JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. április 27-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén,
a Polgármesteri Hivatal dísztermében

Jelen vannak: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt,
Bertalan László, Gyárfás Lajos, Major Ferencné, Seresné Lados Éva, Szöllősi János, Tóth
Imre 8 fő képviselő.
Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Dr. Bakos Beáta 1 fő képviselő.
Tanácskozási joggal jelen van:
Lovász Imre jegyző,
Lóczi István aljegyző,
Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője,
Lajosné Kiss Klára a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője,
Fodorné Zana Andrea a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
megbízott vezetője,
Göröcs László a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény megbízott
vezetője,
Müllerné Braun Erika az Ozoróczky Mária Szociális Központ intézményvezetője.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester nagy tisztelettel köszönti a soron kívüli ülésen
megjelenteket. Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 8 fő jelen van, Dr. Bakos Beáta
képviselő jelezte távolmaradását. A testület határozatképes, az ülést megnyitja.
Megkérdezi, hogy a meghívóban szereplő 10 napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek
kérdése, vagy plusz napirendi pont, illetve módosító javaslata?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: plusz napirendi
pontként javasolja nyílt ülésben a Jászladány, Kossuth L. u. 106. sz. (2646 hrsz.) ingatlan
vonatkozásában telekmegosztás lebonyolításáról szóló előterjesztést, a Jászkapitány
útiköltségeinek elszámolására előirányzat átcsoportosításról szóló előterjesztést, a Jászladány,
Vendel u. 1. szám (2390 hrsz.) alatti ingatlanon található lakóépület vizesedésével
kapcsolatos szakértői ajánlat kiválasztásáról szóló előterjesztést, a polgármester
illetményének és költségtérítésének megállapításáról, a 265/2014. (X.21.) számú képviselőtestületi határozat módosításáról szóló előterjesztést és az Új Néplap külön kiadványára szóló
ajánlat megtárgyalásáról szóló előterjesztést.
Bertalanné Drávucz Katalin: javasolja nyílt ülésben tárgyalni a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséhez szükséges közszolgáltató kiválasztásáról
szándéknyilatkozat meghozatalát.
(További hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy
a Jászladány, Kossuth L. u. 106. sz. (2646 hrsz.) ingatlan vonatkozásában telekmegosztás
lebonyolításáról szóló előterjesztést nyílt ülésben 9. pontként tárgyalja a testület?
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A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
131/2017. (IV. 27.) sz. határozata
Napirend kiegészítése
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi
ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben kíván tárgyalni:
9./

Előterjesztés a Jászladány, Kossuth L. u. 106. sz. (2646 hrsz.) ingatlan
vonatkozásában telekmegosztás lebonyolítására
Előadó: Müllerné Braun Erika intézményvezető,
Lóczi István aljegyző,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy
a Jászkapitány útiköltségeinek elszámolására előirányzat átcsoportosításról szóló
előterjesztést nyílt ülésben 10. pontként tárgyalja a testület?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
132/2017. (IV. 27.) sz. határozata
Napirend kiegészítése
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi
ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben kíván tárgyalni:
10./

Előterjesztés előirányzat átcsoportosításra Jászkapitány
elszámolására
Előadó: Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

útiköltségeinek

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy
a Jászladány, Vendel u. 1. szám (2390 hrsz.) alatti ingatlanon található lakóépület
vizesedésével kapcsolatos szakértői ajánlat kiválasztásáról szóló előterjesztést nyílt ülésben
11. pontként tárgyalja a testület?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
133/2017. (IV. 27.) sz. határozata
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Napirend kiegészítése
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi
ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben kíván tárgyalni:
11./

Előterjesztés Jászladány, Vendel u. 1. szám (2390 hrsz.) alatti ingatlanon
található lakóépület vizesedésével kapcsolatos szakértői ajánlat kiválasztására
Előadó: Lovász Imre jegyző
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy
a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról, a 265/2014. (X.21.)
számú képviselő-testületi határozat módosításáról szóló előterjesztést nyílt ülésben 12.
pontként tárgyalja a testület?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
134/2017. (IV. 27.) sz. határozata
Napirend kiegészítése
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi
ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben kíván tárgyalni:
13./

Előterjesztés a polgármester illetményének és költségtérítésének
megállapítására, a 265/2014. (X.21.) számú képviselő-testületi határozat
módosítására
Előadó: Lovász Imre jegyző
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy
az Új Néplap külön kiadványára szóló ajánlat megtárgyalásáról szóló előterjesztést nyílt
ülésben 13. pontként tárgyalja a testület?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
135/2017. (IV. 27.) sz. határozata
Napirend kiegészítése
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi
ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben kíván tárgyalni:
14./

Előterjesztés az Új Néplap külön kiadványára szóló ajánlat megtárgyalására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
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Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy
a szándéknyilatkozat meghozatala a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtéséhez szükséges közszolgáltató kiválasztásáról szóló előterjesztést nyílt ülésben 14.
pontként tárgyalja a testület?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
136/2017. (IV. 27.) sz. határozata
Napirend kiegészítése
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi
ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben kíván tárgyalni:
12./

Előterjesztés szándéknyilatkozat meghozatalára a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtéséhez szükséges közszolgáltató kiválasztására
Előadó: Lovász Imre jegyző

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a mai napirendet,
mely következtében 14 napirendi pontot nyílt ülésben 2 napirendi pontot zárt ülésben tárgyal
a testület?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
137/2017. (IV. 27.) sz. határozata
Napirend elfogadása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők szerint
határozza meg mai ülésének napirendjét:
N a p i r e n d :
1./

Előterjesztés „A Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány” alapító okiratának
módosítására
Előadó: Lovász Imre jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

2./

Előterjesztés a képviselő-testület által odaítélhető díjak adományozásáról, és a
közszférában tevékenykedők elismeréséről szóló 20/2009. (VI.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Lovász Imre jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
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3./

Előterjesztés a házasságkötések engedélyezésének szabályairól, valamint az
azokért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet megalkotására
Előadó: Lovász Imre jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

4./

Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére
Előadó: Lovász Imre jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

5./

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

6./

Előterjesztés a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által a közfoglalkoztatási
programok során kitermelt faanyagok önkormányzatok részére szociális célú
hasznosításra történő igénylés benyújtására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

7./

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

8./

Előterjesztés „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása”
felhívásra pályázat benyújtására
Előadó: Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

9./

Előterjesztés a Jászladány, Kossuth L. u. 106. sz. (2646 hrsz.) ingatlan
vonatkozásában telekmegosztás lebonyolítására
Előadó: Müllerné Braun Erika intézményvezető,
Lóczi István aljegyző,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

10./

Előterjesztés előirányzat átcsoportosításra Jászkapitány
elszámolására
Előadó: Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

11./

Előterjesztés Jászladány, Vendel u. 1. szám (2390 hrsz.) alatti ingatlanon
található lakóépület vizesedésével kapcsolatos szakértői ajánlat kiválasztására
Előadó: Lovász Imre jegyző
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

12./

Előterjesztés a polgármester illetményének és költségtérítésének
megállapítására, a 265/2014. (X.21.) számú képviselő-testületi határozat
módosítására
Előadó: Lovász Imre jegyző
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

13./

Előterjesztés az Új Néplap külön kiadványára szóló ajánlat megtárgyalására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

14./

Előterjesztés szándéknyilatkozat meghozatalára a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtéséhez szükséges közszolgáltató kiválasztására
Előadó: Lovász Imre jegyző

útiköltségeinek
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Zárt ülés:
15./

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő Jászladány, külterület 0563
hrsz. alatt található legelő művelési ágú külterületi ingatlan, valamint a
Jászladány, belterület 138/1 hrsz-ú kivett beépítetlen terület bérletére
vonatkozó kérelem megtárgyalására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

16./

Előterjesztés a Jászladány, Szélmalom u. 12. szám (1029 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

Előterjesztés „A Gyermekek Mosolyáért
módosítására
Előadó: Lovász Imre jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

Közalapítvány”

alapító

okiratának

Bertalanné Drávucz Katalin: átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek.
Lovász Imre: a Polgári Törvénykönyvnek való megfelelés miatt szükséges „A Gyermekek
Mosolyáért Közalapítvány” alapító okiratának módosítása, valamint az egységes szerkezetben
történő elfogadása. Az önkormányzat ügyvédei előkészítették az okiratokat, melyeket javasol
elfogadásra.
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi, hogy
milyen javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta
és javasolja „A Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány” alapító okiratának módosításának,
valamint egységes szerkezetének elfogadását.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése,
véleménye vagy más javaslata az írásos anyaggal kapcsolatban?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az ügyrendi
bizottság javaslatára a módosító okiratot?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
138/2017. (IV. 27.) sz. határozata
„A Gyermekek Mosolyáért” Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
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HATÁROZAT
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSRÓL
Alulírott Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő testülete, mint a
„GYERMEKEK MOSOLYÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY” alapítója az alapítvány
alapító okiratát jelen határozatban foglaltak szerint módosítja figyelemmel, a Szolnoki
Törvényszék Pk. 62.332/1998/17 sz. végzésben foglaltakra:
1. A közalapítvány szervezete és működése cím az alábbiakra
módosul, illetve egészül ki:
1. A közalapítvány ügyvezető szerve az háromtagú kuratórium.
A kuratórium tagjait az alapító önkormányzat testülete kéri fel és bízza meg.
A megbízás határozatlan időre szól.
A kuratórium tagjai feladatukat díjazás nélkül látják el.
Az alapító jelen okirattal egyidejűleg a közalapítvány kuratóriumába a következő
személyeket delegálja:
A kuratórium elnöke:
Lajosné Kiss Klára óvónő Jászladány, Tass v. u. 14.
A kuratórium tagjai:
Kun Frigyesné óvónő Jászladány, Damjanich u. 8.
Tálas Jánosné óvónő Jászladány, Táncsics M. u. 39/a.
A kuratóriumi tagság megszűnik:
- lemondással,
- a kuratóriumi tag halálával
- az alapító által történő visszahívással az alapítványi cél megvalósításának
közvetlen veszélyeztetése esetén
- az alapítvány megszűnésével.
2. A kuratórium szükség szerint, de évente legalább kétszer tart ülést.
• A kuratóriumi ülést az elnök, akadályoztatása esetén bármelyik tag összehívhatja.
Az összehívás és a napirend közlése írásban, az ülést megelőzően három nappal
történik.
• A kuratórium határozatképes, ha mind három fő jelen van. Határozatait nyílt
szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
• A kuratórium ülései nyilvánosak.
3. Kizáró és összeférhetetlenségi szabályok
• Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a
kuratórium tagja,
• Kuratórium tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
• A kuratórium tagja ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
• Nem lehet a kuratórium tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
• Nem lehet a kuratórium tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az
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•

ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem
lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet kuratóriumi
tag az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

2. A közalapítvány megszűnése cím az alábbiakkal egészül ki
A közalapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a közalapítvány vagyona
visszaszáll az alapítóra, azzal, hogy nem haladhatja meg az alapító által az
alapítványnak juttatott vagyont, és az alapító köteles azt a közalapítvány céljához
hasonló célra fordítani, és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.
Jászladány, 2017. április 27.
Bertalanné Drávucz Katalin
polgármester
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testület képviseletében
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ „A Gyermekek Mosolyáért” Közalapítvány helyben
3./ Szolnoki Törvényszék (ügyvédek által)
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az ügyrendi bizottság
javaslatára?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
139/2017. (IV. 27.) sz. határozata
„A Gyermekek Mosolyáért” Közalapítvány egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratának elfogadása
A GYERMEKEK MOSOLYÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
ALAPÍTÓ OKIRATA
módosításokkal – dőlt betűkkel kiemelve – egységes szerkezetben
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat, mint alapító, a Polgári törvénykönyvről szóló
2013. évi törvény és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény rendelkezéseire
figyelemmel, az alábbiakban fogadja el a GYERMEKEK MOSOLYÁÉRT
KÖZALAPÍTVÁNY
alapító
okiratát
módosításokkal
egységes
szerkezetben.
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A közalapítvány neve:
A Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány
A közalapítvány székhelye:
Jászladány, Petőfi Sándor utca 11.
A számlát vezető pénzintézet:
OTP Bank Nyrt. Jászladányi Fiókja
A közalapítvány jellege:
1. A közalapítvány nyitott, ahhoz hazai és külföldi, magán- és jogi személyek
csatlakozhatnak, amennyiben a közalapítvány céljaival egyetértenek.
2. A közalapítvány céljai elérése érdekében együttműködik minden szervezettel,
közösséggel, magánszeméllyel, aki a közös célok elérésén munkálkodik.
3. A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független,
azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselőjelöltet nem állít, és nem
támogat.
4. A közalapítvány határozatlan időre jött létre.
A közalapítvány célja:
A Közalapítvány célul tűzte ki a jászladányi óvodás gyermekek mindennapi
tevékenységéhez szükséges feltételek, eszközállomány javítását, gazdagítását.
Különös tekintettel:
•
•
•
•

•

Az élményszerű, tapasztalásra épülő óvodai élethez, és a környezettudatos
magatartás formálásához szükséges attitűd alakítása,
A gyermekek értelmi képességeinek fejlesztéséhez szükséges változatos
játékeszközök biztosítása,
A gyermekek egészséges életviteléhez, gondozásához, testi – lelki szükségleteik,
mozgásigényük kielégítéséhez nélkülözhetetlen feltételek megteremtése,
Az óvodába járó gyermekek számára az esztétikus külső – belső környezet
folyamatos fejlesztése, gazdagítása, a családias, nyugodt, szeretetteljes légkör
érdekében,
A hátrányos környezetből érkező gyermekek esélyeinek növelése, valamint a
tehetséggondozás minél hatékonyabb elősegítése.
A közalapítvány segíti:

-

A gyermekek játéktevékenység közbeni értelmi képességének fejlesztését.
A gyermekek egészséges életmódra nevelését a helyes életritmus kialakításával, a
napi mozgás lehetőség megteremtésével.
A gyermekek környezet- és természetbarát viselkedésformáinak alakítását
élményekkel, tapasztalatokkal.
A hátrányokkal induló gyermekek esélyegyenlőségének biztosítását.
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-

A gyermekek mindennapi, örömteli tevékenykedtetése feltételeinek javítását.
Valamennyi jászladányi 3-6-7 éves gyermek óvodai életének gazdagítását.
A közalapítvány vagyona, bevétele és annak felhasználásimódja

1. Az alapító a közalapítvány céljaira 200.000.-Ft készpénzvagyont rendel, melyet a
közalapítvány bankszámlán helyez el.
E rendelkezés nem zárja ki egyéb elhelyezés pl: értékpapír lehetőségét.
2. A közalapítvány bevételének minősülnek:
-

A közalapítvány számlájára történő befizetések
Vállalkozási bevételek
Adományok, támogatások
Pályázaton nyert összegek
Az induló vagyon és a bevételek hozadéka, kamata.

A közalapítvány költségei;
- a tevékenység érdekében felmerült költségek
- a cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen kiadások
- a célt szolgáló ráfordítások
- a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos közvetlen kiadások
3. A közalapítvány vagyonának felhasználási módja:
- A közalapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, az csak a
kitűzött célok elérésére használható fel. Az induló vagyonból 100.000.-Ft nem
használható fel.
- A közalapítvány ügyvezető szerve a kuratórium. A közalapítvány tevékenységének
és fenntartásának költségeit a közalapítvány bevételéből keli biztosítani. E célra az
induló vagyon nem használható fel.).
- A bevételek felhasználásáról évente két alkalommal a kuratórium határoz a
felhasználás a közalapítvány céljaival összhangban történhet.
- A kuratórium a közalapítvány működéséről az alapítónak évente beszámolni és
gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni köteles
- Ha a közalapítvány éves bevétele meghaladja az Ötmillió forintot, a vezető szervtől
elkülönült felügyelő szerv létrehozása akkor is kötelező, ha ilyen kötelezettség más
jogszabálynál fogva egyébként nem áll fenn.
- A közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. A közalapítvány csak olyan gazdálkodó
szervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi befolyással (Polgári
Törvénykönyv 8:2. §) rendelkezik, és amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni
hozzájárulása mértékét. Közalapítvány által létrehozott gazdálkodó szervezet további
gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem
szerezhet.
- A kuratórium tagjai tevékenységüket társadalmi munkában látják el, csupán e
tevékenység ellátása során felmerülő és számlával igazolt költségeik megtérítésére
tarthatnak igényt
- A közalapítvány alapítványt nem hozhat létre, ahhoz nem csatlakozhat, azzal nem
egyesíthető, a közalapítvány alapítvány alapító jogainak gyakorlására nem jelölhető
ki.
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- A közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának mértékéig, de
legfeljebb összesen egymillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az
alapító okiratban foglalt célokra. Meghívásos pályázat kiírására kizárólag akkor
kerülhet sor, ha
•
•

azt törvény vagy kormányrendelet lehetővé teszi és
pályázati kiírás tartalmazza a támogatási célt, a támogatás feltételeit és az
elszámolás részletes rendjét.

A
közalapítvány
alapító
okiratának
módosítását
(módosítással
egybeszerkesztett szövegét) a Magyar Közlönyben, illetve az önkormányzat hivatalos
lapjában - ennek hiányában a helyben szokásos módon - közzé kell tenni.
A közalapítvány szervezete és működése
1. A közalapítvány ügyvezető szerve az három tagú kuratórium.
A kuratórium tagjait az alapító önkormányzat testülete kéri fel és bízza meg.
A megbízás határozatlan időre szól.
A kuratórium tagjai feladatukat díjazás nélkül látják el.
Az alapító jelen okirattal egyidejűleg a közalapítvány kuratóriumába a következő
személyeket delegálja:
A kuratórium elnöke:
Lajosné Kiss Klára óvónő Jászladány, Tass v. u. 14.
A kuratórium tagjai:
Kun Frigyesné óvónő Jászladány, Damjanich u. 8.
Tálas Jánosné óvónő Jászladány,Táncsics M. u. 39/a.
A kuratóriumi tagság megszűnik:
- lemondással,
- a kuratóriumi tag halálával
- az alapító által történő visszahívással az alapítványi cél megvalósításának
közvetlen veszélyeztetése esetén
- az alapítvány megszűnésével.
2. A kuratórium szükség szerint, de évente legalább kétszer tart ülést.
• A kuratóriumi ülést az elnök, akadályoztatása esetén bármelyik tag összehívhatja.
Az összehívás és a napirend közlése írásban, az ülést megelőzően három nappal
történik.
• A kuratórium határozatképes, ha mind három fő jelen van. Határozatait nyílt
szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
• A kuratórium ülései nyilvánosak.
3. Kizáró és összeférhetetlenségi szabályok
• Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a
kuratórium tagja,
• Kuratórium tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
• A kuratórium tagja ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
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•

•

•
4.
•
•
•

Nem lehet a kuratórium tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
Nem lehet a kuratórium tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem
lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet kuratóriumi
tag az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:
döntés a rendelkezésre álló vagyon felhasználásáról
a közalapítvány éves gazdálkodási tervének és mérlegének elfogadása
döntés meghozatala a közalapítvány céljaival megegyező tevékenységek
támogatásáról
a közalapítvány feladatai megszűnésekor javaslattétel a közalapítvány
megszüntetésére

5. A kuratórium évenként beszámol az alapítónak pénzügyi tevékenységéről, a
közalapítványi vagyon és hozadékának felhasználásáról valamint a közalapítvány
működéséről a képviselőtestületnek.
6. A közhasznú szervezel üléseiről köteles nyilvántartást vezetni, mely tartalmazza:
- a döntések tartalmát, időpontját és hatályát,
- a döntést támogatók és ellenzők arányát,
- azt, hogy a vezető szerv a döntésről az érintetteket írásban tájékoztatja,
nyilvánosságra a helyi újságban hozza
- a közhasznú szervezet irataiba való betekintés bárki részére korlátlanul
lehetséges, amennyiben az nem sérti a személyiségi jogokat
- a szervezel működéséről, szolgáltatásai igénybevételéről, beszámolójáról a helyi
sajtóban ad tájékoztatást.
A közalapítvány képviselete
A közalapítványt a kuratórium elnöke képviseli. Akadályoztatása esetén az elnök a
kuratórium bármely tagját meghatalmazhatja a képviselettel.
A bankszámla feletti aláírási joggal a kuratórium elnök. Lajosné Kiss Klára és a
kuratórium tagja, Kun Frigyesné rendelkeznek.
A közalapítvány titkársági feladatait Kun Frigyesné látja el.
A kuratórium ellenőrzését Jászladány Nagyközség Képviselő-testületének PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottsága végzi.
A közalapítvány megszűnése
A közalapítvány megszűnik, ha
- a közalapítvány céljai megvalósultak.
- jogszabály vagy bíróság rendelkezése folytán.
A közalapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a közalapítvány vagyona
visszaszáll az alapítóra, azzal, hogy nem haladhatja meg az alapító által az
alapítványnak juttatott vagyont, és az alapító köteles azt a közalapítvány céljához
hasonló célra fordítani, és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.
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Záró rendelkezések
1. Az alapító okirat módosítását kezdeményezheti a kuratórium, de ez nem irányulhat
a cél megváltoztatására és a közalapítvány megszüntetésére.
2. A közalapítvány működésének megkezdéséhez annak bírósági nyilvántartásba
vétele szükséges.
3. Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény ide vonatkozó rendelkezéseit, az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény és a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a
közhasznú jogállás egyes kérdéseiről szóló 350/2011.(XII) Kormány rendelet ide
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
Jászladány, 2017. április 27.
Bertalanné Drávucz Katalin
Polgármester
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testület képviseletében
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ „A Gyermekek Mosolyáért” Közalapítvány helyben
3./ Szolnoki Törvényszék (ügyvédek által)
értesülnek.
2 .

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a képviselő-testület által odaítélhető díjak adományozásáról, és a
közszférában tevékenykedők elismeréséről szóló 20/2009. (VI. 28.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Előadó: Lovász Imre jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek.
Lovász Imre: a helyi rendelet aktualizálásra került az elmúlt időszakban felmerült
igényeknek megfelelően. Javasolja a rendeletmódosítás elfogadását.
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi, hogy
milyen javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta
és javasolja a rendeletmódosítás elfogadását az előterjesztés szerint.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése,
véleménye vagy más javaslata az írásos anyaggal kapcsolatban?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el az ügyrendi
bizottság javaslatára a rendeletmódosítást?
A Képviselő-testület a rendeletmódosítást 8 igen szavazattal – minősített többséggel egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2017. (V. 2.) számú önkormányzati rendelete
a képviselő-testület által odaítélhető díjak adományozásáról,
és a közszférában tevékenykedők elismeréséről szóló
20/2009. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
3 .

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a házasságkötések engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért
fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet megalkotására
Előadó: Lovász Imre jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek.
Lovász Imre: törvényességi felhívás érkezett, mely alapján kötelező a házasságkötések
engedélyezésének szabályairól szóló rendelet megalkotása. Az előterjesztés elkészült, utána
megnézte pár hasonló önkormányzat rendeletét, és abban magasabb összegek szerepelnek,
ezért javasolja az összegek módosítását a kétszeresére emelni. Jászalsószentgyörgy és
Jászfelsőszentgyörgy ezen témájú rendeletei találhatók meg a Nemzeti Jogszabálytárban,
mindkét esetben kétszerese a díj az előterjesztésben szereplő díjaknak, ezért javasolja a díjak
megemelését.
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi, hogy
milyen javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta
és javasolja a rendelet tervezetet módosítani úgy, hogy a 3.§(2)-(3)-(4) bekezdésében,
valamint a 4. § (2) bekezdés a) b) c) pontjában található díjak mértéke 200%-ra
emelkedjenek.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése,
véleménye vagy más javaslata az írásos anyaggal és az elhangzott módosítással kapcsolatban?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el az ügyrendi
bizottság javaslatára a rendelet módosítását?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
140/2017. (IV. 27.) sz. határozata
A házasságkötések engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak
mértékéről szóló rendelet tervezet módosításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság javaslatára figyelemmel az alábbiak szerint módosítja a
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házasságkötések engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak
mértékéről szóló rendelet tervezetet:
1.
A rendelet tervezet 3. § (2) bekezdésében a „bruttó 5.000,- Ft/óra.” szövegrész
helyébe a „bruttó 10.000,- Ft/óra.” szövegrész kerül.
2.
A rendelet tervezet 3. § (3) bekezdésében a „bruttó 5.000,- Ft/óra.” szövegrész
helyébe a „bruttó 10.000,- Ft/óra.” szövegrész kerül.
3.
A rendelet tervezet 3. § (4) bekezdésében a „bruttó 10.000,- Ft/óra.” szövegrész
helyébe a „bruttó 20.000,- Ft/óra.” szövegrész kerül.
4.
A rendelet tervezet 4. § (2) bekezdés a) pontjában a „bruttó 2.500,- Ft/óra.”
szövegrész helyébe a „bruttó 5.000,- Ft/óra.” szövegrész kerül.
5.
A rendelet tervezet 4. § (2) bekezdés b) pontjában a „bruttó 2.500,- Ft/óra.”
szövegrész helyébe a „bruttó 5.000,- Ft/óra.” szövegrész kerül.
6.
A rendelet tervezet 4. § (2) bekezdés c) pontjában a „bruttó 5.000,- Ft/óra.”
szövegrész helyébe a „bruttó 10.000,- Ft/óra.” szövegrész kerül.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el az ügyrendi
bizottság javaslatára a módosított rendeletet-tervezetet?
A Képviselő-testület a rendeletet 8 igen szavazattal – minősített többséggel - egyhangúlag
elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2017. (V. 2.) számú önkormányzati rendelete
a házasságkötések engedélyezésének szabályairól, valamint
az azokért fizetendő díjak mértékéről
(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
4 .

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére
Előadó: Lovász Imre jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek.
Lovász Imre: felülvizsgálatra kerültek az önkormányzat régi rendeletei, és ezek közül az
Önkormányzati hatósági ügyek hatáskör-átruházásáról szóló 16/2005. (IX. 18.) és az azt
módosító 14/2010. (V. 2.) és 20/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendeleteket szükséges
hatályon kívül helyezni, mert a hatáskör átruházás beépült a Szervezeti és Működési
Szabályzat mellékletébe, ezért erre a rendeletre már nincs szükség. A Polgármesteri
Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi
juttatásokról, valamint szociális támogatásokról szóló 22/2001. (XI. 2.) önkormányzati
rendeletet is szükséges hatályon kívül helyezni, hiszen azok a jogszabályok már módosultak
ami alapján ez a rendelet korábban megalkotásra került. Hiába határozott meg ez a rendelet
bizonyos támogatásokat, ha azokat magasabb rendű jogszabályok már tiltanak. Javasolja a
rendeletek hatályon kívül helyezését.
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Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi, hogy
milyen javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta
és javasolja az önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezését.
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 javaslatára a hatályon kívül helyező rendeletet?
A Képviselő-testület a rendeletet 8 igen szavazattal – minősített többséggel - egyhangúlag
elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2017. (V. 2.) számú önkormányzati rendelete
egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
5 .

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

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

szóló 6/2015. (II. 23.)

Bertalanné Drávucz Katalin: átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek.
Lovász Imre: az önkormányzati hatósági ügyek hatáskör-átruházásáról szóló rendelet
Jászladány nagyközség címerének előállítására, használatára és forgalomba hozatalára
beérkezett kérelmek elbírálását a polgármesterre ruházta át. Mivel ezt a rendeletet az előző
napirendi pontnál a testület hatályon kívül helyezte, ezért szükséges ezt is belefoglalni a
Szervezeti és Működési Szabályzatba amint azt az előterjesztés is tartalmazza. Javasolja az
írásos anyag elfogadását.
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi, hogy
milyen javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta
és javasolja a rendelet módosítását az előterjesztés szerint.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése,
véleménye vagy más javaslata?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el az ügyrendi
bizottság javaslatára a rendeletmódosítást?
A Képviselő-testület a rendeletmódosítást 8 igen szavazattal – minősített többséggel egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2017. (V. 2.) számú önkormányzati rendelete
szervezeti és működési szabályzatról szóló
6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
6 .

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által a közfoglalkoztatási programok során
kitermelt faanyagok önkormányzatok részére szociális célú hasznosításra történő
igénylés benyújtására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: a Közúttól érkezett tájékoztatót írásban mindenki megkapta,
mely szerint a Közúttól lehet kérvényezni a közfoglalkoztatási programok során kitermelt
faanyagokat szociális célú hasznosításra. Ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat
született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja
igénylés benyújtását a Közút által kitermelt faanyagok szociális célú hasznosítására.
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 ügyrendi
bizottság javaslatával?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
141/2017. (IV. 27.) sz. határozata
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. által a közfoglalkoztatási programok során kitermelt
faanyagok önkormányzatok részére szociális célú hasznosításra történő igénylés
benyújtásáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság javaslatára figyelemmel igénylést nyújt be a Magyar Közút
Nonprofit Zrt-hez, a közfoglalkoztatási programok során kitermelt faanyagra, melyet
szociális tűzifaként kíván kiosztani/hasznosítani a rászorulók között.
Képviselő-testület felkéri Lóczi István aljegyzőt, hogy az igénylést nyújtsa be.
Felelős: Lóczi István aljegyző
Határidő: folyamatos
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben
értesülnek.
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7 .

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítására
Előadó: Fodorné Zana Andrea mb. intézményvezető,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi Fodorné Zana Andrea
intézményvezetőt, hogy kívánja-e az írásos anyagot szóban kiegészíteni?

megbízott

Fodorné Zana Andrea: nem kívánja szóban kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen
válaszol.
Lovász Imre: áttanulmányozta a módosításokat és ügyrendi bizottsági ülésen már említésre
is került, hogy szükséges még néhány kisebb módosítás. A mellékletek nem mindegyike
tartalmazza azt, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatnak milyen számú mellékletéről
van szó, ezért ezt szükséges pótolni. Az 5. 6. és 8. számú mellékletnek volt további
melléklete, melyeket szükséges beépíteni az adott mellékletbe. Az 1. számú mellékletben a
Könyvtáros munkaköri leírás nem tartalmazta a helyettesítési rendjét, ezzel szükséges
kiegészíteni, illetve az igazgatási ügyintéző munkaköri leírásából hatályon kívül kell helyezni
a megbízott intézményvezetői feladatok ellátását meghatározó a) pontot. A 4. számú
melléklet egészüljön ki azzal, hogy mely dokumentumokat kell válogatva, és mely
dokumentumokat kell erősen válogatva gyűjtenie a könyvtárnak. A 7. számú melléklet a
továbbképzési terv, melyet a képviselő-testület 334/2016. (XI. 24.) számú határozatával
elfogadott, azt a tervet kell ebbe a mellékletbe beilleszteni. A 8. számú mellékletben a
munkaköri leírásnak megfelelően kellene kialakítani a juttatásra jogosító munkaköröket is,
tehát a 2 fő közművelődési szakember II. helyett egy igazgatási ügyintéző lenne és a két
könyvtáros helyett 1 fő könyvtáros. Van egy belső dokumentum, mely a Bérleti díjak és
egyéb irodai szolgáltatások díjszabásait tartalmazza a Nagyközségi József Attila Művelődési
Ház és Könyvtár intézményben, ezt is szükséges mellékletként kezelni, így ez lenne a 10.
számú melléklet. Szükséges még a Szervezeti és Működési Szabályzat Záró rendelkezéseiben
a mellékletek felsorolását kiegészíteni a 9. és 10. számú mellékletek megnevezéseivel.
Javasolja ezekkel a módosításokkal kiegészítve az írásos anyagban szereplő SzMSz
elfogadását.
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja az
elhangzott kiegészítésekkel elfogadni az írásos előterjesztést.
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 Nagyközségi
József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítását az előterjesztés szerint a szóbeli kiegészítésekkel együtt az ügyrendi bizottság
javaslatára?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
142/2017. (IV. 27.) sz. határozata
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A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a Nagyközségi József Attila
Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az
előterjesztés szerint a következő módosításokkal:
1. A Szervezeti és Működési Szabályzat minden melléklete tartalmazza a „Szervezeti
és Működési Szabályzat” megnevezést és a melléklet számát.
2. Az 5. 6. és 8. számú mellékletek nem tartalmazzanak további mellékleteket, azon
rendelkezések épüljenek be az adott mellékletbe.
3. Az 1. számú mellékletben a Könyvtáros munkaköri leírása egészüljön ki a
helyettesítés szabályaival, valamint az Igazgatási ügyintéző munkaköri leírásában
a megbízott intézményvezetői feladatok ellátását meghatározó a) pont legyen
hatályon kívül helyezve.
4. A 4. számú melléklet egészüljön ki azzal, hogy mely dokumentumokat válogatva
és mely dokumentumokat erősen válogatva kell gyűjteni a könyvtárnak.
5. A 7. számú melléklet a képviselő-testület 334/2016. (XI. 24.) számú határozatával
elfogadott továbbképzési tervet tartalmazza.
6. A 8. számú mellékletben a munkaköri leírásnak megfelelően kell kialakítani a
juttatásra jogosító munkaköröket, a két fő közművelődési szakember II. helyett 1
fő igazgatási ügyintéző, a 2 fő könyvtáros helyett 1 fő könyvtáros szerepeljen.
7. A belső dokumentum meghatározás helyett a 10. számú melléklet legyen a Bérleti
díjak és egyéb irodai szolgáltatási díjszabás a Nagyközségi József Attila
Művelődési Ház és Könyvtár intézményben.
8. A Szervezeti és Működési Szabályzat X. Záró rendelkezése egészüljön ki:
- 9. számú melléklet: Könyvtárhasználati szabályzat
- 10. számú melléklet: Bérleti díjak és egyéb irodai szolgáltatási díjszabás a
Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár intézményben
szövegrésszel.
Képviselő-testület felkéri Fodorné Zana Andrea megbízott intézményvezetőt a
módosítások átvezetésére.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben,
3./ Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a Nagyközségi
József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát egységes
szerkezetben?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
143/2017. (IV. 27.) sz. határozata
A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési
Szabályzatának elfogadásáról
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a Nagyközségi József Attila
Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát módosításokkal
egységes szerkezetben.
Képviselő-testület megbízza Fodorné Zana Andrea megbízott intézményvezetőt az
egységes szerkezetű okirat aláírására, valamint arra, hogy az intézményben
dolgozókkal a Szervezeti és Működési Szabályzatot megismertesse, a szükséges
dokumentumokat aláírassa.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal,
3./ Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár helyben
értesülnek.
8 .

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés „Önkormányzati feladatellátást szolgáló
felhívásra pályázat benyújtására
Előadó: Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

fejlesztések

támogatása”

Bertalanné Drávucz Katalin: írásos előterjesztést mindenki kapott, megkérdezi Mezei
Norbert pénzügyi osztályvezetőt, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni?
Mezei Norbert: nem kívánja kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.
Bertalanné Drávucz Katalin: kibővített pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi
milyen javaslat született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság javasolja a
pályázat benyújtását.
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 pénzügyi
bizottság javaslatát?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
144/2017. (IV. 27.) sz. határozata
Pályázat benyújtására önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására,
a pályázat saját erejének biztosítása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel pályázatot nyújt be Magyarország
2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2.
pont c) alpontjában meghatározottak szerint a Belügyminisztériumhoz, az
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önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati kiírásra,
jászladányi belterületi járdák felújítására.
A pályázat teljes költsége: 17 646 999,- Ft
Támogatás összege (85%): 14 999 949,- Ft
Önerő (15%): 2 647 050,- Ft
Képviselő-testület a pályázat saját erejét 2 647 050,- Ft-ot az önkormányzat 2017. évi
költségvetésében a várható iparűzési adó többletbevétele terhére biztosítja.
Felelős: Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető
Határidő: 2017. május 2.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben
értesülnek.
9 .

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a Jászladány, Kossuth L. u. 106. sz. (2646 hrsz.) ingatlan vonatkozásában
telekmegosztás lebonyolítására
Előadó: Müllerné Braun Erika intézményvezető,
Lóczi István aljegyző,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: írásos anyagot mindenki kapott. Pénzügyi bizottság tárgyalta,
milyen javaslat született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság javasolja a
telekmegosztást a Kossuth L. u. 106. szám alatti ingatlan vonatkozásában.
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 a pénzügyi
bizottság javaslatára a telekmegosztással?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
145/2017. (IV. 27.) sz. határozata
A Jászladány, Kossuth L. u. 106. sz. (2646 hrsz.) ingatlan vonatkozásában
telekmegosztás lebonyolítására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel a Jászladány, Kossuth Lajos u. 106.
szám (2646 hrsz.) alatti ingatlan telekmegosztásáról határoz.
Képviselő-testület felhatalmazza az Ozoróczky Mária Szociális Központ vezetőjét a
szükséges intézkedések megtételére.
Képviselő-testület felhatalmazza Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert, - mint a
Jászladány, Kossuth Lajos u. 106. szám (2646 hrsz.) alatti ingatlan tulajdonosának
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képviselőjét - a tulajdonosi hozzájárulás és egyéb, az eljárás során keletkező
dokumentumok aláírására.
Képviselő-testület a telekmegosztás költségeit az előterjesztés szerint az Ozoróczky
Mária Szociális Központ 2017. évi költségvetésében biztosítja.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben,
3./ Ozoróczky Mária Szociális Központ helyben
értesülnek.
1 0 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés előirányzat átcsoportosításra Jászkapitány útiköltségeinek elszámolására
Előadó: Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: írásos előterjesztést mindenki kapott, megkérdezi Mezei
Norbert pénzügyi osztályvezetőt, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni?
Mezei Norbert: nem kívánja kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.
Bertalanné Drávucz Katalin: kibővített pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi
milyen javaslat született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottsági ülésen egyik
javaslat sem kapott többséget, ezért a bizottságnak nincs javaslata.
Bertalanné Drávucz Katalin: akkor jelenleg az írásos előterjesztésben kiküldött javaslat
van. Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek ettől eltérő javaslata?
Szöllősi János: javasolja az összeg módosítását úgy, hogy a jászkapitány megválasztása utáni
6 hónapra 2017. évben 180 ezer forint keret legyen a rendelkezésre álló összeg a jászkapitány
útiköltségeinek elszámolására, 30 ezer forint havonta.
Bertalanné Drávucz Katalin: van-e valakinek más javaslata?
(További hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a 180 ezer forintos
keret létrehozásával?
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
146/2017. (IV. 27.) sz. határozata
Előirányzat átcsoportosítás Jászkapitány útiköltségeinek elszámolására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel hozzájárul a Jászkapitány
útiköltségeinek biztosítására szóló keret létrehozására 2017. június 24-től 2017.
december 31-ig 180.000,- Ft értékben.
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Képviselő-testület az összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a nonprofit szervezetek tartalékának terhére biztosítja.
Képviselő-testület felhatalmazza Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert az
elszámolt kiküldetési rendelvények utalványozására.
Felelős:
Határidő:

Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető
folyamatos

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

pont megtárgyalása

Előterjesztés Jászladány, Vendel u. 1. szám (2390 hrsz.) alatti ingatlanon található
lakóépület vizesedésével kapcsolatos szakértői ajánlat kiválasztására
Előadó: Lovász Imre jegyző,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: a képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy a Jászladány,
Vendel u. 1. szám alatti ingatlan vizsgálatához kérjen három szakértőtől véleményt annak
megállapítására, hogy az ingatlan falainak repedését okozhatja-e a csapadékvíz elvezetését
szolgáló csatorna. Az írásos előterjesztést az árajánlatokkal együtt mindenki megkapta.
Megkérdezi Lovász Imre jegyzőt, hogy kívánja-e az írásos anyagot szóban kiegészíteni?
Lovász Imre: nem kívánja 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 javasolja,
hogy az ingatlan tulajdonosnak küldjék el a két árajánlatot a szakértői vizsgálatra
vonatkozóan egy levéllel, melyben leírják neki, hogy amennyiben az önkormányzat a felelős
az ingatlanában felmerült problémákért, akkor az önkormányzat fizeti ki a szakértői díjat,
amennyiben nem az önkormányzat a felelős, akkor az ingatlantulajdonos fizeti. Meg kell
kérdezni, hogy így vállalja-e a vizsgálatot, és ha igen, akkor ő válassza ki a szakértőt.
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 a pénzügyi
bizottság javaslatával?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
147/2017. (IV. 27.) sz. határozata
Jászladány, Vendel u. 1. szám (2390 hrsz.) alatti ingatlanon található lakóépület
vizesedésével kapcsolatos szakértői ajánlat kiválasztására
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 17/2017. (I. 19.) számú
határozata alapján, a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára
figyelemmel Jászladány jegyzője 8 szakértőtől kért árajánlatot a Kalmár Zoltán és
Kalmár Zoltánné (továbbiakban: ingatlantulajdonosok) tulajdonában lévő, Jászladány,
Vendel u. 1. szám, 2390 hrsz. alatti ingatlan vizsgálatához annak megállapítására,
hogy az adott ingatlan felvizesedését, illetve repedéseit okozhatja-e a csapadékvíz
elvezetését szolgáló nyílt csapadékvíz elvezető csatorna.
Két szakértői árajánlat érkezett az alábbiak szerint:
1. Vízvonal Tervező, Szervező és Szolgáltató Kft. (5000 Szolnok, Liget út 9. sz.
fsz. 3.) bruttó 81.280,- forint értékben
2. PERFEKT KVV Környezetvédelmi Vízgazdálkodási Vállalkozási Mérnöki
Iroda Kft. (5000 Szolnok, Garibaldi u. 20.) 290.000,- Ft + ÁFA értékben.
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel megrendeli az ingatlantulajdonosok
által megjelölt szakértői munkát amennyiben – két tanú által hitelesített nyilatkozatban
– vállalják, hogy a szakértői díj az ingatlantulajdonosokat terheli, és annak költségét
15 napon belül megfizetik, amennyiben a szakértő megállapítja, hogy a Jászladány,
Vendel u. 1. szám, 2390 hrsz. alatti ingatlanban keletkezett károkat nem a csapadékvíz
elvezető árok okozza. Amennyiben a szakértő azt állapítja meg, hogy az adott
ingatlanban keletkezett károkat a csapadékvíz elvezető árok okozza, úgy az
önkormányzatot terheli a szakértői díj megfizetése, annak költségét nem követeli az
ingatlantulajdonosoktól, továbbá az önkormányzat megteszi a szükséges
intézkedéseket.
Képviselő-testület felkéri az ingatlantulajdonosokat, hogy a nyilatkozatukat a
határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül megtenni szíveskedjenek.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben,
3./ Jászladány, Vendel u. 1. szám alatti ingatlan tulajdonosai
értesülnek.
1 2 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására, a
265/2014. (X.21.) számú képviselő-testületi határozat módosítására
Előadó: Lovász Imre jegyző
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: bejelenti érintettségét és átadja az ülés vezetését Major
Ferencné alpolgármesternek.
Major Ferencné: írásos előterjesztés készült, melyet mindenki megkapott. Megkérdezi
Lovász Imre jegyzőt, hogy kívánja-e az írásos anyagot szóban kiegészíteni?
Lovász Imre: január 1-től a törvény erejénél fogva változott erre az összegre a polgármester
illetménye és költségtérítése, amiről szükséges képviselő-testületi határozatot hozni.
Major Ferencné: pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született?
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Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság javasolja az
írásos anyag elfogadását, mely alapján polgármester asszony illetménye havi bruttó 598.302,Ft összegre, költségtérítése bruttó 89.745,- Ft összegre módosulna.
Major Ferencné: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye vagy
más javaslata?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Major Ferencné alpolgármester szavazásra teszi, ki fogadja el az írásos anyagban szereplő
határozati javaslatot a pénzügyi bizottság javaslatára?
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
148/2017. (IV. 27.) sz. határozata
A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására, a 265/2014. (X. 21.)
számú képviselő-testületi határozat módosítására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint
módosítja 265/2014. (X. 21.) számú határozatát:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete - Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 71.§ (2) és (4) és (6)
bekezdései alapján - a 265/2014. (X. 21.) számú határozatot módosítja, mely szerint
2017. január 1. napjától Bertalanné Drávucz Katalin polgármester illetményét havi
bruttó 598.302,- Ft összegben, költségtérítését bruttó 89.745,- Ft összegben állapítja
meg.
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri
Hivatal Igazgatási Osztály munkaügyi előadóját, hogy a megállapított illetmény,
valamint költségtérítés számfejtéséről a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Igazgatóságának Illetményszámfejtési Irodáján keresztül gondoskodjon.
Erről: 1./
2./
3./
4./

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Képviselő-testület tagjai helyben,
MÁK Szolnok, Liget u. 6. sz.
Jászladányi Polgármesteri Hivatal helyben
értesülnek

Major Ferencné alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Bertalanné Drávucz Katalin
polgármesternek.
1 3 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés az Új Néplap külön kiadványára szóló ajánlat megtárgyalására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: írásos ajánlat érkezett az Új Néplap külön kiadványára
vonatkozóan, melyet mindenki megkapott. Pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat
született?
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Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság javasolja az
Új Néplap ajánlatának 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 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
149/2017. (IV. 27.) sz. határozata
Az Új Néplap külön kiadványára szóló ajánlatra
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel megrendeli a Media Works Hungary
Zrt-től (5100 Jászberény, Szabadság tér 4.) a Jász-Nagykun-Szolnok Megye napilapja
az Új Néplap gondozásában a Jász Világtalálkozó alkalmából megjelenő színes
magazinját az ajánlat szerint, mely alapján a 12-16 oldalas 15.000 db példányban
megjelenő lapban az önkormányzat részére 6-8 oldal megjelenést biztosítanak bruttó
500.000,- forintért. Az ár tartalmazza, hogy a Néplap hálózata Jászladány lakossága
részére 2000 példányt ingyenesen rendelkezésre bocsájt.
Képviselő-testület felhatalmazza Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert a
megrendelés aláírására.
Képviselő-testület a magazin díját az önkormányzat 2017. évi költségvetésében az
iparűzési adó többlet bevétel terhére biztosítja.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben,
3./ Media Works Hungary Zrt.
értesülnek.
1 4 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés szándéknyilatkozat meghozatalára a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtéséhez szükséges közszolgáltató kiválasztására
Előadó: Lovász Imre jegyző
Bertalanné Drávucz Katalin: átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek.
Lovász Imre: a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése kötelező
önkormányzati feladat. Ezzel kapcsolatban szerződést köteles kötni az önkormányzat olyan
személlyel, szervvel, aki a Katasztrófavédelmi Igazgatóság által nyilvántartásba van véve.
Tavaly nyár óta az önkormányzat Czikolai Károly vállalkozóval áll szerződésben. Czikolai
Károly jelezte, hogy nincs ezzel kapcsolatban feladata, viszont minden hónapban rendszeres
kiadás terheli a vállalkozását, ezért nem éri meg neki a vállalkozást fenntartani, gondolkodik
azon, hogy felmondja a szerződést. A NÜVI rendelkezik személyi és tárgyi feltételekkel a
feladat elvégzéséhez, ami szükséges a nyilvántartásba vételhez. Ha a képviselő-testület
szándéknyilatkozatot hoz, hogy amennyiben Czikolai Károly vállalkozó nem látja el ezt a
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közfeladatot, úgy a NÜVI-vel láttatná el, akkor meg tudnák indítani a nyilvántartásba
vételhez szükséges engedélyezési eljárást. Az eljárásnak kötelezően tartalmaznia kell egy
befogadó nyilatkozatot a szennyvíztisztító teleptől, a járművekről egy bemutató
dokumentációt, telephelyengedély másolatot, a járművek tisztításáról egy dokumentációt,
illetve környezetvédelmi szakértő által készített havária elhárításra vonatkozó tervet, és
környezetbiztonsági tervet. Ezek olyan dokumentációk, melyeknek előállítása könnyen
megszerezhető, így fel is vették a kapcsolatot a szükséges személyekkel, szervekkel. A
testület szándéknyilatkozata szükséges ahhoz, hogy az engedélyezést el lehessen indítani a
Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál. Több szomszédos önkormányzattól jött visszajelzés,
hogy amennyiben engedéllyel rendelkezne a NÜVI, tehát nyilvántartásba venné a
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, úgy ők is kötnének közszolgáltatási szerződést velük.
Tóth Imre: ezt a feladatot képes lenne ellátni a NÜVI?
Göröcs László: nem túl sok feladat lenne ezzel, el tudnák látni.
Tóth Imre: úgy gondolja, ha bevezetik a talajterhelési díjat, akkor több munka lesz ezzel,
mint most.
Göröcs László: úgy emlékszik 21 lakás az, ahová nem lett bekötve a hálózat, náluk kell
gondoskodni az elszállításról. Ezeknél az ingatlanoknál nem fog jelentkezni a talajterhelési
díj. Az önkormányzatnak kötelező ellátni ezt a feladatot, és ha nem tudja mással ezt
elvégeztetni, akkor jó lesz a NÜVI. Ez volt a kiindulási alap, mert ez a legkézenfekvőbb
megoldás.
Bertalanné Drávucz Katalin: Czikolai Károly 50 ezer forintot kérne azért havonta, hogy ő
fenntartsa a vállalkozását. Ezt azért kérné az önkormányzattól, hogy fenntartsa. Ha ezen felül
még szállítana is, az akkor az ő bevétele. A NÜVI, ha több önkormányzattal is szerződne,
akkor egy készenléti díjat kérhet ezért, ha nem mozdul meg a jármű, akkor is. Amennyiben
tényleges szolgáltatásra is szükség van, azt pedig meghatározott összegért kiszámlázza.
Tóth Imre: a szolgáltatási díjak Jászladányra vannak megállapítva.
Lovász Imre: minden településsel közszolgáltatási szerződést szükséges kötni, amelyben a
díjak meg vannak határozva, melynek megállapításakor figyelembe kell venni a
közszolgáltatónál felmerült költségeket is. Javasolja a szándéknyilatkozat meghozatalát.
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 a
szándéknyilatkozat meghozatalával?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
150/2017. (IV. 27.) sz. határozata
Szándéknyilatkozat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséhez
szükséges közszolgáltató kiválasztására

