akivel együtt tudnak dolgozni. A mezőőröket külön is szeretné
kiemelni. És természetesen a rendőrség stratégiai partnerét a polgárőrséget, akik nélkül
félkarú óriások lennének. Kéri a polgárőrséget és az önkormányzatot is, hogy az
elkövetkezendőkben is segítsék a rendőrség munkáját, biztos benne, hogy amennyiben az
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együttműködést sikerül fejleszteni az eredmények szintje az elkövetkezendőkben ezt jelezni
fogja. Lát lehetőséget arra, hogy az elkövetkezendőkben is emelik a közös szolgálatok
arányát, számát. Sok esetben nagyon célravezető az együtt dolgozás, és az együtt
gondolkozás is. A 15. oldalon láthatóan célokat és feladatokat határozott meg, olyan
feladatokat, amiket szeretne végrehajtani. Amennyiben további javaslataik vannak e tárgyban,
akkor természetesen méltányolják, és megvizsgálják annak lehetőségét, hogy az
elkövetkezendőkben az önkormányzat kérésének megfelelően is tudjanak tevékenykedni. Azt
látja, hogy minden olyan kérdésben, amellyel az önkormányzat hozzájuk fordult igyekeznek a
lehetőségeik szerint legjobb módon, lelkiismeretesen eljárni. Bízik benne, hogy ezt a
képviselők is érzik. Reméli, hogy a Jászladányi Rendőrőrs, a Jászberényi Rendőrkapitányság
és a Megyei Rendőr-főkapitányság Jászladányban végzett tevékenységét sikerült bemutatnia,
kéri, hogy szíveskedjenek elfogadni a beszámolót. Együttműködésüket a továbbiakban is kéri,
az eddig tett fáradozásaikat köszöni.
Bertalanné Drávucz Katalin: megköszöni a tájékoztatót, majd megkérdezi a képviselőket,
hogy van-e valakinek kérdése az elhangzottakkal, vagy az írásos anyaggal kapcsolatban?
Bertalan László: köszöni a részletes tájékoztatást, természetesen a polgárőrségtől ezután is
minden segítséget, amit tudnak, megadnak a rendőrségnek. A polgárőrség elnökeként több
alkalommal belelát a rendőrség munkájába, ami van amikor előny, van amikor hátrány. A
statisztika az statisztika. Látja, hogy a bűncselekmények számában csökkenés van, viszont a
településen élő emberek, lakosok ezt nem érzik. Tavalyi évben, amikor lecsökkent az
ügyszám a képviselőket úgy érintette, hogy akkor a helyi rendőröket lehet, hogy többször
látják majd az utcán. Ez manapság, amikor nem Szolnokról vannak itt, vagy nem a készenléti
egység van itt, akkor ez nem igazán mondható el. Aggodalmát fejezi ki az ügyben, hogy
tudják azt, hogy tavaly ősszel mennyi bűnöző lett lezárva, valószínűleg nem hosszú ideig. Ha
ilyen rendőri jelenlét lesz, akkor lehet, hogy újra előjön 2013, amikor bajban volt a település.
Vannak olyan dolgok, amikor személy szerint érintettje egy ügynek, vagy lehetne, viszont azt
szeretné megjegyezni, hogy ez nem minden esetben sikerül. Nem szeretne személyeskedni,
de volt olyan eset amikor azért, mert neki valakivel személyes sérelme volt, azért azzal az
üggyel nem kell foglalkozni az lett mondva a rendőröknek. Olyan szinten, amilyen szinten a
település elvárná, egy olyan családdal szemben, akikről talán még jót senki nem mondott.
Nagyon nehéz ezt megfogalmazni, de sokszor az állomány valószínűleg úgy van
kivezényelve az utcára, hogy ha Bertalan Laci szól, akkor nem biztos, hogy azzal törődni kell.
Ez egy pár évvel ezelőtt nem volt így, sajnos most igen. Nem tudja, hogy vissza tudnának-e
menni az időben, a 2014-2015-ös szintre visszaemelni, mert úgy gondolja a polgárőrség
mindent megtett azért, hogy a jó együttműködés folyamatos legyen. Két hete volt egy olyan
eset, amikor közös szolgálatra kértek polgárőröket, bement a két polgárőr, és utána haza
kellett nekik menni, mert azt mondta nekik a rendőr, hogy most nem kellenek. Ez nem jó
irányba vezet. Sok esetben van olyan, amikor lakosként már megbotránkozik bizonyos eseten,
akkor jön a rendőrautó, és simán elmegy mellette. Úgy gondolja, hogy ez az ügyszám, a mi
most van nagyon szép, hogy ennyi, de ez lehetne több is, ha minden olyan dologból ügyet
csinálnának, mint 3-4 évvel ezelőtt. Volt itt egy rendőr, Fazekas-Füzesi György, akivel együtt
lehetett dolgozni. A temetőben felderített 99 eset is hozzá köthető. Ha ő nem lett volna itt,
akkor ez a 99 eset nem szerepelne a statisztikában, lehet, hogy azóta már 200 sír lenne
megrongálva.
Dr. Tóth Péter r. ezredes: mindenféle olyan kritikának, aminek megfelelő alapja van
értékelnek, és természetesen a konzekvenciákat levonják belőle. A javulás érdekében még
akkor is szükséges bizonyos dolgokat megtenni, ha rosszul esnek. Ezt természetesen magukra
veszik. Azt gondolja, hogy 2013-2014-ben sem csinált a rendőrség olyan dolgokból
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bűnügyet, amelyből nem kellett. Azt tudja mondani, hogy jelen pillanatban a törvényességet
Jászladányon betartottnak látja, nem mondja, hogy nem lehetne bármiért bűncselekmény
gyanúja miatt nyomozást elrendelni, de annak semmi értelme nincs. Rendelhetnek el még 300
ügyet is, még folyamatában is, de minek? Csak azért, hogy elrendeljék, és utána bebizonyítják
maguknak, hogy azok nem bűncselekmények voltak. A rendőrségnek intézkedési
kötelezettsége akkor van, ha jogszabálysértés állapít meg. Ha szabálysértési törvény látszik
megsértve, akkor szabálysértési eljárást kezdeményez, ha a büntető törvénykönyv bármelyik
szakasza kerül megsértésre, akkor a büntető eljárás indul meg. Mindenféle törvényességi
vizsgálatnak állnak elébe. Egy biztos, olyan ügyben, amiben egyértelműen nem állapítható
meg bűncselekmény, nem fognak nyomozást elrendelni, mert nincs értelme. Ha önöknek az
kell, hogy rendeljenek el bűncselekmény gyanúja miatt ügyeket, és utána szüntessék meg,
akkor az is járható, de gondolja nem ez a cél. A cél az, hogy a közbiztonságot javítani tudják.
Azt gondolja, hogy a rendőrség ehhez megfelelő partner lesz. Abban is biztos, hogy a
polgárőrség jóérzésű tagjai, akik egyébként önkéntesen látják el a község érdekében a
közösség érdekében a feladatukat, nyilván jobbító szándékkal állnak a dologhoz. Ugyanakkor
határozottan meri visszautasítani azt, hogy ha Bertalan szól, akkor azzal nem kell foglalkozni,
erről szó sincs. Ilyen utasítást a kollégák nem kapnak, és ilyen nincs is. Egyet biztosan tud
mondani, abban az esetben, hogyha Bertalan úr esetlegesen olyan bejelentést tesz, amiről
láthatóan nem bűncselekmény miatt történik, még akkor is kimennek és megvizsgálják, és
akkor is megnézik, hogy tudnak-e esetlegesen bármilyen jogsértést megállapítani. Ha nem
tudnak megállapítani, mert nincs, akkor utána ne hibáztassa Bertalan úr sem a rendőrséget,
meg senki. Higgye el, hogy jó szándékúak, és akarnak dolgozni, és azért vannak itt.
Hivatásuknak tekintik azt a tevékenységet, amit végeznek. Az viszont biztos, hogy csak jó
szándékkal, együttműködéssel sikerülhet ezen változtatni. Haraggal, bosszúval, rossz
érzésekkel nem fognak tudni előre lépni, ebben az egyben biztos. Azt gondolja, hogy a
rendőrségen nem múlik. Térjenek vissza a 2014-2015-ös együttműködéshez. Azon vannak,
hogy így legyen, mert higgyék el a rendőrségnek is, Bertalan úrnak is és az egész falunak
sokkal könnyebb lesz. Vajon miért nem ezen az úton haladnak? A rendőrség miatt van?
Nézzen mindenki magába, kezdjék az önvizsgálatot, mindenki önmagában. Aztán üljenek le,
öntsenek tiszta vizet a pohárba, és ezt követően meggyőződése, hogy sokkal jobban fognak
menni a dolgok. Ehhez nyújtaná a kezét is, mert azt gondolja, hogy másképpen tényleg nem
tudnak előre lépni, csak a jó szándékkal és az együttműködéssel.
Bertalan László: a saját véleménye is ugyanez, hogy a jó együttműködés a cél. Azokat a
dolgokat, amelyeket elmondott, nem a légből kapta, ezek konkrét esetek voltak, ezek
személyesen vele történtek meg. Nem szeretné részletezni, őrsparancsnok úr tudja, hogy
miről van szó. Volt a sertéstelepi döglopás, amikor személyesen beszélte meg az
őrsparancsnok úrral, tudott róla, azt ígérte, hogy az egész állományt felvilágosítja, bármikor
lesz valami, bármikor szólnak, bármikor megy valaki.
Dr. Tóth Péter r. ezredes: és nem ment?
Bertalan László: de igen, jött, és nem tudta, hogy mit kell tenni, mert őrsparancsnok úr nem
tájékoztatta őket arról, hogy mi a feladat. Várta, az igazoltatást, az intézkedést, és a vége az
volt, hogy mindenki elment haza.
Dr. Tóth Péter r. ezredes: meg is történt az igazoltatás, és az intézkedés is, és utána
mindenki elment haza. A rendőrség akkor tud valójában megfelelő intézkedéseket
foganatosítani, amikor megállapítható a jogszabálysértés. Amikor nem állapítható meg
büntető törvénykönyvbe ütköző cselekmény, akkor a rendőrség nem tud büntető eljárást
indítani. Ez szakmai kérdés, nem akarat kérdése. Itt lesz az Ügyészség, meg fogja mondani,
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hogy mi a helyzet. Ragaszkodott hozzá, hogy ne ő mondja meg, ne az őrsparancsnok mondja
meg, ne a nyomozó mondja meg, hanem a törvényesség őre az Ügyészség döntse el, azért
terjesztették hozzájuk. Kellő lojalitással az önkormányzat felé, polgárőrség felé megvizsgálta
az esetet. Azt látta, hogy büntetőeljárásról szóló törvény nem sérült. A szakmai álláspontot az
Ügyészségen történő írásos anyag birtokában természetesen meg fogja osztani Bertalan
Lászlóval.
Bertalan László: nincs erre szükség.
Dr. Tóth Péter r. ezredes: szívesen megteszi, mert egyébként tartoznak egymásnak
ennyivel.
Bertalan László: nem arra gondolt, hogy ott rögtön egy ügyet kell kezdeményezni, de
amikor ott van két rendőr, van két autó, 5 személy, akkor lehet, hogy ez túlzott elvárás, de
legalább egy autó átvizsgálás történhetett volna. Főleg, amikor egy olyan helyen vannak, ahol
mindenki tudja, hogy ott milyen folyamatok történtek. Nem véletlenül ment akkor oda, és
nem véletlenül szólt a rendőröknek. A telepről jeleztek, hogy ezek a személyek most vannak
ott. Ez már előzően 1-2 hónapos megfigyelési folyamatok következménye volt. Figyeltek a
telepen, segítettek a mezőőrök, sokan dolgoztak benne 1-2 hónapon keresztül, és mikor volt
egy konkrét eset, akkor pedig nem történt semmi. Lehet, hogy ez önnek egy piti ügy, és lehet,
hogy az is, de azért az, hogy valaki kijelenti, hogy 20 éve is lopták a dögöt, hagy lopják, az
nem szép. Volt Jászladányon egy lépfene fertőzés, nem szeretné, ha a sertéstelepről is egy
nagy fertőzés kijönne a településre, vagy fordítva, hogy a településről menne be a
sertéstelepre. Ezt szeretné megakadályozni, ha lehetséges.
Dr. Tóth Péter r. ezredes: egyetért, a rendőrség is szeretné megakadályozni, törvényes
eszközökkel. Ha nincsen rá törvényes eszköz, akkor a rendőrség jogtalanság talaján állva
követne el bármilyen intézkedést, ami pedig a későbbiek során visszatetszést okoz. Higgye el,
még akkor is, ha nem látja logikusnak a rendőrség tevékenységét, a törvényességet
mindenképpen be kell, hogy tartsák. Ha nem tartják be a törvényességet, akkor nem jól
intézkednek. Lehet, hogy ön azt állítja, hogy azért nem intézkedtek jó, mert át kellett volna
hágni a szabályokat, de nem szeghetik meg a szabályokat, mert ha a rendőrök megszegik,
akkor velük szemben is megszeghetik a szabályokat. Higgye el, tisztelik a törvényeket, a
jogszabályokat betartják, és erre biztatja a rendőröket, hogy a törvény keretein belül tegyenek
meg mindent, de a kereteket jogszabályok határozzák meg, és a törvények, azt nem tudják
áthágni.
Szöllősi János: köszöni, hogy a beszámolót ilyen részletességgel készítette el. Örvendetes,
hogy az egyik-másik ügy, illetve bűnözési forma csökkent. A tulajdon elleni
szabálysértéseknél Jászladányon a statisztikai adatból kitűnik, hogy a lopások száma
emelkedett. A lakosoknak az fáj, amikor a tulajdonukat lopják el. Azt szeretné kérni, hogy az
ilyen esetekben ne csak a szabálysértés legyen – bár tudja, hogy összeghatárhoz van kötve –
mert a lakosság akkor érzi magát biztonságban, ha látja, hogy ott közlekedik a rendőr.
Nagyon nehéz ebben az időszakban, amikor a migráció miatt, és az illetéktelen országhatár
átlépések miatt a rendőrállomány egy része el van vezényelve, de azért próbáljanak már meg
úgy dolgozni, hogy az esti órákban mozogjon a rendőrautó. Inkább előtérbe helyezi, hogy a
traffipax ne működjön, hanem járőrözzenek a rendőrök. A lakosság biztonság érzetét nagyban
javítja a rendőri jelenlét.
Dr. Tóth Péter r. ezredes: azon vannak, hogy Jászladányon teljes lefedettséget biztosítsanak.
Amennyiben Jászladány beosztottjai ezt nem tudják teljesíteni, akkor veszik igénybe a
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máshonnan érkezett erőket. Nem csak a jászladányi rendőrök dolgoznak Jászladányban,
Jászberényből is rendszeresen érkeznek ide járőrök, akik közterületi tevékenységet végeznek.
Sajnos azt kell mondania, hogy most ennyi rendőr van. Internetes forrásokon keresztül
biztosan többen értesültek arról, hogy érkeznek majd rendőrök a környékre, de célzottan
másik településre érkeznek. Ennek is örül, mert akkor oda a jászberényi központi erőből nem
kell vezényelni embereket, így máshová lehet küldeni őket. Jászladány mellett Jászkisér és
Jászapáti város igen erősen érintett a bűncselekmények kapcsán. A fertőzöttség ezen a három
településen a legnagyobb a jászságban. Az, hogy miért alakult ez így, nyilván történelmi
gyökerei is lehetnek, de az elmúlt években ezen a három településen nőtt legnagyobb
arányban a bűncselekmények száma. Most úgy látszik, hogy itt is csökkent vissza a
legnagyobb arányban, természetesen Jászberény mellett. Jászberényben most a vagyon elleni
bűncselekményeknél sikerült áttörést elérni, de ugyanolyan módszereket alkalmaznak ott is,
mint itt. Azokat a bűnelkövetőket, akik rendszeresen követnek el vagyon elleni
bűncselekményeket őrizetbe veszik, előzetes letartóztatásba helyezik, és elítéltetik. Ez a
helyes út. A legjobb lenne megelőzni a dolgokat, de előre nem tudnak bezárni senkit, amíg
nem követte el a bűncselekményt. Ezt csak utólagosan lehet intézni. Megelőzés tekintetében
nyilván a járőrözés lenne a legjobb megoldás, és az, ha minden egyes helyen, ami
veszélyeztetve van, rendőrt tudnának állítani. Néha tűz is van, mégsem áll minden ház előtt
tűzoltó. Nem várható el, hogy minden bűncselekmény helyszínén egy rendőr álljon azt
megelőzően, mielőtt megtörténne a bűncselekmény. Nem tudnak mindenhová rendőrt állítani.
Volt itt olyan Jászladányon, amikor 3 rendőrautóval rendőri erő szűrte a települést, emellett
még polgárőrök is voltak, és mégis volt 3 bűncselekmény egy éjszaka. Azt sem lehet
mondani, hogy ha a rendőrök nagy számban vannak jelen, akkor nem történik
bűncselekmény. Szerencsére az elmúlt időben több olyan nap van, amikor nem történik
egyetlenegy bűncselekményről sem bejelentés. Bízik bene, hogy ez nem azért van, mert nem
tesznek bejelentést, hanem azért, mert nincs is bűncselekmény. A bejelentéseket nem a
rendőrőrsre teszik, hanem a 112-re. Ha a 112-re bejelentik, akkor az itteni rendőrök még nem
is tudnak róla, és már az intézkedési folyamat megindult. Sokkal kevesebb vagyon elleni
bűncselekmény van, mint egy évvel ezelőtt volt. Előfordul olyan hétvége, amikor nincsen
betörés miatt bejelentés. Amikor a kapitányságra került 3-4 is volt egy nap. Nem azért van a
csökkenés, mert idejött, hanem azért mert más prioritásokat fogalmaztak meg. Lehet, hogy az
összes bűnözős sosem tudják bezárni, de azon vannak, hogy minél nagyobb számban bezárják
őket, és minél kevesebb legyen az a kint lévő jogsértő, aki rendszeresen követ el
bűncselekményeket. Ezzel tudják visszaszorítani a bűncselekményeket, és ezzel tudják a
lakosság szubjektív érzetét erősíteni. Azon vannak parancsnok úrral együtt, hogy minél
nagyobb közterületi jelenlétet tudjanak biztosítani. Nagyon kevés az olyan eset, amikor
Jászladányon nincsen rendőr, bár néha Jászalsószentgyörgyre is átmennek, de akkor is itt
vannak a környéken, mutatják magukat, és fél óra múlva ismét mutatják magukat. A
Jászladányi Rendőrőrs beosztottjai leginkább itt, Jászladányon dolgoznak, és szerencsére ez
Jászalsószentgyörgy közbiztonságán nem látszik, mert ott irtózatosan visszaesett a
bűncselekmények száma, ebben az évben csak 1 eset történt. A megerősítő erőkön kívül
minimális rendőri jelenlét van, és még sincs bűncselekmény, mert azt a 2-3 elkövetőt, aki
volt, azt bezárták. Jászladányon napról-napra nevelődnek fiatal, felnövekvő generációban
olyan emberek, akik ezt látták otthon példaként, és ezt az utat követik. Higgyék el, hogy
lehetőség szerint megtesznek érte mindent, hogy ezeket az embereket elfogják. Ha együtt
tudnak dolgozni sokkal eredményesebbek lesznek, még ennél is eredményesebbek.
Czibak László: rendőrkapitány úrtól kérdezi, hogy ha a rendőrség nem tudja leállítani a
drogdílereket, akkor ki állítsa le? Az állampolgárok, a polgármesteri hivatal, a polgárőrség
nem tudja megállítani. A környező településeken jár drog prevenciós programokra,
mindenhol azt hallja a rendőröktől, hogy ezek az anyagok nem minősülnek kábítószernek. 14
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éves kisgyerekeknek adják ezt az anyagot, sokan rosszul lesznek tőle, orvoshoz, kórházba
kerülnek. Meg lehetne vádolni azt, aki árulja emberölési kísérlettel, mert ezektől a szerektől
meg lehet halni, vagy esetleg feketegazdasággal. Az őrsparancsnok úr is és kapitány úr is név
szerint tudja, hogy kik azok a személyek, akik dílerkednek. Az egyik nap BMW autója van, a
másik nap Audija. Cserélgetik az autóikat a haszonból. Ha a rendőrség nem talál rá
megoldást, akkor a szülők mit tegyenek? A szülők vannak a legrosszabb helyzetben. Sajnos
az iskolába is bekerülnek ezek a szerek. A bűncselekmények 90%-át azok a személyek
követik el, akik kábítószert fogyasztanak. Véleménye még, hogy a Készenléti Rendőrség nem
hiányzik Jászladányról. Jászladányon van egy ragyogó rendőrőrs, aki jól végzi munkáját,
ugyanúgy, ahogyan a polgárőrség is. Sajnos a Készenléti Rendőrség úgy intézkedik, mint
amiket az amerikai filmekben látni, napszemüvegben, szirénával, kékfénnyel. Nincs szükség
rájuk csak azért, hogy sorra büntessék az embereket 40-50 ezer forintra. Nem is tudják milyen
az emberek szociális anyagi háttere, olyan súlyos bírságokat szabnak ki, amit nem tudnak
befizetni a lakosok.
Dr. Tóth Péter r. ezredes: amikor feketegazdaságot említ nem tudja milyen büntetőtörvénykönyvi tényállásról beszél. Drogdíler, drogkereskedelem, ilyen büntető-törvénykönyvi
tényállás nincs. Kábítószer kereskedelem tényállás van, de Jászladányban nem kábítószerről
van szó. Pszichoaktív anyaggal való visszaélésről van szó, sok esetben nem pszichoaktív
anyagról beszélnek amikor a helybéli fogyasztásról van szó. Drogról beszélhetnek, de
drogkereskedelem tényállás nincs. Feketegazdagság törvényi tényállás nincs. Természetesen
igyekeznek azon lehetőségeket és csatornákat megtalálni, ahol csökkenteni tudják a kínálatot
is. Azért folytatják a drogmegelőzési tevékenységüket, hogy a fogyasztást próbálják meg
visszaszorítani. Azt kéri minden embertől, aki ezért tud tenni, hogy a megelőzés terén
próbálja meg csökkenteni a fogyasztói oldalt. Ha nem lenne fogyasztó, nem lenne kínálat
sem. Ha a rendőrség nem tud tenni, akkor más sem, de higgyék el, a rendőrség teszi a dolgát.
Nem látványos tevékenységet végez, mert látványosan ezekben az ügyekben nem lehet
eredményeket elérni.
Bertalanné Drávucz Katalin: rövid összegzés és tájékoztatás, amit szeretne még elmondani
több pontot érintően. Aki ismeri Bertalan László képviselő urat, az tudja, hogy nem arról
híres, hogy nem együttműködő és, hogy nem tud összedolgozni akár emberekkel,
személyekkel, szervezetekkel. Ahogy ez korábban jól működött, az úgy lehetett, ahogy
kapitány úr is mondta, hogy az együttműködéshez két fél kellett. A lakossági
megelégedettséget említette kapitány úr, hogy egy felmérés keretében győződnek meg
statisztika formájában arról, hogy mi a véleményük. Az embereket nem érdekli a statisztika,
természetesen tisztában van azzal, hogy a rendőrség ebből dolgozik, és ezzel mérik a
munkájukat, de ha itt a lakos megelégedett, és azt érzi, hogy szubjektív biztonságérzete
kielégítő, akkor az lenne egy olyan helyénvaló statisztika, amire a településen tudnak
alapozni. Nem a temetőben lévő 99 eset, vagy a 62 áramlopás, ami zavaró, mert ez a
képviselő-testület volt az, aki 2014-ben idehívta az E-on képviselőit ebbe a terembe, és azt
mondta, hogy most már közösen tegyenek valamit, pedig ezelőtt 10-15-20 évvel is voltak
áramlopások, ugyanez volt a szolgáltató, ugyancsak volt képviselő-testület, és volt rendőrség.
Mégis 2014 után ez a képviselő-testület volt az, aki elindította ezt a folyamatot, végigkísérte
azt. Azt hogy azok az oszlopok most állnak, az ebben a teremben nagyon sok embernek
köszönhető. Kiemelt feladatként említette kapitány úr a lakosokkal és az önkormányzattal
való kapcsolattartást. Ennek a megvalósítása hogyan történik, vagy hogyan célravezető?
Azért kérdezi, mert nagyon sok esetben fordul elő éjszaka, hogy a polgárőr parancsnok
telefonja csörög, mert nem találnak rendőrt, és így tőle várják az intézkedést. Ha lenne, vagy
lehetne egy olyan kapcsolat a rendőrséggel a lakosoknak, hogy tudnának reagálni, akkor nem
a polgárőr parancsnoknál csörögne a telefon. Mindenki úgy hívja fel telefonon, hogy nem ér
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el, nem talál rendőrt. Lehet ez lakos, intézkedő mezőőr, vagy közterület-felügyelő. Lehet,
hogy rossz a kommunikáció. Mivel itt van egy rendőrőrs, ezért a lakosok joggal próbálják a
rendőröket, közvetlenül a jászladányi rendőröket elérni elsősorban. Pontosan azért, mert ők
megfelelő helyismerettel és információkkal rendelkeznek egy-egy esetre, vagy személyre
vonatkozóan. Az önkormányzat támogatását is említette, úgy gondolja, hogy az
önkormányzat bizalma továbbra is töretlen. Ebben az évben is úgy, ahogy az elmúlt években
is a képviselő-testület 500 ezer forintos keretet hagyott jóvá az önkormányzat
költségvetésében arra, hogy valahogyan segítsék a rendőrök munkáját. Ha szükséges, és azt
kérik, akkor személy szerint, ha úgy ítéli meg az őrsparancsnok úr, – mert mindig ki szokták
kérni a véleményét, - akkor az őrs épületére fejlesztenek. 2017. évre elő van irányozva
őrsparancsnok úr kérésére, hogy az udvart rendbe teszi az önkormányzat. Amit Czibak
László említett a Készenléti Rendőrséggel kapcsolatban, azt kéri, hogy kapitány úr úgy
kezelje, hogy ez nem a lakosok általános véleménye. A lakosokat nem zavarja a Készenléti
Rendőrség jelenléte, és intézkedése. Ha a jászladányi rendőrök is ebben a formában végzik az
intézkedést, akkor az a réteg, akit ez zavar nem lesz megelégedve a helyi rendőrőrs
intézkedéseivel sem. Jászladány előtt áll a világtalálkozó, együtt kell működni. Az
önkormányzat részéről – nem kötelező feladat ugyan – a mezőőrséget és a közterületfelügyeletet a jövőben is kívánják működtetni ebben a formában, ahogyan eddig. Az
együttműködést mind az önkormányzat, mind a képviselő-testület részéről biztosítja.
Megkérdezi Dr. Tóth Péter r. ezredes rendőrségi főtanácsost, megbízott kapitányságvezetőt,
hogy kíván-e még hozzászólni, véleményt mondani?
Dr. Tóth Péter r. ezredes: köszöni, már nem kíván hozzászólni.
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, hogy milyen
javaslat született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság a beszámolót
megtárgyalta, és elfogadásra javasolja. A bizottsági ülésen elhangzottak azok a problémák,
amelyek polgármester asszony ismertetett. A statisztikai mutatók valóban jók, viszont a
bizottsági ülésen jelenlévők úgy értékelték, hogy a szubjektív biztonságérzet mégsem
tökéletes. A helyi rendőröknek – lehet, hogy életkoruknál fogva – nincs olyan tekintélyük, és
olyan határozott fellépésük a bűnözőkkel szemben, mint a Készenléti Rendőröknek. Több
tízmillió forintokért építi az önkormányzat a járdákat, a gyalogos közlekedés mégis az
úttesten folyik. Ha ilyen esetekben a rendőrautó rájuk szirénázna, vagy a rendőrök
figyelmeztetnék, valószínűleg tudnák a dolgukat. Sajnos ezt nem lehet látni. Kapitány úr is
említette a közterületi jelenlét fontosságát. A bizottság véleménye is az, hogy több rendőrt
szeretne látni az utcán, közterületen. A bizottság véleménye szerint a közrendhez
hozzátartozik a viselkedésmód, a csend. Kérik, hogy figyeljenek a rendőrök a hangoskodókra,
a szomszédjukat zavarókra, és járjanak el velük szemben. A beszámoló és a statisztika
tökéletes, viszont a közbiztonság hagy kívánnivalót maga után.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése,
véleménye vagy más javaslata?
(További hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a beszámolót a
közrend, közbiztonság helyzetéről, a Jászladányi Rendőrőrs munkájáról a szóbeli
kiegészítésekkel együtt?
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A Képviselő-testület a beszámolót 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
82/2017. (III. 23.) sz. határozata
A 2016. évi közrend, közbiztonság helyzetéről a Jászladányi Rendőrőrs munkájáról
készült beszámoló elfogadása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a Jászberényi
Rendőrkapitány által készített Jászladány település közbiztonságáról, a közbiztonság
javítására tett intézkedésekről szóló 2016. évi beszámolót az előterjesztés szerint, a
szóbeli kiegészítésekkel együtt.
Képviselő-testület bízik a jövőbeni eredményes együttműködésben.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Jászberényi Rendőrkapitányság,
3./ Jászladányi Polgármesteri Hivatal helyben
értesülnek.
3.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Beszámoló a Közterület Felügyelők 2016. évi munkájáról
Előadó: Lovász Imre jegyző,
Közterület-felügyelők,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: a közterület-felügyelők 2016. évi munkájáról készült írásos
beszámolót mindenki megkapta. Lovász Imre jegyzőt és Garicsné Holló Hajnalka közterületfelügyelőt kérdezi, hogy kívánják-e az írásos anyagot szóban kiegészíteni?
Lovász Imre: köszöni szépen, nem kívánja kiegészíteni.
Garicsné Holló Hajnalka: nem kívánja kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen
válaszol.
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
elfogadásra javasolja a beszámolót. Megállapításra került bizottsági ülésen, hogy szükség van
hatósági jogosítványokkal rendelkező személyek munkájára a településen, a rendőrségen
kívül is.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése,
véleménye vagy más javaslata?
Szöllősi János: már a februári képviselő-testületi ülésen is felvetette, hogy a közterületfelügyelőktől annyit elvárt volna, hogy amikor leesett a hó, és a fél falu nem tudott
közlekedni, mert letaposták a havat, akkor járniuk kellett volna az utcákat, és fel kellett volna
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szólítani a lakosokat, hogy takarítsák le a járdáikat. A lakosok közlekedését nagyon
megnehezítettem, hogy a járdák nem voltak letakarítva. Hasonlóan ahhoz, amikor nyáron
végigjárták a gazos területeket, itt is fel kellett volna szólítani a lakosok azon részét, akik nem
voltak hajlandóak letakarítani a járdát. Ez a kérése a jövőre nézve, ha újra lesz ilyen hó, a
beszámolót elfogadásra javasolja.
Lovász Imre: valóban jelezte képviselő úr februárban ezt a kérést, de azt követően 1-2 napon
belül olvadni kezdett a hó, azért nem történtek felszólítások az ügyben. A jövőben figyelni
fognak erre a problémára.
Garicsné Holló Hajnalka: nagyon sok lakosnak szólt, hogy tisztítsák meg ingatlanjaik előtt
a járdákat, illetve jó pár idős embernek szabadidejében saját maga segített letakarítani a havat,
jeget.
(További hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a pénzügyi
bizottság javaslatára a Közterület-felügyelők munkájáról készült beszámolót az előterjesztés
szerint?
A Képviselő-testület a beszámolót 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
83/2017. (III. 23.) sz. határozata
A Közterület-felügyelők 2016. évi munkájáról készült beszámoló elfogadása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a Közterület-felügyelők
2016. évi munkájáról készült beszámolót az előterjesztés szerint, a szóbeli
kiegészítéssel együtt.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Közterület-felügyelők helyben
értesülnek.
4.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Beszámoló a Mezőőrök 2016. évi munkájáról
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Mezőőrök,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: a mezőőrök 2016. évi munkájáról készült írásos beszámoló
mindenki részére kiküldésre került. Megkérdezi a mezőőröket, hogy kívánják-e az írásos
anyagot szóban kiegészíteni?
Szabó József: nem kívánják kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszolnak.
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, hogy milyen
javaslat született?
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Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta, és
elfogadásra javasolja a beszámolót. Itt is szeretné elmondani, hogy szükség van hatósági
jogosítványokkal rendelkező személyek munkájára a településen, akiknek van jogosultsága
igazoltatni, bírságolni stb. Bizottsági ülésen elhangzott még az, hogy a későbbiekben
vizsgálják meg egy terepjáró autó vásárlásának lehetőségét, hogy a nehezebb időszakokban is
tudjanak a mezőőrök mozogni a területükön. Ez a későbbiek döntése lenne, pontos
számításokat követően.
Bertalan László: szeretné megköszönni a mezőőrség és a közterület-felügyelet munkáját,
amit a polgárőrségnek nyújtottak a 2016-os évben is.
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 fogadja el a pénzügyi
bizottság javaslatára a mezőőri tevékenységről szóló beszámolót?
A Képviselő-testület a beszámolót 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
84/2017. (III. 23.) sz. határozata
A mezőőrök 2016. évi munkájáról készült beszámoló elfogadása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a mezőőrök 2016. évi
munkájáról készült beszámolót az előterjesztés szerint.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Mezőőrök helyben
értesülnek.
5.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Beszámoló a NÜVI 2016. évi munkájáról
Előadó: Göröcs László mb. intézményvezető
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: a NÜVI 2016. évi munkájáról készült beszámolót mindenki
megkapta. Göröcs László mb. intézményvezető távollétében helyettesét Donkó Norbertet
kérdezi, hogy kívánja-e az írásos anyagot szóban kiegészíteni?
Donkó Norbert: nem kívánja kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, hogy milyen
javaslat született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság elfogadásra
javasolja az intézmény beszámolóját. A bizottság ülésén elhangzott, hogy jó, hogy van egy
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ilyen intézmény, mint a NÜVI, hiszen sokkal hatékonyabb, mintha mindig vállalkozót kellene
keresni a feladatok elvégzésére, a problémák megoldására.
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 fogadja el a beszámolót a
NÜVI munkájáról?
A Képviselő-testület a beszámolót 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
85/2017. (III. 23.) sz. határozata
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2016. évi munkájáról készült
beszámoló elfogadása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a Nagyközség
Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2016. évi munkájáról készült beszámolót az
előterjesztés szerint.
Erről: 1./
2./

6.

Képviselő-testület tagjai helyben,
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény helyben
értesülnek.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

A NÜVI beszámolója a képviselő-testület két ülése között a közmunka programokban
foglalkoztatottak által végzett munkákról
Előadó: Göröcs László mb. intézményvezető,
Tóth Gábor munkavezető,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: a közmunka programban végzett munkáról szóló beszámolót
mindenki megkapta. Szeretné tájékoztatni a képviselőket, hogy ez a beszámoló - konkrétan
egy megbeszélést követően - kérés volt, hogy kerüljön a képviselő-testület elé. Sok esetben,
amikor a testületi üléseken elhangzik valamilyen javaslat, vagy kritika azt ő tolmácsolja az
intézményvezető felé. Azért is célszerű, hogy ez a beszámoló a képviselő-testület elé kerül,
mert így nem csak a hibákkal fognak a képviselők találkozni, amelyet az úton, utcákon
személyesen, illetve a lakosok véleményére alapozva tapasztalnak, hanem ténylegesen
tisztában lesz minden képviselő azzal, hogy hétről-hétre látják, hogy mi az a munka, amit
adott programon belül elvégeztek. Természetesen előre meghatározott célokat valósítanak
meg, a munkaszervezőn, és az intézményvezetőn múlik, hogy milyen ütemben történik a
végrehajtás. Pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság javasolja az
írásos anyag elfogadását. Bizottsági ülésen a NÜVI vezetője részéről elhangzott, hogy a most
behívott dolgozók pozitívan állnak a munkához, a feladatokhoz.
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Bertalanné Drávucz Katalin: Donkó Norbertet, és Tóth Gábor kérdezi, hogy kívánják-e
szóban kiegészíteni az írásos anyagot?
Donkó Norbert: nem kívánja szóban kiegészíteni.
Tóth Gábor: nem kívánja szóban kiegészíteni.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése,
véleménye vagy más javaslata?
Tóth Imre: örömét szeretné kifejezni, nagyon tetszik neki az új rendszer, hogy minden soros
testületi ülésen beszámolót hallhatnak a közmunka programokról. Úgy érzi, hogy jó az, ha
mindenki tisztában van azzal, hogy milyen közmunka programok zajlanak a településen.
Korábban volt már szó róla, hogy a képviselők is aktívabban részt vehetnének a közmunka
programok rálátásában. Hasznosnak látja, hogy folyamatos tájékoztatást kapnak a
munkálatokról, és eredményeikről.
Bertalanné Drávucz Katalin: gondolatébresztőként szeretné elmondani, hogy nem csak az a
feladata, és joga egy képviselőnek, hogy tudjon arról, hogy milyen munka folyik a
közfoglalkoztatásban, hanem egy nem túl népszerű kötelezettsége is van, az ellenőrzés.
Minden képviselőt megkért, és felhívta figyelmüket, és kéri továbbra is, hogy ha azt
észrevételezik, hogy egy-egy munkaterületen egy-egy munkafolyamat nem megfelelően
halad, akkor jogukban áll ellenőriznie a helyszínen dolgozókat. Lehetősége van mindenkinek
az intézményvezetőt, vagy a munkavezetőt megkérdezni a problémákról, tájékozódni a
munkákról, nem csak jelezni, hanem eljárni is az ügyben. Megkér mindenkit, hogy senki ne
menjen el csukott szemmel a problémák mellett, mint ahogy esetleg azt látják a lakosok, hogy
egy-egy rendőr is elmegy amellett az eset mellett, amiben intézkednie kellett volna.
Bertalan László: személyi csere történt az ellenőröknél. Kérdése, hogy a személycsere után
is biztosított-e az az ellenőrzési rendszer, ami ezelőtt volt?
Tóth Gábor: úgy tűnik, hogy működik, tudnak együtt dolgozni.
(További hozzászólás, kérdés nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a beszámolót a
közmunka programban végezett munkáról?
A Képviselő-testület a beszámolót 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
86/2017. (III. 23.) sz. határozata
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény beszámolójának elfogadása a
képviselő-testület két ülése között a közmunka programokban foglalkoztatottak által
végzett munkákról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a Nagyközség
Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény beszámolóját a Közmunka programban
résztvevő dolgozók - NÜVI irányításával végzett - munkájáról 2017. március 1-től
2017. március 13-ig terjedő időszakra.
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Erről: 1./
2./

7.

Képviselő-testület tagjai helyben,
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény helyben
értesülnek.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Javaslat a Jászladány Nagyközség Szerkezeti tervéről szóló 313/2008. (XII. 7.)
Képviselő-testületi határozat módosítására – Jászladány Nagyközség Településrendezési
Eszközeinek módosításához kapcsolódóan
Előadó: Dankó Zoltán településtervező,
Szikra Zoltán főépítész,
Lovász Imre jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: köszönti Dankó Zoltán településtervezőt. A napirendi ponthoz
tartozó előterjesztést írásban mindenki megkapta. megkéri Dankó Zoltánt, hogy röviden
foglalja össze a képviselőknek a tudnivalókat.
Dankó Zoltán: amikor a testület megfogalmazta igényét arra, hogy a jelenleg hatályos
rendezési tervet és egyéb településrendezési eszközöket módosítani kell, akkor több pontban
gyűjtötték össze azokat a dolgokat, amelyeknek megváltoztatása szükséges. Ezek között a
pontok között voltak olyanok, amelyek a korábbi rendezési terv hibáinak a helyretétele. Nem
új gondolatokként jelentek meg, mint a többi 18-19, hanem észlelt hibák. Végigment az
egyeztetési eljárás valamennyi programban, mikor a főépítészi véleményezési stádiumba
került, akkor az állami főépítész azt kérte, hogy válasszák külön az eljárást egy kis csomagra
és egy nagy csomagra, és úgy fusson tovább két különböző eljárási forma keretében. A kis
csomagba tegyék azokat a javítandó hibákat, amelyek nem új gondolatok, a nagy csomagba
pedig az újak kerüljenek bele. A mai napirendi pont a kis csomag szentesítését szolgálja, és a
következő napirendi pont is ide kapcsolódik. A 7-es napirendi pont a szerkezeti terv
módosításáról szól, a 8-as pedig a Helyi Építési Szabályzat és a szabályozási terv
elfogadásáról. Ezt külön napirendi pontban kell tárgyalni, és fontos a sorrend is. A két külön
eljárást próbálták újra egyesíteni, hogy egy napirendi pontban lehessen elfogadni, de a
jogszabály hatálybaléptetési előírása más a tárgyalási eljárással végigvitt kiscsomagnak és
más az egyszerűsített eljárással végigvitt nagycsomagnak. Az egyik – a kiscsomag -az
elfogadást követő napon léphet hatályba, a másik pedig 30 nap után. Emiatt azt kérte az
állami főépítész, hogy két külön alkalommal történjen ennek a jóváhagyása. A jelenleg
érvényben lévő helyi rendeletet, és az azt megalapozó szerkezeti tervet elfogadó határozatot
kell most megtárgyalni és elfogadni a testületnek. Ebben az előterjesztésben összesen 3 telek
érintett. Ezen telkek egyike a két vízmű-telek, ami a jelenleg hatályos rendezési terven nem
vízműként volt feltüntetve,, hanem az egyik zöldfelületként volt besorolva, a másiknak pedig
nem volt besorolása sem. Ezeknek a területeknek a jövőben vízmű besorolása lesz. A másik a
ligeti kisboltnál lévő – valamikori tónak az oldalában megjelenő – telkek sorsa. Ezek már
lakóövezeti telkekként működnek, de a rendezési terven még vízügyi területként volt
nyilvántartva, holott már a Földhivatalnál is önálló helyrajzi számmal rendelkező tömbként
jelenik meg. Itt is a valóság rögzítése volt a cél, hogy azoknak a telkeknek a sorsa legálisan
kezelhető legyen. Az erre vonatkozó tervdokumentációt az állami főépítész véleményezte,
kiadta záró szakmai véleményét. Szeretne ebből kiemelni néhány fontosabb részt, melyek az
elkészült dokumentáció minősítésére vonatkoznak. „A dokumentációból kiderül, hogy a
módosítást a megfelelő jogszabályok figyelembevételével végezték el. A terv az országos,
illetve a megyei tervekkel összhangban van, és ennek megfelelő dokumentálása biztosított. A
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benyújtott tervdokumentációból megállapítható, hogy az alátámasztó munkarészek
elkészítése
megfelelő
jogosultsággal
rendelkező
tervezők
közreműködésének
igénybevételével történt, a módosítás nem érint szakági munkarészeket. Az alátámasztó
dokumentáció részét képező biológiai aktivitási érték számítás megfelel a jogszabályoknak.”
Tett észrevételeket is az állami főépítész, ezeket a pontosításokat az előterjesztés már
tartalmazza. Hiányosságként jelezték, és kérték az elfogadás előtt a következőknek a pótlását:
az ún. településszerkezeti terv leírása nem módosul. Azért volt ez a szövegben megjegyezve,
mert nem használtak semmiféle új településrendezési övezetet, a megszokottak alkalmazására
került sor. Ennek ellenére kérték, hogy legyen pontosítva, és legyenek kimutatva az ebből
fakadó változások. A településen a zöldfelület övezete 0,96 hektárral csökken, ami az egész
településre vetítve 0,01%, azaz 1 tíz-ezrelék. A vízgazdálkodási övezet szintén 0,01%-al, azaz
tíz ezrelékkel nő. A lakóterületi övezet 0,11 hektárral nő, ami 0,001 %, azaz 1 száz-ezrelék. A
beépítésre szánt terület 0,11 hektárral nő, ami szintén 1 száz-ezrelék. A beépítésre nem szánt
terület nagysága nem változik. Ezek a változások a település egészére – a település területe
9274 ha – nézve a kerekítési határon belüli, csekély mértékű változást jelentenek,
statisztikailag nem értékelhető módosulások, ezért nem szerepel az anyagban. Az állami
főépítész kérésére ezeket a száz-ezrelékeket szükséges belefoglalni az anyagba, így javasolja
elfogadásra a határozat módosítást, a következő napirendi pontnál pedig a rendeletmódosítást.
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi milyen
javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta,
és elfogadásra javasolja a módosítást.
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 fogadja el az ügyrendi
bizottság javaslatát a szóbeli kiegészítésekkel együtt?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
87/2017. (III. 23.) sz. képviselő-testületi határozata
Jászladány Nagyközség Településszerkezeti Tervének és Településszerkezeti Terv
leírásának elfogadásáról szóló 313/2008. (XII. 04.) számú képviselő-testületi határozata
módosításának elfogadásáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete - az Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság javaslatára figyelemmel - Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés b) pontjában, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 9/B.§ (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) számú Kormányrendelet 29. § a)
pontjában és a partnerségi egyeztetésben meghatározottak szerint, a 9. számú
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mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek
véleményének kikérése alapján Jászladány igazgatási területének egy részére készített
településszerkezeti tervet az előterjesztésben foglaltak alapján megtárgyalta, és a
313/2008. (XII. 4.) számú képviselő-testületi határozatát az alábbiakkal egészíti ki:
Az ARCHITEX Építész Kft. által, a Jászladány, hrsz.: 292, hrsz.: 203/2, hrsz.: 2095/1,
hrsz.: 2095/3 és a hrsz.: 2095/4 belterületi ingatlanok vonatkozásában 213/15
törzsszámon készített 1., 2. és 3. számú melléklet szerinti módosított
Településszerkezeti tervet elfogadja.
1. számú melléklet: SZE–M–1 jelű „módosított szerkezeti terv”
(térkép, digitális állományú rajzi munkarész,
M=1:4000)
2. számú melléklet: SZE–M–2 jelű „módosított szerkezeti terv”
(térkép, digitális állományú rajzi munkarész,
M=1:4000)
3. számú melléklet: SZE–M jelű „módosított szerkezeti terv egységes
szerkezetben”
(térkép, digitális állományú rajzi munkarész,
M=1:4000)
A Településszerkezeti Terv leírásában a hatályos Településszerkezeti Tervnek a SZEM-1 jelű tervlapon módosítással érintett terület határával kijelölt részlete a SZE-M-1
jelű tervlapon ábrázolt részletre, a SZE-M-2 jelű tervlapon módosítással érintett terület
határával kijelölt részlete a SZE-M-2 tervlapon ábrázolt részletre módosul.
Jászladány Nagyközség Szerkezeti tervének leírását a javítás az alábbiak szerint érinti.
A változó területfelhasználások összesítése:
• a hibásan Zöldterület – közpark (Z/kp) övezetbe sorolt hrsz.: 292 telek (0,96
ha) Vízgazdálkodási terület – vízbeszerzési és vízműterület (V/m) övezetbe
kerül,
• a hibásan besorolás nélküli hrsz.: 203/2 telek (0,11 ha) Vízgazdálkodási terület
– vízbeszerzési és vízműterület (V/m) övezetbe kerül,
• a hibásan Vízgazdálkodási terület – állóvíz meder és parti sávja (Vá/á)
övezetbe sorolt hrsz.: 2095/1 és 2095/3 telkek (együtt 0,11 ha) Falusias
lakóterület (Lf) övezetbe kerülnek
Összességében, a javítások eredményeként
• a Zöldterület övezet 0,96 ha területtel csökken (0,01%)
• a Vízgazdálkodási övezet 0,96 + 0,11 – 0,11 = 0,96 ha területtel nő (0,01%)
• a Lakóterület övezet 0,11 ha területtel nő (0,001%)
• a beépítésre szánt terület 0,11 ha területtel nő (0,01%)
• a beépítésre nem szánt terület nagysága nem változik
A fenti változások a település egészére (9274 ha) nézve a kerekítési határon belüli,
csekély mértékű változást jelentenek, statisztikailag nem értékelhető módosulások.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben,
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3./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kormány-megbízotti
Kabinet Állami Főépítész 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.
4./ ARCHITEX Építész Kft. 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
5./ Szikra Zoltán megbízott főépítész
értesülnek.

8.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Javaslat a Jászladány Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási
tervéről szóló 21/2008. (XII. 07.) önkormányzati rendelet módosítására – Jászladány
Nagyközség Településrendezési Eszközeinek módosításához kapcsolódóan
Előadó: Dankó Zoltán településtervező,
Szikra Zoltán főépítész,
Lovász Imre jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: a Helyi Építési Szabályzat módosítása az előző napirendi
ponthoz kapcsolódik, azokat a változásokat kell átvezetni benne, amik az imént elfogadásra
kerültek. Ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta,
és elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást.
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
6/2017. (III. 27.) számú önkormányzati rendelete
a Jászladány Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)
és Szabályozási tervéről szóló
21/2008. (XII. 07.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
9.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2005. (VII. 1.) rendelet
módosítására
Előadó: Müllerné Braun Erika intézményvezető,
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Lovász Imre jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2005. (VII. 1.) rendelet
módosításáról szóló előterjesztést mindenki megkapta. Megkérdezi Müllerné Braun Erika
intézményvezetőt, hogy kívánja-e az írásos anyagot szóban kiegészíteni?
Müllerné Braun Erika: nem kívánja kiegészíteni.
Bertalanné Drávucz Katalin: Lovász Imre jegyzőt kérdezi, hogy kívánja-e szóban
kiegészíteni?
Lovász Imre: köszöni, nem kívánja kiegészíteni szóban.
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta,
és elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást.
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, hogy milyen
javaslat született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
megtárgyalta, és elfogadásra javasolja az írásos anyagot.

elnöke:

a

bizottság

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
7/2017. (III. 27.) számú önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló
12/2005. (VII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
10.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Javaslat a nonprofit szervezetek 2017. évi támogatásának felosztására
Előadó: Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
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Bertalanné Drávucz Katalin: írásos előterjesztést mindenki megkapta, és most kiosztásra
került a pénzügyi bizottság javaslatait tartalmazó táblázat is. Megkérdezi Mezei Norbert
pénzügyi osztályvezetőt, hogy kívánja-e kiegészíteni az írásos anyagot?
Mezei Norbert: nem kívánja kiegészíteni az írásos anyagot, a pénzügyi bizottság ülésén
születtek javaslatok a felosztásra.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a
bizottság javaslatait.
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: ismerteti a bizottság
javaslatait:
• Vakok és Csökkentlátók Klubja 20 ezer forint,
• Arany Ősz Nyugdíjas Klub 30 ezer forint,
• Jászladányi Postagalambsport Egyesület 50 ezer forint,
• Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 100 ezer forint,
• Mozgássérültek Egyesületének nem javasoltak támogatást,
• Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány 50 ezer forint,
• Egyetértés Sportegyesület 900 ezer forint,
• Életet az éveknek Hagyományőrző Klub részére nem javasoltak támogatást,
• Új Iskoláért Alapítvány 25 ezer forint,
• Jászladányi Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány 100 ezer forint,
• Csillogó Szemekért Alapítvány 50 ezer forint,
• Jászladányi Környezetvédő Nyugdíjas Klub 50 ezer forint,
• Jászladányi Polgárőr Egyesület 800 ezer forint,
• Magyar Vöröskereszt 100 ezer forint,
• Jászladányi Gazdakör 30 ezer forint,
• Gaál István Helytörténeti kör 50 ezer forint,
• Nagycsaládosok Egyesülete 50 ezer forint,
• Összhang Művészeti Tehetséggondozó Közhasznú Alapítvány 30 ezer forint,
• Jászladányért Egyesület részére nem javasoltak támogatást
• Jászladány Biztonságáért Alapítvány 30 ezer forint,
• Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek szállítása 25 ezer forint,
• Vakok és Gyengénlátók Fejér megyei szövetsége 10 ezer forint,
• Tartalék 500 ezer forint arra az esetre, ha valamelyik egyesület pályázni kíván, és
szükséges önerő a pályázathoz, akkor ezt a keretet tudják biztosítani.
Az összegek akkor kerülnek átutalásra, ha a megfelelő támogatási szerződések aláírásra
kerültek. A bizottság így javasolja a civil szervezetek támogatásának elfogadását.
Dr. Bakos Beáta: a Peter Cerny Alapítványt kérdezi, hogy miért kaptak?
Bagi Zsolt: 8 beteg gyermeket szállított Jászladányról. Vita volt erről a dologról. A 8
gyermek szállítása 190 ezer forint volt. Valószínűleg nem a beteg gyermekek hozzátartozói
kérték ezt a szolgáltatást, hanem az alapítvány.
Dr. Bakos Beáta: személy szerint támogatja az ilyen alapítványokat, de az önkormányzat
részéről szívesebben támogatna jászladányi egyesületet, nem javasolja a támogatásukat.
Ugyanígy a Fejér megyei vakok és gyengénlátók szövetségének sem adna támogatást a civil
szervezetek részére elkülönített összegből.
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Bertalanné Drávucz Katalin: mivel az önkormányzathoz érkeznek ezek a kérelmek, vannak
olyan esetek, amikor polgármesteri hatáskörben van lehetőség támogatni. Most úgy gondolta,
hogy célszerű ezeket a kérelmeket megvitatni. A pénzügyi bizottság azért döntött a támogatás
mellett, mert 8 jászladányi gyermek szállítását végzik. A vakok és gyengénlátók szervezete
azért kereste meg az önkormányzatot, hogy a megyei vakok és gyengénlátók szervezetének
kívánják ezt a gépet beszerezni, amire kérték a támogatást. Ezért döntött a támogatásról a
bizottság, ami javaslat. A javaslatot, hogy ne támogassa a testület ezt módosító javaslatként
megszavaztassa?
Dr. Bakos Beáta: nem kéri módosító javaslatként, csak a saját véleményét szerette volna
elmondani.
Bertalan László: bizottsági ülésen is javasolta, most is javasolja, hogy az Életet az Éveknek
Nyugdíjas Klubnak 20 ezer forint támogatást adjanak, hátha a klub bizonyos tagjai jobban
együtt tudnának működni az önkormányzattal.
Bertalanné Drávucz Katalin: az Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub a megítélt támogatást a
világtalálkozó szervezésére kívánja felajánlani. A kisbuszt rendszeresen meg szokták kapni a
kirándulásaikhoz, illetve a Művelődési Házban rendszeresen ingyenesen használhatják a
termet. Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye vagy további
javaslata?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy
a Életet az Éveknek Hagyományőrző Klub 20 ezer forint támogatást kapjon?
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen, 4 nem szavazattal elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
88/2017. (III. 23.) sz. határozata
Életet az Éveknek Hagyományőrző Klub támogatása 2017. évben
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évben az Életet az
Éveknek Hagyományőrző Klub részére 20.000,- forint támogatást biztosít az
önkormányzat 2017. évi költségvetésében a civil szervezetek részére elkülönített
összegből.
Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát a támogatási
szerződés elkészítésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben,
3./ Életet az Éveknek Hagyományőrző Klub
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy
a Vakok és Csökkentlátók Klubja 20 ezer forint támogatást kapjon?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
89/2017. (III. 23.) sz. határozata
Vakok és Csökkentlátók Klubja támogatása 2017. évben
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel 2017. évben a Vakok és
Csökkentlátók Klubja részére 20.000,- forint támogatást biztosít az önkormányzat
2017. évi költségvetésében a civil szervezetek részére elkülönített összegből.
Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát a támogatási
szerződés elkészítésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben,
3./ Vakok és Csökkentlátók Klubja
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy
az Arany Ősz Nyugdíjas Klub 30 ezer forint támogatást kapjon?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
90/2017. (III. 23.) sz. határozata
Arany Ősz Nyugdíjas Klub támogatása 2017. évben
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel 2017. évben az Arany Ősz
Nyugdíjas Klub részére 30.000,- forint támogatást biztosít az önkormányzat 2017. évi
költségvetésében a civil szervezetek részére elkülönített összegből.
Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát a támogatási
szerződés elkészítésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben,
3./ Arany Ősz Nyugdíjas Klub
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy
a Jászladányi Postagalambsport Egyesület 50 ezer forint támogatást kapjon?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
91/2017. (III. 23.) sz. határozata
Jászladányi Postagalambsport Egyesület támogatása 2017. évben
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel 2017. évben a Jászladányi
Postagalambsport Egyesület részére 50.000,- forint támogatást biztosít az
önkormányzat 2017. évi költségvetésében a civil szervezetek részére elkülönített
összegből.
Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát a támogatási
szerződés elkészítésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben,
3./ Jászladányi Postagalambsport Egyesület
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy
a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 100 ezer forint támogatást kapjon?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
92/2017. (III. 23.) sz. határozata
Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 2017. évben
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel 2017. évben a Jászladányi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat részére 100.000,- forint támogatást biztosít az
önkormányzat 2017. évi költségvetésében a civil szervezetek részére elkülönített
összegből.
Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát a támogatási
szerződés elkészítésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben,
3./ Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy
a Mozgássérültek Egyesülete ne kapjon támogatást?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
93/2017. (III. 23.) sz. határozata
Mozgássérültek Egyesülete támogatásának elutasítása
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel 2017. évben a civil szervezetek
részére elkülönített összegből nem támogatja a Mozgássérültek Egyesületét.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben,
3./ Mozgássérültek Egyesülete
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy
„A Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány” 50 ezer forint támogatást kapjon?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
94/2017. (III. 23.) sz. határozata
„A Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány” támogatása 2017. évben
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel 2017. évben „A Gyermekek
Mosolyáért Közalapítvány” részére 50.000,- forint támogatást biztosít az
önkormányzat 2017. évi költségvetésében a civil szervezetek részére elkülönített
összegből.
Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát a támogatási
szerződés elkészítésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben,
3./ „A Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány”
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy
az Egyetértés Sportegyesület 900 ezer forint támogatást kapjon?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
95/2017. (III. 23.) sz. határozata
Egyetértés Sportegyesület támogatása 2017. évben
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel 2017. évben az Egyetértés
Sportegyesület részére 900.000,- forint támogatást biztosít az önkormányzat 2017. évi
költségvetésében a civil szervezetek részére elkülönített összegből.
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Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát a támogatási
szerződés elkészítésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben,
3./ Egyetértés Sportegyesület
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy
az Új Iskoláért Alapítvány 25 ezer forint támogatást kapjon?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
96/2017. (III. 23.) sz. határozata
Új Iskoláért Alapítvány támogatása 2017. évben
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel 2017. évben az Új Iskoláért
Alapítvány részére 25.000,- forint támogatást biztosít az önkormányzat 2017. évi
költségvetésében a civil szervezetek részére elkülönített összegből.
Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát a támogatási
szerződés elkészítésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben,
3./ Új Iskoláért Alapítvány
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy
a Jászladányi Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány 100 ezer forint támogatást kapjon?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
97/2017. (III. 23.) sz. határozata
Jászladányi Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány támogatása 2017. évben
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel 2017. évben a Jászladányi Fiatalok
Továbbtanulását Segítő Alapítvány részére 100.000,- forint támogatást biztosít az
önkormányzat 2017. évi költségvetésében a civil szervezetek részére elkülönített
összegből.
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Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát a támogatási
szerződés elkészítésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben,
3./ Jászladányi Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy
a Csillogó Szemekért Alapítvány 50 ezer forint támogatást kapjon?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
98/2017. (III. 23.) sz. határozata
Csillogó Szemekért Alapítvány támogatása 2017. évben
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel 2017. évben a Csillogó Szemekért
Alapítvány részére 50.000,- forint támogatást biztosít az önkormányzat 2017. évi
költségvetésében a civil szervezetek részére elkülönített összegből.
Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát a támogatási
szerződés elkészítésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben,
3./ Csillogó Szemekért Alapítvány
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy
a Jászladányi Környezetvédő Nyugdíjas Klub 50 ezer forint támogatást kapjon?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
99/2017. (III. 23.) sz. határozata
Jászladányi Környezetvédő Nyugdíjas Klub támogatása 2017. évben
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel 2017. évben a Jászladányi
Környezetvédő Nyugdíjas Klub részére 50.000,- forint támogatást biztosít az
önkormányzat 2017. évi költségvetésében a civil szervezetek részére elkülönített
összegből.
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Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát a támogatási
szerződés elkészítésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben,
3./ Jászladányi Környezetvédő Nyugdíjas Klub
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy
a Jászladányi Polgárőr Egyesület 800 ezer forint támogatást kapjon?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
100/2017. (III. 23.) sz. határozata
Jászladányi Polgárőr Egyesület támogatása 2017. évben
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel 2017. évben a Jászladányi Polgárőr
Egyesület részére 800.000,- forint támogatást biztosít az önkormányzat 2017. évi
költségvetésében a civil szervezetek részére elkülönített összegből.
Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát a támogatási
szerződés elkészítésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben,
3./ Jászladányi Polgárőr Egyesület
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy
a Magyar Vöröskereszt 100 ezer forint támogatást kapjon?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
101/2017. (III. 23.) sz. határozata
Magyar Vöröskereszt támogatása 2017. évben
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel 2017. évben a Magyar Vöröskereszt
részére 100.000,- forint támogatást biztosít az önkormányzat 2017. évi
költségvetésében a civil szervezetek részére elkülönített összegből.
Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát a támogatási
szerződés elkészítésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására.
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Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben,
3./ Magyar Vöröskereszt
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy
a Jászladányi Gazdakör 30 ezer forint támogatást kapjon?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
102/2017. (III. 23.) sz. határozata
Jászladányi Gazdakör támogatása 2017. évben
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel 2017. évben a Jászladányi Gazdakör
részére 30.000,- forint támogatást biztosít az önkormányzat 2017. évi
költségvetésében a civil szervezetek részére elkülönített összegből.
Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát a támogatási
szerződés elkészítésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben,
3./ Jászladányi Gazdakör
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy
a Gaál István Helytörténeti kör 50 ezer forint támogatást kapjon?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
103/2017. (III. 23.) sz. határozata
Gaál István Helytörténeti kör támogatása 2017. évben
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel 2017. évben a Gaál István
Helytörténeti kör részére 50.000,- forint támogatást biztosít az önkormányzat 2017.
évi költségvetésében a civil szervezetek részére elkülönített összegből.
Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát a támogatási
szerződés elkészítésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben,
3./ Gaál István Helytörténeti kör
értesülnek.
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy
a Nagycsaládosok Egyesülete 50 ezer forint támogatást kapjon?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
104/2017. (III. 23.) sz. határozata
Nagycsaládosok Egyesülete támogatása 2017. évben
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel 2017. évben a Nagycsaládosok
Egyesülete részére 50.000,- forint támogatást biztosít az önkormányzat 2017. évi
költségvetésében a civil szervezetek részére elkülönített összegből.
Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát a támogatási
szerződés elkészítésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben,
3./ Nagycsaládosok Egyesülete
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy
a "Összhang" Művészeti Tehetséggondozó Közhasznú Alapítvány 30 ezer forint támogatást
kapjon?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
105/2017. (III. 23.) sz. határozata
"Összhang" Művészeti Tehetséggondozó Közhasznú Alapítvány támogatása 2017.
évben
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel 2017. évben a "Összhang"
Művészeti Tehetséggondozó Közhasznú Alapítvány részére 30.000,- forint támogatást
biztosít az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a civil szervezetek részére
elkülönített összegből.
Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát a támogatási
szerződés elkészítésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben,
3./ "Összhang" Művészeti Tehetséggondozó Közhasznú Alapítvány
értesülnek.
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy
a Jászladányért Egyesület ne kapjon támogatást?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
106/2017. (III. 23.) sz. határozata
Jászladányért Egyesület támogatásának elutasítása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel 2017. évben a civil szervezetek
részére elkülönített összegből nem támogatja a Jászladányért Egyesületet.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben,
3./ Jászladányért Egyesület
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy
a Jászladány Biztonságáért Alapítvány 30 ezer forint támogatást kapjon?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
107/2017. (III. 23.) sz. határozata
Jászladány Biztonságáért Alapítvány támogatása 2017. évben
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel 2017. évben a Jászladány
Biztonságáért Alapítvány részére 30.000,- forint támogatást biztosít az önkormányzat
2017. évi költségvetésében a civil szervezetek részére elkülönített összegből.
Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát a támogatási
szerződés elkészítésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben,
3./ Jászladány Biztonságáért Alapítvány
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy
a Peter Cerny Alapítvány 25 ezer forint támogatást kapjon?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen, 1 nem szavazattal elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
108/2017. (III. 23.) sz. határozata
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Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért támogatása 2017. évben
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel 2017. évben a Peter Cerny
Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért részére 25.000,- forint támogatást
biztosít az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a civil szervezetek részére
elkülönített összegből.
Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát a támogatási
szerződés elkészítésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben,
3./ Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért (1083
Budapest, Bókay J. u. 53. sz.)
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy
a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete 10 ezer forint támogatást kapjon?
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen, 4 nem szavazattal elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
109/2017. (III. 23.) sz. határozata
Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete támogatása 2017. évben
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel 2017. évben a Vakok és
Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete részére 10.000,- forint támogatást biztosít az
önkormányzat 2017. évi költségvetésében a civil szervezetek részére elkülönített
összegből.
Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát a támogatási
szerződés elkészítésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben,
3./ Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete (8000 Székesfehérvár,
Oskola u. 6.)
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy
a 480 ezer forint tartalékkeret különítsen el a testület a civil szervezetek részére?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
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110/2017. (III. 23.) sz. határozata
A nonprofit szervezetek részére tartalékkeret elkülönítése 2017. évben
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel az önkormányzat 2017. évi
költségvetésében a civil szervezetek részére biztosított összegből 480.000,- forint
tartalékkeretet különít el.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben
értesülnek.
11.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői
álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálására
Előadó: Lovász Imre jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek.
Lovász Imre: a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői
álláshelyre a pályázat kiírásra került, viszont pályázat nem érkezett, ezért az ideiglenes
bizottság ülés összehívását sem kezdeményezték. Eredménytelenné szükséges nyilvánítani a
pályázatot. Tájékoztatásként szeretné elmondani, hogy decemberben volt egy ellenőrzés,
mellyel kapcsolatban érkezett egy jegyzőkönyv, amelyet az ellenőrző szerv megküldött az
Emberi Erőforrások Minisztériumának is, azon belül a Kultúráért Felelős Helyettes
Államtitkárnak, aki egy határidőt is megszabott a hiánypótlásra, mely határidő 2017. június
30. Felkéri megbízott intézményvezető asszonyt, hogy a hiányosságok pótlásáról intézkedni
szíveskedjen.
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta,
javasolja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítását.
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 fogadja el az ügyrendi
bizottság javaslatát?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
111/2017. (III. 23.) sz. határozata
A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshelyre
kiírt pályázati eljárás elbírálásáról
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság javaslatára figyelemmel a Nagyközségi József Attila Művelődési
Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshelyre kiírt pályázati eljárást eredménytelenné
nyilvánítja mivel a pályázati kiírásban meghatározott határidőig nem érkezett be
pályázat.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben
értesülnek.
12.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési Tervének
elfogadására
Előadó: Lovász Imre jegyző,
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: írásos anyagot mindenki megkapta, jegyző urat kérdezi, hogy
kívánja-e szóban kiegészíteni?
Lovász Imre: nem kívánja kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.
Bertalanné Drávucz Katalin: osztályvezető urat kérdezi, hogy kívánja-e szóban
kiegészíteni?
Mezei Norbert: nem kívánja kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési
megtárgyalta, és javasolja az írásos anyag elfogadását.

Bizottság

elnöke:

a

bizottság

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 fogadja el a pénzügyi
bizottság javaslatát?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
112/2017. (III. 23.) sz. határozata
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság javaslatára a következők szerint fogadja el Jászladány
Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési Tervét:
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
2017. évi Közbeszerzési Terv
Ssz.
Nytsz.

Beszerzés tárgya

Nemzeti értékhatár feletti:
Jászladányi Óvoda és
1.
Bölcsőde felújítása
TOP-1.4.1-15
Kerékpárút építés
2.
Jászladányon
TOP-3.1.1-15
Jászladányi
Polgármesteri
Hivatal
3.
energiahatékonyság
javítása
TOP-3.2.1-15
Idősek nappali
ellátásának
4.
fejlesztése
Jászladányon
TOP-4.2.1-15

Erről: 1./
2./

Típus
a

Szerződés
időtartama

Tárgyévet
Becsült nettó
terhelő nettó
érték HUF
érték HUF

Beszerzés
várható
időpontja
negyedévben

építés

határozott

118 954 449

118 954 449

2017. II. n.év

építés

határozott

134 952 756

134 952 756

2017. II. n. év

építés

határozott

21 572 647

21 572 647

2017. II. n. év

építés

határozott

51 176 965

51 176 965

2017. II. n. év

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

(Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 10 perc szünetet rendel el.)
13.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Az Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatás – Napközi konyha fejlesztése című
projekt keretében épület felújítás, valamint konyhatechnológia fejlesztése
(eszközbeszerzés) tárgyában kivitelező és szállító kiválasztása
Előadó: Major Ferencné alpolgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos anyagot mindenki megkapta. Major Ferencné
alpolgármestert kérdezi, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni?
Major Ferencné: a szokásos eljárási rendben került a testület elé a projekt megvalósításához
a kivitelezőt és a szállítót kell kiválasztani a legalacsonyabb összegű árajánlat szerint, melyet
az előterjesztés tartalmaz.
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság
megtárgyalta, és javasolja az írásos anyag szerint a kivitelezésre a NÜVI ajánlatát, az
eszközbeszerzésre a Kappa HV Kft. ajánlatát elfogadásra.
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Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése,
véleménye vagy más javaslata?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a kivitelező
kiválasztására a NÜVI árajánlatának elfogadását?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
113/2017. (III. 23.) sz. határozata
Az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatás – Napközi konyha fejlesztése”
című projekt keretében épület felújítás tárgyában kivitelező kiválasztására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel az „Önkormányzati étkeztetési
fejlesztések támogatás – Napközi konyha fejlesztése” című projekt keretében épület
felújítás tárgyában kivitelezésre a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő
Intézmény (5055 Jászladány, Hősök tere 6.) árajánlatát fogadja el bruttó 21.397.039,Ft összegben. A forrást a projekt költségvetéséből biztosítja. Egyben megbízza a
polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben,
3./ Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény (5055 Jászladány,
Hősök tere 6.)
értesülnek
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a Kappa HV Kft.
ajánlatát az eszközbeszerzésre?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
114/2017. (III. 23.) sz. határozata
Az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatás – Napközi konyha fejlesztése”
című projekt keretében konyhatechnológia fejlesztése (eszközbeszerzés) tárgyában
szállító kiválasztására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel az „Önkormányzati étkeztetési
fejlesztések támogatás – Napközi konyha fejlesztése” című projekt keretében
konyhatechnológia fejlesztése (eszközbeszerzés) tárgyában a Kappa HV Kft. (5000
Szolnok, Uszály u. 22.) árajánlatát fogadja el bruttó 17.402.962,- Ft összegben. A
forrást a projekt költségvetéséből biztosítja. Egyben megbízza a polgármestert a
szerződés aláírására.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben,
3./ Kappa HV Kft. (5000 Szolnok, Uszály u. 22.)
értesülnek
14.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések – Jászladány belterületi
járdáinak felújítása projekt keretében kivitelező kiválasztása
Előadó: Major Ferencné alpolgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos előterjesztést mindenki megkapta, alpolgármester
asszonyt kérdezi kívánja-e szóban kiegészíteni?
Major Ferencné: nem kívánja szóban kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság
megtárgyalta, és javasolja az írásos anyag szerint a kivitelezésre a NÜVI ajánlatát
elfogadásra.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése,
véleménye vagy más javaslata?
Szöllősi János: hol lehet megtekinteni, hogy melyik utcákat érinti a pályázat? Érinti-e a Zsák
utcát és az Ady Endre utcát, ha nem, akkor lehet-e módosítani?
Mezei Norbert: konkrét utcákra nyert a pályázat, nem lehet rajta módosítani. Az utcák a
következők: Táncsics Mihály utca (35. számtól fölfelé), Rózsa utca (19. számtól fölfelé),
Nefelejcs utca, Gólya utca, Liszt Ferenc utca, Baross utca, Zsák utca.
(További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a pénzügyi
bizottság javaslatát?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
115/2017. (III. 23.) sz. határozata
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések – Jászladány belterületi járdáinak
felújítása” projekt keretében kivitelező kiválasztása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel az „Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések – Jászladány belterületi járdáinak felújítása” projekt keretében
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járdafelújítás tárgyában kivitelezésre a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő
Intézmény (5055 Jászladány, Hősök tere 6.) árajánlatát fogadja el bruttó 14.989.620,Ft összegben. A forrást a projekt költségvetéséből biztosítja. Egyben megbízza a
polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben,
3./ Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény (5055 Jászladány,
Hősök tere 6.)
értesülnek.
15.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a Jászladányi Rendőrőrs Parancsnoka által benyújtott, Jászladány, Petőfi
Sándor u. 1-3. szám alatti orvosi rendelő épületében Biztonsági Kamera kiépítésére
vonatkozó kérelem megtárgyalására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: írásos kérelem érkezett őrsparancsnok úrtól az orvosi
rendelőben biztonsági kamera kiépítésére. A képviselők részére kiküldésre került tájékoztató
jelleggel 2 árajánlat, hogy a rendszer kiépítése mennyibe kerülne. Pénzügyi bizottság
tárgyalta, milyen javaslat született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta, és
javasolja, hogy amennyiben lehetőség lenne az OEP finanszírozásból lehetőség van rá, akkor
legyen kiépítve a kamera rendszer.
Mezei Norbert: az OEP finanszírozás lehetővé teszi, hogy tárgyi eszközt vásároljanak az
orvosi rendelőbe. Tájékoztatásul szeretné elmondani, hogy a tavalyi évben 3 millió forint
hiány keletkezett az egészségügyben, mely a zárszámadáskor a testület elé fog kerülni.
Bagi Zsolt: úgy tudja, hogy a 6 órában foglalkoztatott asszisztens nő kismama. Nem
keletkezik ezáltal megtakarítás az orvosi rendelőben?
Dr. Bakos Beáta: nem tudja, esetleg akkor, ha az ő helyére nem vesznek föl mást.
Bertalanné Drávucz Katalin: akkor az üres álláshely lesz, és bérmegtakarítás keletkezik. A
kamera rendszer költsége 215 ezer forint lenne. Ebben az évben várható plusz finanszírozás?
Dr. Bakos Beáta: nem hallott még róla.
Bagi Zsolt: javasolja a kamerarendszer kiépítését.
Dr. Bakos Beáta: valóban megszaporodtak a rendelőben a garázdasággal kapcsolatos
problémák. Kétség kívül nagyobb hatása lenne, ha a rendbontáskor történne belőle eljárás, és
következménye lenne az ügynek. A kismama asszisztensnő álláshelyét szeretné, ha újra be
lenne töltve legalább 4 órás munkakörben, mert a nyári szabadságolást nem tudják
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másképpen megoldani, vagy esetleg helyettesítéssel, de akkor az órabért keményen ki kell
fizetni.
Bagi Zsolt: sajnos a tendencia azt mutatja, hogy lassan minden intézményt el kell látni
biztonsági kamerával.
Bertalan László: javasolja a kamera rendszer kiépítését, legyen az önkormányzat a
rendőrséggel együttműködő. Az óvodában is meg kell vizsgálni a kamera szükségességét,
amiről az elmúlt napokban már beszéltek.
Lajosné Kiss Klára: felvette a kapcsolatot egy gyermekjogi képviselővel, hiszen
személyiségi jogokat sért, ha a kamerát beüzemelik, és ha már 1 szülő nem írja alá a
nyilatkozatot, akkor már nem helyezhetik el.
Bertalan László: az orvosi rendelőben nincs ilyen?
Lajosné Kiss Klára: az óvoda más, mert ott az öltözőben levetkőznek a gyerekek, és sérti a
személyiségi jogokat. Bele kellett fogalmazni, hogy vagyonvédelem miatt szükséges, a
tettenérés miatt. Elküldte a jogi képviselőnek rektorállásra.
Bertalan László: ha nem az öltözőbe tennék a kamerát, hanem csak a folyosóra, az nem
lenne elég visszatartó erő?
Bertalanné Drávucz Katalin: ott nincs értelme, ugyanúgy ellopnák a ruhákat.
Szöllősi János: az orvosi rendelőbe felszerelésre kerülő kamerához felvevő egység is
tartozik?
Bertalan László: igen, rögzít a kamera rendszer, amit vissza lehet nézni. Továbbgondolva a
kamera rendszert, véleménye szerint a parkot is be kell kamerázni, hogy megmaradjon
minden épségben. Doktornővel beszéltek róla, hogy az orvosi rendelőben sorszámhúzó gépre
is szükség lenne, hogy ne veszekedjenek azon, hogy ki volt ott előbb. Valaki fel tudná mérni,
hogy ez mennyibe kerülne?
Szöllősi János: ezt nagyon nehéz lenne megvalósítani, mert sokan telefonon jelentkeznek be,
és kérnek időpontot.
Dr. Bakos Beáta: nehéz lenne, főleg amikor a három körzetet egyedül viszi, és össze kellene
fésülni a sorszámokat. A költségnek utána tud nézni.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése,
véleménye vagy más javaslata?
(További hozzászólás, kérdés nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a javaslatot,
hogy kerüljön kiépítésre a kamera rendszer az orvosi rendelőben?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
116/2017. (III. 23.) sz. határozata
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A Jászladányi Rendőrőrs Parancsnoka által benyújtott, Jászladány, Petőfi Sándor u. 1.
szám alatti orvosi rendelő épületében Biztonsági Kamera kiépítésére vonatkozó
kérelemre
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel a Jászladány, Petőfi Sándor u. 1.
szám alatti orvosi rendelő épületében Biztonsági Kamera rendszer kiépítését határozza
el. Képviselő-testület a kamera rendszer kiépítésének költségét az OEP
finanszírozásból biztosítja az önkormányzat 2017. évi költségvetésében.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben,
3./ Jászladány Rendőrőrs Parancsnoka
értesülnek.
16.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a partnerségi egyeztetés szabályairól
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Lovász Imre jegyző,
Dankó Zoltán településtervező,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

szóló

16/2014.

(XI.

28.)

Bertalanné Drávucz Katalin: a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló
rendeletmódosításról készült előterjesztést mindenki megkapta. Átadja a szót Dankó
Zoltánnak, hogy ismertesse a képviselőkkel a módosítás szükségét.
Dankó Zoltán: a település már rendelkezik ún. partnerségi rendelettel, ennek módosítására
kerül sor. A partnerségi rendelet alapvető célja az, hogy a településrendezési eszközök
bármilyen módosítása – szabályozás, helyi építészi szabályzat, integrált településfejlesztési
stratégia, vagy településképet érintő jogalkotás – fontos, hogy egy bizonyos társadalmasításon
menjen keresztül. Partnerségi rendeletben határozta meg annak idején a testület azt, hogy
kiket kíván bevonni, hogy minél tágabb környezetben érezze a lakosság magáénak ezt a
rendeletet. Elsősorban a helyi lakosok, civil szervezetek, egyesületek, egyházak, gazdálkodó
szervezetek. Meg van szabályozva, hogy kik milyen formában értesülnek. Van, akik
közhírelés útján, van, akik közvetlen írásos megkereséssel. Megalkotta a Parlament azt a
törvényt, ami a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítését szabályozza, melyről minden
településnek rendeletet kell alkotni október 1-ig. Ennek a feltételeit a partnerségi rendelet
módosításával lehet megtenni, hiszen azt is meghatározták, hogy hányszor kell lakossági
fórumot tartani, és milyen módon kell közhírelni, ezért van szükség a rendeletmódosításra.
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta,
és javasolja a rendeletmódosítás elfogadását az előterjesztés szerint.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése,
véleménye vagy más javaslata?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)

47
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el az ügyrendi
bizottság javaslatára a rendeletmódosítást?
A Képviselő-testület a rendeletmódosítást 9 igen szavazattal – minősített többséggel egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2017. (III. 27.) számú önkormányzati rendelete
a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló
16/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
17.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a „Nő az esély-foglalkoztatás” című EFOP-1.1.3-17 kódjelű pályázati
felhívásokra támogatási kérelem benyújtásáról
Előadó: Major Ferencné alpolgármester,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: írásos előterjesztést mindenki kapott a napirendi ponthoz,
átadja a szót Major Ferencné alpolgármesternek.
Major Ferencné: tulajdonképpen volt már egy ilyen pályázata az önkormányzatnak, ami
alapján egy korábban képzésben részt vett roma származású nőt foglalkoztat. Ismét megnyílt
ez a pályázati forma, mely 100%-os finanszírozású két éven keresztül fedezi a költségeket, az
önkormányzatnak további 1 éves továbbfoglalkoztatási kötelezettsége van, melynek költsége
2.454.880,- forint. A pályázatban irodabútor, és iroda felszerelés beszerzésére van lehetőség,
mely az önkormányzatnál maradhat.
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság javasolja az
előterjesztés elfogadását.
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 fogadja el a pénzügyi
bizottság javaslatát?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
117/2017. (III. 23.) sz. határozata
„Nő az esély-foglalkoztatás” című EFOP-1.1.3-17 kódjelű pályázati felhívásra
támogatási kérelem benyújtásáról
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság javaslatára támogatási kérelmet nyújt be Az Emberi
Erőforrások Operatív Program (EFOP) keretében megjelent „Nő az esélyfoglalkoztatás” című, EFOP-1.1.3-17 kódjelű pályázati felhívásra.
Képviselő-testület a kérelem pozitív elbírálása esetén vállalja a 12 hónapos
továbbfoglalkoztatási kötelezettségét.
Képviselő-testület megbízza Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert a támogatási
szerződés és egyéb, a pályázathoz kapcsolódó nyilatkozatok 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 a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú ASP rendszerhez való
csatlakozásról szóló 358/2016. (XII. 20.) számú képviselő-testületi határozat
módosítására
Előadó: Lovász Imre jegyző
Bertalanné Drávucz Katalin: átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek.
Lovász Imre: az ASP pályázat benyújtásra került határidőre, a szükséges dokumentációkkal
együtt, és ezzel kapcsolatban a mai napon a Miniszterelnökségtől érkezett egy hiánypótlás,
amely egyetlen pontot tartalmaz, hogy szükséges a testületi határozatot módosítani az
előterjesztés szerint, amely kiosztásra került. Javasolja az írásos anyag szerint a határozati
javaslat elfogadását.
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 fogadja el az írásos
anyagban szereplő határozati javaslatot?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
118/2017. (III. 23.) sz. határozata
A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú ASP rendszerhez való csatlakozásról szóló
358/2016. (XII. 20.) számú képviselő-testületi határozat módosítására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a KÖFOP-1.2.1-VEKOP16 kódszámú ASP rendszerhez való csatlakozásról szóló 358/2016. (XII. 20.) számú
képviselő-testületi határozatát módosítja, felhatalmazza a polgármestert, hogy a
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján
támogatási kérelem benyújtását követően a támogatási jogviszony létrejötte (pozitív
elbírálás) esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja.
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Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben,
3./ Miniszterelnökség
Közigazgatási
Programok
Irányító
Hatóság
Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztály (e-ügyintézés felületen)
értesülnek.
19.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Támogatási kérelem benyújtása a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, „A vidéki térségek
kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése – Helyi
termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés
fejlesztése” című felhívásra
Előadó: Major Ferencné alpolgármester
Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Átadja a szót
Major Ferencné alpolgármesternek.
Major Ferencné: A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető
szolgáltatásainak fejlesztése – Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális
fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című felhívás esetében a Képviselő-testület 362/2016.
(XII. 20.) sz. határozatával döntött támogatási kérelem benyújtásáról a helyi piac fejlesztése
tárgyában. Akkor úgy került megfogalmazásra a támogatási kérelem benyújtása, hogy csak a
piac szerepelt benne, mert egy nyertes konyhapályázata már volt az önkormányzatnak.
Időközben a költségvetés tárgyalásakor kiderült, hogy 10.160.000,- forint további fejlesztés
lenne szükséges a napközi konyha vonatkozásában, hogy egy teljes körű fejlesztés
megvalósulhasson, ezért van újra a testület előtt ez az előterjesztés, hogy a második célterület
esetében is benyújtásra kerülhessen a támogatási kérelem. 95 %-os támogatási intenzitás
mellett az 5% önerő 3,5 millió forint, ha a teljes összegre pályázik az önkormányzat, és akkor
a 10.160.000,- forint fejlesztési összeg helyett csak az önerőt kellene kifizetni.
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 ért egyet az elhangzott
javaslattal?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
119/2017. (III. 23.) sz. határozata
Támogatási kérelem benyújtása a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, „A vidéki térségek
kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése – Helyi
termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés
fejlesztése” című felhívásra
1. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási kérelmet nyújt
be a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, „A vidéki térségek kisméretű
infrastruktúrájának
és
alapvető
szolgáltatásainak
fejlesztése
–
Helyi
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termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés
fejlesztése” című felhívásra.
2. Képviselő-testület pozitív elbírálású támogatási kérelem esetén vállalja a helyi
termékértékesítést szolgáló piac felújítását, fejlesztését, mely Jászladány
nagyközségben 1338 hrsz. (Földhivatali tulajdoni lap szerint Jászladány, Petőfi S. u. 6.
sz) alatt található ingatlanon valósul meg, valamint a Napközi konyha fejlesztését,
mely Jászladány, Kossuth L. u. 125. szám, 1368 hrsz. alatt található ingatlanon valósul
meg.
3. A támogatási intenzitás 95 %. Képviselő-testület a fejlesztés megvalósításához
szükséges 5 % önerőt 2017. évi költségvetésében biztosítja.
4. Támogató döntés esetén Képviselő-testület az 5 éves üzemeltetést a fejlesztések
vonatkozásában vállalja.
Határidő:
Felelős:

Folyamatos
Major Ferencné alpolgármester

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben
3./ Major Ferencné alpolgármester helyben
értesülnek.
20.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Egyebek
Előadó: Bertalan László képviselő
Bertalanné Drávucz Katalin: átadja a szót Bertalan László képviselőnek.
Bertalan László: kéthavi tiszteletdíját szeretné felajánlani a Polgárőrség részére, ehhez kéri a
testület jóváhagyását.
Szöllősi János:
lebonyolítására.

kéthavi

tiszteletdíját

szeretné

felajánlani

a

Jász

világtalálkozó

Mezei Norbert: ilyen formában nem tudják a tiszteletdíjat átcsoportosítani, úgy tudna ez
működni, ha valamelyik civil szervezet vagy egyesület részére ajánlaná fel, és ők használnák
fel a világtalálkozó lebonyolításához.
Szöllősi János: akkor a Polgárőrség részére ajánlja fel, a világtalálkozó lebonyolítására.
Gyárfás Lajos: háromhavi tiszteletdíját szeretné felajánlani a Polgárőrség részére, az épülő
park kamerarendszerének kiépítéséhez.
Seresné Lados Éva: kéthavi tiszteletdíját szeretné felajánlani a Polgárőrség részére az orvosi
rendelőben biztonsági kamera kiépítéséhez.
Dr. Bakos Beáta: kéthavi tiszteletdíját szeretné felajánlani a Polgárőrség részére, melyből 1
havit az orvosi rendelőben biztonsági kamera kiépítéséhez, 1 havit pedig a park
kamerarendszerének kiépítéséhez.

51
(További hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Bertalan
László képviselő 2 havi tiszteletdíj felajánlását a Polgárőrség részére?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
120/2017. (III. 23.) sz. határozata
Bertalan László képviselő tiszteletdíjának felajánlása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Bertalan
László képviselő március és április hónapokra járó, havi bruttó 48.350,- forint
tiszteletdíj és 10.637,- forint járulékai összegben, összesen bruttó 117.974,- Ft
tiszteletdíj-felajánlását a Jászladányi Polgárőr Egyesület támogatására.
Erről: 1./
2./
3./
4./

Képviselő-testület tagjai helyben,
Bertalan László képviselő helyben,
Polgármesteri Hivatal helyben,
Jászladányi Polgárőr Egyesület
értesülnek.

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Szöllősi
János képviselő 2 havi tiszteletdíj felajánlását a Polgárőrség részére a XXIII. Jász
világtalálkozó támogatására?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
121/2017. (III. 23.) sz. határozata
Szöllősi János képviselő tiszteletdíjának felajánlása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Szöllősi
János képviselő március és április hónapokra járó, havi bruttó 48.350,- forint
tiszteletdíj és 10.637,- forint járulékai összegben, összesen bruttó 117.974,- Ft
tiszteletdíj-felajánlását a Jászladányi Polgárőr Egyesület részére a XXIII. Jász
világtalálkozó támogatására.
Erről: 1./
2./
3./
4./

Képviselő-testület tagjai helyben,
Szöllősi János képviselő helyben,
Polgármesteri Hivatal helyben,
Jászladányi Polgárőr Egyesület
értesülnek.

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Gyárfás
Lajos képviselő 3 havi tiszteletdíj felajánlását a Polgárőrség részére, a park védelmére kamera
kiépítésére?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
122/2017. (III. 23.) sz. határozata
Gyárfás Lajos képviselő tiszteletdíjának felajánlása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Gyárfás
Lajos képviselő március, április és május hónapokra járó, havi bruttó 48.350,- forint
tiszteletdíj és 10.637,- forint járulékai összegben, összesen bruttó 176.961,- Ft
tiszteletdíj-felajánlását a Jászladányi Polgárőr Egyesület részére a Hősök tere Szabadság tér - Petőfi Sándor utca által határolt park védelmére, biztonsági kamera
kiépítésének támogatására.
Erről: 1./
2./
3./
4./

Képviselő-testület tagjai helyben,
Gyárfás Lajos képviselő helyben,
Polgármesteri Hivatal helyben,
Jászladányi Polgárőr Egyesület
értesülnek.

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Seresné
Lados Éva képviselő 2 havi tiszteletdíj felajánlását a Polgárőrség részére, az orvosi
rendelőben biztonsági kamera kiépítésére?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
123/2017. (III. 23.) sz. határozata
Seresné Lados Éva képviselő tiszteletdíjának felajánlása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Seresné
Lados Éva képviselő március és április hónapokra járó, havi bruttó 54.850,- forint
tiszteletdíj és 12.067,- forint járulékai összegben, összesen bruttó 133.834,- Ft
tiszteletdíj-felajánlását a Jászladányi Polgárőr Egyesület részére az orvosi rendelőben
biztonsági kamera kiépítésének támogatására.
Erről: 1./
2./
3./
4./

Képviselő-testület tagjai helyben,
Seresné Lados Éva képviselő helyben,
Polgármesteri Hivatal helyben,
Jászladányi Polgárőr Egyesület
értesülnek.

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Dr. Bakos
Beáta képviselő 2 havi tiszteletdíj felajánlását a Polgárőrség részére, az egyiket a park
védelmére, a másikat az orvosi rendelő védelmére biztonsági kamera kiépítésére?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
124/2017. (III. 23.) sz. határozata
Dr. Bakos Beáta képviselő tiszteletdíjának felajánlása

