JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. május 25-én megtartott soros nyílt ülésén
a Polgármesteri Hivatal dísztermében

Jelen vannak: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt, Dr.
Bakos Beáta, Bertalan László, Gyárfás Lajos, Major Ferencné, Seresné Lados Éva, Szöllősi
János, Tóth Imre 9 fő képviselő.
Tanácskozási joggal jelen van:
Lovász Imre jegyző,
Lóczi István aljegyző,
Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője,
Lajosné Kiss Klára a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője,
Fodorné Zana Andrea a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
megbízott vezetője,
Göröcs László a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény megbízott
vezetője,
Polgárné Bágyi Mária az Ozoróczky Mária Szociális Központ közalkalmazottja,
Baginé Gavaldik Lívia Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője,
Kántor Sándor Jászapáti Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központ járási jelzőrendszeri
tanácsadó,
Béres Zsolt E.on hálózat üzemeltetési területi referens,
Velkeiné Rácz Andrea r.ftőrm. Jászladány Rendőrős mb. bűnügyi csoportvezető.

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester nagy tisztelettel köszönti a soros testületi ülésen
megjelenteket. Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 9 fő jelen van, a testület
határozatképes, az ülést megnyitja.
Megkérdezi, hogy a meghívóban szereplő 18 napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek
kérdése, vagy plusz napirendi pont, illetve módosító javaslata?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: javasolja, hogy nyílt
ülésben utolsó napirendi pontként tárgyalja a testület a 241/2016. (IX. 8.) számú képviselőtestületi határozat módosításáról szóló előterjesztést a 1408 hrsz. alatti Petőfi Sándor utca, a
2916 hrsz. alatti Hősök tere, a 1399 hrsz. alatti Petőfi Sándor utca és a Szabadság tér által
körülhatárolt terület parkosítási munkálatok elvégzésével összefüggő feladatokról, melyet a
pénzügyi bizottság is tárgyalt.
Bertalanné Drávucz Katalin: annyival kívánja kiegészíteni, hogy időközben megérkeztek
az árajánlatok is a parkosítással kapcsolatban, melyekről ugyancsak dönteni kell ennek a
napirendi pontnak a keretén belül.
(További hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy
az 1408 hrsz. alatti Petőfi Sándor utca, a 2916 hrsz. alatti Hősök tere, a 1399 hrsz. alatti Petőfi
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Sándor utca és a Szabadság tér által körülhatárolt terület parkosítási munkálatok elvégzésével
összefüggő feladatokról szóló előterjesztést nyílt ülésben 12. pontként tárgyalja a testület?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
155/2017. (V. 25.) 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 az 1408 hrsz. alatti Petőfi Sándor utca, a 2916 hrsz. alatti Hősök
tere, a 1399 hrsz. alatti Petőfi Sándor utca és a Szabadság tér által körülhatárolt
terület parkosítási munkálatok elvégzésével összefüggő feladatokra
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a mai napirendet,
mely következtében 12 napirendi pontot nyílt ülésben 7 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
156/2017. (V. 25.) 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./

E.on tájékoztatója az illegális áramvételezéssel kapcsolatban
Előadó:
E.on képviselői

3./

Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról, javaslat a
zárszámadási rendelet elfogadására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
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4./

Javaslat az önkormányzat 2016. évi maradványának felosztására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

5./

Előterjesztés a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó
értékelés elfogadására
Előadó: Lovász Imre jegyző,
Szolgáltatást végző intézmény vezetője,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

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./

Előterjesztés a házasságkötések engedélyezésének szabályairól, valamint az
azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 10/2017. (V. 2.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Előadó: Lovász Imre jegyző
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

8./

Előterjesztés az EFOP-1.3.4-16 kódszámú Közös értékünk – sokszínű
társadalom című pályázat benyújtására
Előadó: Lovász Imre jegyző
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

9./

Pályázati kiírás a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
igazgatói álláshelyére, valamint ideiglenes bizottság létrehozása a
Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére
kiírt pályázat véleményezésére
Előadó: Lovász Imre jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

10./

Előterjesztés a „Konyhakerti és Kisállattartási Szociális földprogram
támogatására” című, SZOC-FP-17-KK kódszámú pályázaton történő
részvételről
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Zakar Margit ügyintéző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

11./

Előterjesztés a Művelődési Ház függönycseréjéhez beszállító kiválasztására
Előadó: Major Ferencné alpolgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

12./

Előterjesztés az 1408 hrsz. alatti Petőfi Sándor utca, a 2916 hrsz. alatti Hősök
tere, a 1399 hrsz. alatti Petőfi Sándor utca és a Szabadság tér által körülhatárolt
terület parkosítási munkálatok elvégzésével összefüggő feladatokra
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
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Zárt ülés:
13./

Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését
végző vállalkozó kérelmének megtárgyalására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Lovász Imre jegyző,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

14./

Előterjesztés a Jászladány, Kossuth Lajos u. 113. szám (1379/1 és 1379/2
hrsz.) alatti ingatlan értékesítési ajánlatának megtárgyalására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

15./

Előterjesztés Jászladány, Szentgyörgyi u. 2179 hrsz-ú ingatlan eladási
ajánlatának megtárgyalására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

16./

Előterjesztés Jászladány, Szentgyörgyi u. 2179 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett
elővásárlási jog lemondására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

17./

Előterjesztés Jászladány, Csárda u. 15. szám (1578 hrsz.) alatti ingatlanra
bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törlésére
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

18./

Előterjesztés Jászladány, Kossuth Lajos u. 106. szám (466/1 hrsz.) alatti
ingatlanra bejegyzett elővásárlási jog lemondására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

19./

Jászladány Közszolgálatáért Díj odaítélése
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester köszönti a meghívott vendégeket, köszöni, hogy
elfogadták a meghívást. A rendőrség részéről Velkeiné Rácz Andrea r.ftőrm. mb. bűnügyi
csoportvezető van jelen az őrsparancsnok úr helyetteseként. Mivel a napirendi pontok között
nem szerepel a rendőrséget közvetlenül érintő téma, ezért napirendi pontokon kívül kérdezi a
képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény észrevétel, ami a rendőrség
munkájával kapcsolatos, illetve az önkormányzatra és a rendőrségre tartozik?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester megköszöni Velkeiné Rácz Andrea rendőr
főtörzsőrmesternek, hogy a képviselők rendelkezésére állt, jelenleg nincs megválaszolandó
kérdés, amennyiben később felmerül, akkor meg fogják keresni a rendőrséget.
Velkeiné Rácz Andrea r.ftőrm. elhagyja a tanácstermet.
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?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a két ülés
közötti munkáról a polgármester és az alpolgármester tájékoztatóját?
A Képviselő-testület a tájékoztatókat 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
157/2017. (V. 25.) sz. határozata
A polgármester és az alpolgármester két ülés közötti munkájáról szóló tájékoztató
elfogadása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a két ülés között
végzett munkáról a polgármester és az alpolgármester által készített írásos
tájékoztatót.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Jászladány Nagyközség Polgármestere helyben
3./ Jászladány Nagyközség Alpolgármestere helyben
értesülnek.
Major Ferencné alpolgármester elhagyja a tanácstermet, a képviselő-testület a
továbbiakban 8 fő képviselő jelenlétében folytatja munkáját.
2 .

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

E.on tájékoztatója az illegális áramvételezéssel kapcsolatban
Előadó: E.on képviselői
Bertalanné Drávucz Katalin: köszönti Béres Zsolt hálózat üzemeltetési területi referenst az
E.on részéről, köszöni, hogy elfogadta a meghívást. Az írásos anyagot minden képviselő
megkapta, melyben elsősorban azok az intézkedések vannak összefoglalva, amelyeket az
elmúlt időszakban az E.on megtett annak érdekében, hogy az illegális áramvételezés
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visszaszorításra kerüljön. Megkérdezi Béres Zsoltot, hogy kívánja-e az írásos anyagot szóban
összefoglalni, vagy kiegészíteni?
Béres Zsolt: nem kívánja szóban kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.
Bertalan László: Béres Zsoltot azóta ismeri személyesen, amióta az illegális
áramvételezéseket sikerült megakadályozni azokban az utcákban, melyek az írásos anyagban
fel vannak sorolva. Személyes véleménye, hogy ha Béres Zsoltot kereste az önkormányzat,
polgárőrség, akkor mindig rendelkezésre áll, melyet ezúton szeretne megköszönni. Le van
írva, hogy hány utcában sikerült megszüntetni az illegális áramvételezést, viszont van még
kb. 20 db helyszíni szemle, ahol folyik az illegális áramvételezés, de ezek nem az említett
utcákban vannak. Van olyan hely, ahol a villanykaróra felmászva helyezik el a vezetéket,
ezek megszüntetése milyen fázisban van?
Béres Zsolt: folyamatban van, a következő hetekben várják azokat az eszközöket, amelyek
fel tudnak szerelni. Folyamatosan figyelik ezeket a helyeket, eddig 8 ilyen helyet talált. Van
olyan hely, ahol már megszűnt az illegális áramvételezés, ezért átcsoportosításokat is kell
végezni. Amint megérkeznek az eszközök, meg kell hirdetni az áramszünetet, mert ezeket
csak úgy lehet elhelyezni, ha feszültség mentesítve van a hálózat. Sajnos van egy-két olyan
hely is, ahol csupasz vezeték van mellette, ami valószínűleg azt eredményezi, hogy utána ott
próbálnak meg illegálisan csatlakozni a hálózatra, nem az oszlopon. Itt azt tudják még tenni,
hogy átszerelik szigetelt vezetékre.
Bertalan László: ezt veheti ígéretnek?
Béres Zsolt: ez a terv.
Gyárfás Lajos: azoknak az oszlopoknak, amelyeket kicseréltek a Vásártéren, mi lesz a
sorsa? Jelenleg ott van hagyva, és nem tudnak tőle kaszálni.
Béres Zsolt: még a munkálatok nem fejeződtek be, mert a Közút a Petőfi Sándor utcán
márciusig nem engedélyezte a munkálatok megkezdését. Ezen a héten lettek a szigetelt
vezetékek kihúzva. Amint az összes munka befejeződik, minden kiszedett oszlopnak el kell
tűnni, mindent az eredeti állapotba vissza kell állítani. A végén egy műszaki átadás lesz,
melyre tervezi, hogy Göröcs Lászlót meghívja, hogy együtt járják be a területet. Ha
bármilyen panasz felmerül, azt orvosolni fogják.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése,
véleménye vagy más javaslata az elhangzottakkal, vagy az írásos anyaggal kapcsolatban?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a tájékoztatót az
elhangzott kiegészítéssel?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
158/2017. (V. 25.) sz. határozata
E.on tájékoztatójának elfogadása az illegális áramvételezéssel kapcsolatban
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az illegális
áramvételezéssel kapcsolatban az E.on tájékoztatóját a szóbeli kiegészítésekkel együtt.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben
3./ E.on területi képviselője
értesülnek.
3 .

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról, javaslat a zárszámadási
rendelet elfogadására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: átadja a szót Mezei Norbert pénzügyi osztályvezetőnek.
Mezei Norbert: elkészítette a pénzügyi osztály a vonatkozó jogszabályok alapján az
önkormányzat 2016. évi zárszámadását, melyet az előterjesztés részletesen tartalmaz. Az
önkormányzat költségvetése 2016. évben az írásos anyag szerinti 2.021.123.632,- forint
bevétellel és 1.853.379.261,- forint kiadással zárult. Az előirányzat szerint a bevételeket 97%ra, a kiadásokat 89%-ra sikerült teljesíteni. Az előterjesztésben szerepel az önkormányzat
kiadása és bevétele összesítve, valamint az intézmények külön-külön is, ahogyan a jogszabály
előírja. 167.744.371,- forint maradvány keletkezett, mely nem szabad maradvány, hanem
kötelezettséggel terhelt. A következő napirendi pont előterjesztése tartalmazza a maradvány
részletezését. Megköszöni az intézmények munkáját, mellyel elősegítették a költségvetés
sikeres végrehajtását. Azt, hogy a maradványból 16 millió forintot tartalékba tud helyezni a
képviselő-testület gyakorlatilag az intézmények működésének is köszönhető, ugyanis mindig
annyi finanszírozás került átutalásra, amennyire szükség volt. Kéri a képviselő-testületet,
hogy az előterjesztés alapján a zárszámadási rendeletet fogadja el.
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, hogy milyen
javaslat született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta, és
javasolja az írásos anyag elfogadását. Pénzügyi bizottsági ülésen elhangzott, hogy jó ilyen
évet zárni, mely az intézményvezetőknek és a pénzügyi osztály munkájának köszönhető.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése,
véleménye vagy más javaslata az elhangzottakkal, vagy az írásos anyaggal kapcsolatban?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a pénzügyi
bizottság javaslatára a 2016. évi zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet az előterjesztett
formában?
A Képviselő-testület a rendelet tervezetet 8 igen szavazattal – minősített többséggel egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról
(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
4 .

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Javaslat az önkormányzat 2016. évi maradványának felosztására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: átadja a szót Mezei Norbert pénzügyi osztályvezetőnek.
Mezei Norbert: az előterjesztésben szerepel a maradvány összeg, ami 167.744.371,- forint.
Ez kétféle összegből tevődik össze, a működési maradványból és a felhalmozási
maradványból. Ez a pénzösszeg szerepel az önkormányzat számláján, ami nem egészen
maradvány, mert meg van adva a táblázatban, hogy milyen felhasználással kell elkölteni. Az
önkormányzatnál jelentkezik a legnagyobb összeg a 89.539.805,- forint, ez különböző
kötelezettségekkel van terhelve az előterjesztés szerinti felsorolásban. 16.611.213,- forint a
tényleges pénzmaradvány. Kéri a képviselő-testületet, hogy az előterjesztés szerint fogadja el
a maradvány felosztást.
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta, és
javasolja az írásos anyag elfogadását.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése,
véleménye vagy más javaslata az elhangzottakkal, vagy az írásos anyaggal kapcsolatban?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a pénzügyi
bizottság javaslatára 2016. évi maradvány felosztását az előterjesztés szerint?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
159/2017. (V. 25.) sz. határozata
2016. évi maradvány felosztása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja az Önkormányzat 2016.
évi maradványának felosztását a következők szerint:
A 2016. év számviteli zárása után a megállapított maradvány: 167.744.371,- Ft.
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Ebből kötelezettséggel terhelt maradvány: 167.744.371,- Ft.
Szabad maradvány: 0 eFt
A kötelezettséggel terhelt maradvány megoszlása:
- működési maradvány:
11.682.753 Ft ebből: feladattal terhelt:
tartalék:
- felhalmozási maradvány: 56.061.618 Ft
Összesen:
167.744.371 Ft

95.071.540 Ft
16.611.213 Ft

Maradvány felosztása
adatok Ft-ban
Működési célú maradvány felosztása
Polgármesteri Hivatal maradványa
• Szállítói számlák (dologi kiadások)
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény
maradványa
• Szállítói számlák (dologi kiadások, alaptevékenység)
• Vállalkozási tevékenység után befizetési kötelezettség
Aht.46.§ (3) alapján
• 2016. évi kötelezettség (áfa fizetés, függő tételek)
• Tartalék
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde maradványa
• Szállítói számlák (dologi kiadások)
Nagyközségi J. A. Művelődési Ház és Könyvtár
• Szállítói számlák (dologi kiadások)
Ozoróczky Mária Szociális Központ
• Szállítói számlák (dologi kiadások)
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat maradványa
• közmunkaprogram előlege
• 2016. évi december havi nettó bér
• 2016. évi mutatószámok alapján visszafizetendő
• Vízi közmű Társulattól átvett pénzeszköz
• 0. havi állami támogatás megelőlegezése
• Szállítói számlák dologi kiadásokra
• Tartalék
2016. évi működési pénzmaradvány

1 375 079
1 375 079
18 579 354
112 586
1 846 677
6 151 310
10 468 781
1 053 766
1 053 766
581 184
581 184
553 565
553 565
89 539 805
12 937 104
32 772 457
9 673 910
4 423 337
20 679 637
2 910 928
6 142 432
111 682 753

Felhalmozási célú pénzmaradvány felosztása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat maradványa
• Konyhafejlesztés pályázat
• Járdák felújítása pályázat
• Közművelődés érdekeltség növelő pályázat

56 061 618
40 000 000
14 989 618
1 072 000

2016. évi felhalmozási pénzmaradvány összesen

56 061 618
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Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben
értesülnek.
5 .

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására
Előadó: Lovász Imre jegyző,
Szolgáltatást végző intézmény vezetője,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: köszönti Baginé Gavaldik Líviát és Kántor Sándort a Jászapáti
Család- és Gyermekjóléti Központ részéről. Az írásos anyagot minden képviselő megkapta.
Átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek.
Lovász Imre: az önkormányzatnak átfogó értékelést kell készítenie minden évben a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról, ezt a feladatot a Jászsági Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat látta el 2016. évben, illetve továbbra is ellátja a Jászapáti Család- és
Gyermekjóléti Központ, az írásos anyagot is ők készítették el.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi Baginé Gavaldik Líviát, és Kántor Sándort, hogy
kívánják-e az írásos anyagot szóban kiegészíteni?
Kántor Sándor: ezt az anyagot elkészítették, összeszerkesztették, de minden gyermekekkel
foglalkozó intézmény kivette a részét a munkából, az adatszolgáltatásból.
Bertalanné Drávucz Katalin: az ügyrendi bizottság részletesen tárgyalta ezt a napirendi
pontot, ahol a felmerült problémák is elhangzottak. Ügyrendi bizottság részéről elnök
asszonyt kérdezi, hogy milyen javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta, és
elfogadásra javasolja az önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést az előterjesztés szerint. A bizottság javasolja,
hogy különös figyelmet fordítsanak a nevelőszülőkhöz kihelyezett gyermekek védelme
érdekében. Minden egyedi esetben jelzéssel kell élni az illetékes hatóságokhoz, különösen:
- Nevelőszülői hálózatnál a gyermekek gyámjának. Amennyiben nem érkezik érdemi
válasz a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalhoz, mivel ennek a szervnek van
jogosultsága a panaszok kivizsgálására.
- Gyermekjogi képviselő,
- Egyenlő Bánásmód Hatóság,
- Felügyeleti Szervek,
- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság,
- EMMI Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltatások Főosztálya.
Bertalan László: a Jászkiséri utcában volt két héttel ezelőtt egy konkrét eset, ahol illegális
áramvételezés miatt is értesítette Kántor Sándort, hogy esetleg közös erővel mit lehet tenni a
gyermekek körülményei érdekében. Akkor az iskola kérte, hogy írja le, mi a probléma.
Kérdése, hogy az iskolától kaptak-e ez ügyben megkeresést arra a családra vonatkozóan?
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Kántor Sándor: nem látott erről azóta sem esetjelzést a családra vonatkozóan, bár a mai
postát még nem látta.
Baginé Gavaldik Lívia: az iskolától nem érkezett jelzés, ennek utána is nézett. A
tanácskozás után nézte meg, hogy érkezett-e jelzés, de nem érkezett.
Bertalan László: a Móra Ferenc általános iskolából szokott a gyermekjóléti szolgálat jelzést
kapni?
Kántor Sándor: igen, több esetben is előfordult már.
Bertalan László: ezek a jelzések kivizsgálásra kerülnek?
Kántor Sándor: igen, minden jelzés kivizsgálásra kerül.
Bertalan László: a Jászkiséri u. 22. szám alatti lakosokkal volt már probléma?
Kántor Sándor: jelzést nem találtak erre vonatkozóan, állampolgári bejelentés volt a korábbi
években. Tudomása szerint a család elköltözött abból az ingatlanból, a nagyszülőnél találták
meg őket.
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság ülésen került szóba, hogy a Móra Ferenc
általános iskolát megkeresték azzal, hogy a nevelésbe vett gyermekekkel kapcsoltban az
írásos észrevételeiket tegyék meg. Az a válasz érkezett, hogy az iskola működésében ez nem
okoz problémát. Ha ez szóban hangzik el, akkor ott nem az a válasz, amit leírtak. Az előző
esetet is ismeri személyesen, hogy az email írás, a jelzés mikor történt, és hogyan, és kinek a
kérésére. Ehhez képest nem történt utána benne előrelépés.
Baginé Gavaldik Lívia: képviselő úr kérdése arra irányult, hogy azoknak a gyermekeknek az
ügyében érkezett-e jelzés, akikről az előbbiekben szó volt, mert ők jártak kinn a helyszínen,
és látták, hogy milyen körülmények vannak. Nagy valószínűséggel a gyerekeknél magatartási
viselkedési problémák is vannak. Kb: 3-4 hete utána járt ennek részletesen, saját maga is kinn
volt a családnál, mielőtt ez az eset történt, két alkalommal is. Ennek kapcsán nézte át az
elmúlt 2-3 év jelzéseit, és erről a családról jelzés nem érkezett az iskolától. Képviselő úr
kérdése erre vonatkozott. A gyerekjóléti ellátásoknál az utóbbi időben van olyan probléma,
hogy a rendőrséghez elérkezik egy kiskorú veszélyeztetése az iskolától, de a gyerekjóléti
szolgálathoz nem. Előfordul, hogy a Kormányhivatalhoz elérkezik a jelzés, esetleg azzal a
megjegyzéssel, hogy több alkalommal történt már jelzés a gyerekjóléti szolgálat felé, kereste
vissza az iktatásban, és nem talált iktatott jelzőlapot. Ez már nem az első eset, amit
intézményvezetőként ki kell, hogy vizsgáljon. Ez fölveti azt a kérdést, hogy ki mulaszt. A
gyermekjóléti szolgálatnál minden bejövő levél iktatva van. Elég stabilan bízik a kollégáiban,
mert arra egy önkormányzati közcélú foglalkoztatásban dolgozó kolléganő van, aki biztos,
hogy beiktat minden levelet. Minden iktatott levélre választ küldenek arról, hogy milyen
gyermekvédelmi vagy gyermekjóléti intézkedést kezdeményeztek, vagy milyen ellátást.
Erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy ez egy kicsit gördülékenyebb legyen. Van
ennek egy olyan vetülete, hogy nem nagyon látszik értelme a jelzésnek, amiben van is
részigazság, mert elég komoly humán erőforrás hiányokkal küszködnek, de azért olyan
esetekben, amelyekben egyértelmű egy kiskorú veszélyeztetése, minden alkalommal a végére
járnak. Elég fontos lenne, hogy súlyos veszélyeztető tényezőket ne a Kormányhivataltól
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tudjanak meg egy olyan javaslattételhez tanács, kérés formájában, hogy kiemeljenek
családból gyermeket. Az már egy elég komoly hatósági intézkedés.
Seresné Lados Éva: szerencsére ismeri a folyamatot, és nem a gyermekjóléti szolgálatnál
látja a hibát, hanem az iskolánál jelen esetben. Képviselő úr megkereste, ismertette a
problémát, gyanítja, hogy az iskolánál akadt el a dolog.
Baginé Gavaldik Lívia: nem hibát kellene keresni, hanem hozni kell egy döntést, hogy
felelősen gondolkodunk-e erről a dologról vagy sem. Egymásra mutogatni semmi értelme,
mind az iskola, a gyerekjóléti szolgálat, a védőnői szolgálat, az óvoda, mindenki ugyanazzal a
problémával küzd. Nem látják a fától az erdőt, csak tüzet oltanak. Hatalmas feladatokkal
kellene megküzdeni, de ezt csak nehezíti, ha még csak annyit sem tesznek meg, hogy
fölemeljék a telefont. Ha valakinek nincs ideje leírni, és telefonál, akkor a gyerekjóléti
szolgálatnál készül egy feljegyzés, ami iktatásra kerül.
Bertalan László: erre az előbb említett konkrét esetre irányult a kérdése, de ha már több
probléma is szóba került, akkor beszélni kell róla, próbáljanak rá közösen megoldást találni.
Hívta igazgatónőt, aki nem vette föl a telefont, utána hívta képviselő asszonyt, aki fölvette,
elmondta neki a problémát, ő kérte, hogy írja le email-ben. Az email elküldésre került
igazgató asszonynak, aki nem válaszolt rá, hanem telefonált, és közölte, hogy amikor jeleznek
a gyerekjóléti szolgálat felé, akkor nem történik semmi, azért nem is jeleznek. Úgy érezte,
hogy szólnia kellett ez ügyben, mert a jelzőrendszernek képviselőként is, és polgárőrként is
részese. Mindig beszélnek a problémákról, de a lényeg az lenne, hogy legyen előrelépés az
ügyekben. Ha az iskolánál van a probléma, akkor legközelebb el kell hívni igazgató asszonyt,
és vázolni neki a helyzetet.
Kántor Sándor: történt előre lépés, mert igazgatónő a múlt héten megkereste, és kérte, hogy
ha lehet, akkor állítsanak vissza egy olyan régi hagyományt, ami annak idején, mikor az
igazgatónő még gyermekvédelmi felelős volt, akkor jól működött, hogy havonta megkereste
az iskola a gyermekjóléti szolgálatot, leültek közösen, és átbeszélték a gondozott családok
helyzetét, és a jelzéseket is akkor megtehették. Abban állapodtak meg, hogy rendszeresen
szerveznek ilyen megbeszéléseket.
Bagi Zsolt: évek óta a legtartalmasabb és legelszomorítóbb anyag a gyermekjóléti szolgálat
jelentése. Igaza van intézményvezető asszonynak abban, hogy tüzet oltanak, de az egész
gócot nem tudják kezelni. Elolvasta a jelentést, és az tűnik ki belőle, hogy magáról a
családról, a szülői felelősségről nincs benne szó. Dr. Bakos Beáta doktornő már hónapokkal
ezelőtt problémaként felvetette a nevelőszülőknél kihelyezett gyermekek helyzete, és az egész
nevelőszülői hálózat, ami odáig jutott, hogy 100 gyerek van jelenleg Jászladányon
nevelőszülőknél. Ezekkel a gyerekekkel a nevelőszülők nem foglalkoznak, csak az a fontos
számukra, hogy a bejövő juttatásokat felvegyék. A Jászkiséri u. 22. számú ingatlannal
kapcsolatban valamilyen szinten személyesen is érintett. Már évekkel ezelőtt jelezte a
problémát Kántor Sándornak. Az a csoda, hogy ott még tragédia nem történt, mert már odáig
jutottak, hogy a gyerekek próbálták léccel föltenni a vezetéket. Minden jelzés, ami afelé a
család felé irányult, és esetleg a családsegítőből az adott kolléganő oda bekiabált, az
hatványozottan csapódott le a szüleinél, különféle károkat okozva. Érdemi előrelépés eddig
nem történt, a két héttel ezelőtti szerdáig. Nagyon szép, és jó, hogy erről beszélnek, de azt,
hogy bizonyos szülőket rá lehet arra venni, hogy gondoskodjon a gyermekéről, hogy ebben
milyen előrelépéseket tesz a családsegítő, azt szeretné látni. Ha már van egy ilyen intézmény,
akkor beszéljenek arról, hogy a családokat hogyan segítik. Nem azt érti családsegítés alatt,

13
hogy a gyerekeknek ingyen étkezést biztosítanak, és az utcák végig vannak szórva
élelmiszerrel. Nagyszerűnek tartja a jelentést, mely statisztikákon alapszik.
Baginé Gavaldik Lívia: azt, hogy mit tesz a családsegítő, elég hosszú lajstrom lenne
elmondani. Leginkább ott kezdi, hogy odamegy a jelzéssel, ami érkezett, és a szülőt
szembesíti, hogy mi lehet a probléma. Vajon miért érkezik az a jelzés, milyen nehézségek,
problémák lehetnek a családban, miért nem tud a gyerekével ő bánni, milyen nevelési
eszközei vannak. A szülők fejében ott van a gondolat, hogy a gyerekjóléti szolgálat akkor
jelenik meg a családok életében, ha viszik a gyereket. Ez nem igaz, mert nem azért mennek
elsősorban, hogy kiemeljék a családból a gyerekeket, mert akkor oda jutnának, ahol most
vannak a nevelőszülői problémával kapcsolatban, hogy még nagyobb problémát okoznak,
mert a családból kiemelt gyerek egyrészt nem feltétlenül kerül jobb helyre, se nevelőszülőnél,
sem a lakásotthonban intézményes keretek közé, másrészt pedig ő maga is jobban sérül.
Megpróbálják a szülőt rábírni arra, hogy változtasson azon az életvitelen, ahogyan él.
Általában ezt megígérik. Megígérik, hogy viszik óvodába, védőnőhöz, iskolába. Kérik, hogy
próbáljanak a gyerekre figyelni, etesse, gondozza, ruházza. Ezt a szülő mind meg is ígéri.
Erre jönnek szóbeli ígéretek, mert nem lehet rá mást válaszolni. A belátásig eljutnak, de azt,
hogy a szokásaikon változtassanak, abban elég komoly hiányosságok vannak. Nem elegendő
a családsegítő erőforrása, ez tény és való. Nem tudnak minden héten se megjelenni egy-egy
családnál, addig, amíg ilyen létszámmal kell dolgozniuk. Megpróbálják azoknak a
szakembereknek, akik a gyerekekkel bánnak az elvét egyesíteni. Egy család kapcsolatban van
a védőnővel, az óvodával, az iskolával, és ezekkel az emberekkel együtt megnézik, hogy ki-ki
a saját szakterületén milyen változást tud elérni. A család egy zárt tér, oda befurakodni, az
esti óráikban részt venni képtelenség. A családsegítőnek még plusz szolgáltatásokat kellene
ajánlani, egy következő eszközt. Gyermekfelkészítő, fejlesztő foglalkozások, gyerek
pszichiátria nem nagyon van a területen. Nincsenek család-konzulens, családterapeuta
kollégák, akikhez lehetne egy komolyabb családi működési zavarral irányítani a családot.
Akik vannak, azok nagyon távol vannak, földrajzilag nagyon nehezen elérhetőek. Nagyon sok
az olyan eset, amikor nem sikerül elérni változást, és ott állnak, hogy el kell dönteniük, hogy
hol van az a pont, hogy a gyereket ki kell emelni a családból, vagy hagyják ott. Nagy kérdés,
hogy mikor tesznek jót, vagy nagyobb kárt. A kevésbé rossz megoldást igyekeznek
választani. Az utóbbi években különösen úgy alakult, hogy akkor tesznek nagy
valószínűséggel nagyobb kárt, ha kiemelik a családból a gyereket. Ezzel az eszközzel csak
végszükség esetén élnek, mert azt tapasztalják, hogy olyan nevelőszülőkhöz kerülnek,
akiknek maguknak is gondozott gyerekeik voltak, a szülői képességeik eleve korlátozottak.
Nem tudnak bánni a vérszerinti gyerekeikkel sem, és azokkal sem, akiket ide helyeznek. Ilyen
kényszer pályán vannak, és megkísérlik saját eszközzel, sokszor csak személyes ráhatással,
sokszor valamilyen hatósági fenyegetéssel, védelembe vételi eljárás kezdeményezésével
kötelezni a szülőt. Van, amikor már a Kormányhivatal kötelezi bizonyos magatartási,
viselkedési szabályok betartására. Van, akinél látható az eredmény, de vannak olyan
családok, akiknél mozdíthatatlan. Ezek jellemzően az egy szülős családok, ahol a
családfenntartó nincs jelen a család életében, és ott van egyedül az anya a gyerekekkel, akit
nem tudnak megerősíteni olyan szinten, hogy ő bármit is érdemben változtasson. Ha
belegondol, akkor ilyen alapon huszonegynéhány gyereket ki lehetne emelni a családból.
Bagi Zsolt: beszélt intézményvezető asszony a károkozásról, hogy mi a kár. Az-e a nagyobb
kár, hogy azokat a gyerekeket, akikkel probléma van, kiemelik a környezetből, vagy az a
nagyobb kár, amit ezek a gyerekek a környezetüknek okoznak?
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Baginé Gavaldik Lívia: ezeket egyedi szinten valóban nem mérlegelik, mások azok a
szempontok, amelyeket mérlegelnek. Mindig azt mérlegelik, hogy hány évesen emelik ki a
gyereket a családból, az a gyerek szökni fog-e, és esetleg itt a településen még több kárt okoz,
és esetleg már rendszeren kívülivé válik, vagy kiemelik tizenegynéhány éves korban, eltelik
5-6 év, visszajön ide 18 évesen, és ahogy még inkább elvadult, azt itt fogja visszaadni, és árt
ennek a helyi közösségnek. Mindent mérlegelni kell, és akkor sem tudják biztosan, hogy
helyesen döntenek-e.
Bagi Zsolt: azt érzi ebből az egész rendszerből, hogy bármit tesznek, az mindenképpen rossz.
Baginé Gavaldik Lívia: nagyon sok eset kudarc.
Szöllősi János: az elnök asszony által felolvasottakon túl az ügyrendi bizottsági ülésen
részletesen tárgyalták ezt a napirendi pontot. Azon túl, hogy megállapították azt a katasztrófa
helyzetet, ami lassan el fog következni, arról is tudomása van, hogy a Miniszter úr
bejelentette, hogy a nevelőszülői képzés elindítják, mert a gyerekeknek családban kell
felnőni. Csak az nem mindegy, hogy ennek 90%-a mind pénzszerzésre használja fel a
gyereknevelést. Jó pénzszerzési lehetőség, ami egyben munkaviszonynak is számít, nem
beszélve arról, hogy mi lesz ezekből a gyerekekből, ha felnőnek, nagy valószínűséggel
bűnöző. Amíg az állam így támogatja ezt az elvet, addig rontja a többi gyermek esélyeit. A
védőnőknek, gyermekorvosnak plusz feladatokat jelent, amikor így is sajnos nehezen lehet
találni szakembereket. A bizottság megállapította, hogy a családsegítőnek igaza van abban a
témában, amelyet ismertetett, de amíg itt tősgyökeres változás nem lesz országos szinten,
addig nem lesz megoldás a problémákra.
Kántor Sándor: nem csak az a probléma, hogy tehetetlenek, hanem sok esetben áldozatai is
a helyzetnek. Az előbb említett konkrét családnál is tudomásuk van róla, hogy ezt az ingatlant
úgy vásárolták meg, hogy nem került a nevükre. Ennek az ingatlannak a tulajdonosa abból él,
hogy több ingatlana van, amelyeket felvásárolt, és eladott olyan személyeknek, akik
tudatlanok ebben a tekintetben. Az ingatlantulajdonos már börtönben is volt emiatt. Az ilyen
helyzetbe került embereknek nagyon nehéz a boldogulás, mert intézkedési jogköre nincs arra
vonatkozóan, hogy esetleg az áramot legálisan visszaköttesse. Nehéz így segítséget nyújtani.
Ennek az ingatlannak van egy olyan része is, ami életveszélyes állapotban van, ha az
építéshatóság tenne ez ügyben intézkedéseket, akkor véglegesen megoldódhatna ennek az
ingatlannak a problémája.
Bertalan László: Baginé Gavaldik Lívia említette, hogy amikor megkeresnek egy-egy
problémás családot, akkor mindent megígérnek. Lehet, hogy ezen át kellene lépni, mert nagy
arányban úgysem teljesítik. Mi lenne, ha azt az említett huszonegynéhány gyerekből, akiket
említett, legalább egyet kiemelnének a családból. Elrettentő példa lehetne.
Baginé Gavaldik Lívia: nem a családsegítő tud bekeményíteni, ő csak javaslatot tesz. Ezt
követően egy szakértői csoport mérlegeli azt, hogy abból a családból történő kiemelésből
lesz-e valami. Ők is tesznek egy javaslatot, ami odakerül a Járási Hivatal Gyámügyi
Osztályban egy ügyintéző elé, aki dönt abban a helyzetben, abban a kérdésben, hogy
kiemelődik-e az a gyerek a családból, vagy nem. A gyerekjóléti szolgálat ebben a döntésben
csak egy javaslat. A szakellátás oldaláról van egy olyan nyomás, hogy ezeket a gyerekeket
vissza kell adni, ki kell adni, hogy ne legyen a szakellátási rendszerben. Ebből fakadóan a
Gyámhivatal nem minden javaslat nyomán emel ki gyereket a családból. Különösen így
működik ez azokban az esetekben, ahol tudva lévő, hogy az a gyerek problémás. Ha egy ilyen
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problémás gyereket kiemelnek, és nem kerül speciális otthonba, akkor szinte „bohócot”
csinálnak magukból, mert bekerül egy befogadó otthonba, ahonnan ki-be jár, úgy, hogy már
nincs hivatalosan értesülésük róla, csak akkor, amikor 24 vagy 48 órán belül el kezdik
keresni. A hatósági intézkedés joga nem a szolgálatnál van. Minden évben vannak gyerekek,
akiket kiemelnek a családból.
Kántor Sándor: minden évben tesznek javaslatot kiemelésre. Kétféle javaslatot lehet tenni,
az egyik az ideiglenes hatályú elhelyezés, ami azonnali intézkedés, ott, ahol tűrhetetlen a
helyzet. A másik javaslat a nevelésbe vétel folyamat, ami egy hosszabb eljárás. A
gyermekvédelmi törvényben nevesítve van, hogy a veszélyeztetett gyermeket elhelyezheti
nevelőotthonban a Rendőrség, a Gyámhivatal, a Bíróság, a Büntetés-végrehajtási Intézet
vezetője, a gyerekjóléti szolgálat nem. Ha kimennek egy helyre, és a rendőr, aki megtehetné,
hogy elviszi, de ő nem viszi el, akkor nem mondhatja azt, hogy ilyen esetben már el kellene
vinni a gyereket. A családsegítőnek az a feladata, azért küldik ki, hogy nem kelljen elvinni,
hogy van-e még arra lehetőség, hogy a családban tartsák a gyereket, és más megoldást
keressenek.
Bertalan László: a rendőrségnek van erre joga, és ezt el tudja dönteni, hogy elvigye-e?
Kántor Sándor: a rendőrségnek arra van joga, hogy ideiglenes hatállyal elhelyezze
gyermekotthonban, volt is már erre példa Jászladányon is. Lehet, hogy a rendőrségen belül
nincs mindenkinek joga, mert a rendőrség saját szervezetén belül leszabályozza, hogy ki az,
akinek ezt a határozatot meg kell hoznia, aki lehet, hogy nem a körzeti megbízott.
Baginé Gavaldik Lívia: az ideiglenes elhelyezésnek jogszabályi feltételei vannak.
Közvetlen, súlyosan veszélyeztető tényezőnek, életveszélynek kell fennállnia, vagy nincs
fedél a feje fölött. Ha olyan körülmények vannak, hogy a gyerek életét aktuálisan súlyosan
veszélyeztetik.
Bertalan László: az illegális áramvételezés kapcsán ez minden esetben fennáll ez a veszély.
Baginé Gavaldik Lívia: ha a hatóság így értékeli, hogy ez egy életveszélyes állapot, akkor
igen.
Bertalan László: mert ez nem az?
Bertalanné Drávucz Katalin: amikor ráz a lakás, akkor az nem az?
Kántor Sándor: ebben nem a családsegítő a kompetens, ezt a rendőrnek kell eldönteni.
Bertalan László: amikor közös erővel kinn voltak az említett családnál, akkor végül is csak
történt előre lépés. Lehet, hogy kellene ilyen közös akciókat szervezni, hogy történjenek
előrelépések az ügyekben.
Szöllősi János: vannak olyan települések az országban, ahol nem is ismerik a nevelőszülőket,
mert nincsenek nevelt gyerekek. Amíg itt ebben pénzt látnak, addig nem lesz ennek vége,
hanem halmozódni fog.
Dr. Bakos Beáta: ha egy veszélyeztetett gyermeket megcsap az áram, és meghal, akkor
senkit nem fog érdekelni, hogy a bizottság és a testület hány órán keresztül tárgyalta ezt a
problémát, és kereste a megoldást, mindenki hibás lesz. A családsegítő, az önkormányzat, a
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védőnő a bíróságra lesz hurcolva, és a médiában ez lesz a nagy hír, hogy ez egy ócska falu,
ahol ezt megengedik. És senkit nem fog érdekelni, hogy a testület hány órán keresztül
tárgyalta ezt a napirendi pontot. Már többször érzékelték, hogy azok a hatóságok, akik
tehetnének lépéseket ezekben az ügyekben, nem tesznek. Ez a rendszer velejéig romlottan áll,
százéves meggyökösödött formájában, semmiféle reformon nem esik túl, mert nem csak a
gyerekek ügyében van ez, hogy a Gyámhivatal és a Bíróság nem lép. Súlyos gondok vannak a
pszichiátriai esetekben is, ahol nincs változás. Jó lenne tudni, hogy azt hogyan lehetne elérni,
hogy ezek a problémák olyan szintre jussanak el, hogy megoldás születhessen. Ha alulról
próbálják jelezni a problémát, felfelé csak hessegetve van egyelőre, és ott megreked. Hiába
próbálják összefogva egy-egy esetben, két éven keresztül nem mozdul meg az ügy. Horváth
Lajoskát még egy évig fogjuk pártolni, mire valaki végre elhelyezi gyámság alá.
Beszélhetnek órákat, de a fölöttes rendszer nem engedi a megoldást.
Bertalan László: amikor az Országgyűlési Képviselő úrral beszéltek erről a problémáról,
akkor kiderült, hogy a rendőrnek van joga ahhoz, hogy a gyereket elvigye, vagy a szülőt csak
előállítsa azért, mert fel van akasztva a kampó. A rendőr is látja, hogy lopják az áramot, de
amíg nincs bejelentve, addig nincs belőle ügy. Lenne rá törvény, csak nem alkalmazzák az
illetékesek, hanem inkább a kibúvót keresik, a könnyebb megoldást. Megoldásként lehetne
alkalmazni, hogy egy-egy családot kiszemelnek, ahol probléma van, és szervezetten lépnek
fel.
Baginé Gavaldik Lívia: ha nem is egy-egy családot, de egy-egy jelenséget célszerű lenne.
Ha az elvárás, hogy a családsegítő kezdeményezze, akkor a következő jelzőrendszeri
értekezleten az lesz a téma, hogy milyen akciót szervezzenek. Jelzőrendszeri akció.
Bertalanné Drávucz Katalin: a pszichiátriai betegekkel kapcsolatos jelzés a magasabb
szintekre írásban elment. Amit az önkormányzat tud, megtesz. Képviselő úrnak megküldésre
kerültek a nevelésbe vétel problémáival kapcsolatos levelezések is, és a szociális bizottsági
ülés nevében személyes megbeszélésre kért lehetőséget. Egyelőre ennyit tudott tenni. Ha van
még valakinek ötlete, hogy hová tegyenek érdemi döntést, akkor tegyék meg javaslataikat.
(További hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a szóbeli
kiegészítésekkel a gyermekjóléti feladatokról szóló beszámolót?
A Képviselő-testület a beszámolót 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
160/2017. (V. 25.) sz. határozata
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva megtárgyalta és elfogadja a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést 2016. évre
vonatkozóan, figyelemmel az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság javaslatára.
Az értékelést meg kell küldeni a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának.
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Erről: 1./
2./
3./
4./

Képviselő-testület tagjai helyben,
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály
Szociális és Gyámügyi Osztály 5000 Szolnok, Ady Endre u. 35-37.
Jászapáti Család és Gyermekjóléti Központ Jászladányi Család- és
Gyermekjóléti Szolgálata 5055 Jászladány, Petőfi Sándor u. 4.
Jászladányi Polgármesteri Hivatal helyben
értesülnek.

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el az ügyrendi
bizottság javaslatát a nevelőszülőkhöz elhelyezett gyermekekkel kapcsolatos problémák
jelzésével kapcsolatban?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
161/2017. (V. 25.) sz. határozata
Nevelőszülőkhöz kihelyezett gyermekek védelméről
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság javaslatára különös figyelmet fordít a nevelőszülőkhöz kihelyezett
gyermekek védelme érdekében. Minden egyedi esetben jelzéssel kíván élni az
illetékes hatóságokhoz, különösen:
- Nevelőszülői hálózatnál a gyermekek gyámjának. Amennyiben nem érkezik
érdemi válasz a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalhoz, mivel ennek
a szervnek van jogosultsága a panaszok kivizsgálására.
- Gyermekjogi képviselőhöz,
- Egyenlő Bánásmód Hatósághoz,
- Felügyeleti Szervekhez,
- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz,
- EMMI Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltatások Főosztályához.
Erről: 1./
2./

6 .

Képviselő-testület tagjai helyben,
Jászladányi Polgármesteri Hivatal 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 programokban foglalkoztatottak által végzett
munkákról az írásos anyagot mindenki megkapta. Nagyon hasznos, hogy a képviselők heti
bontásban láthatják, hogy milyen munkák kerültek elvégzésre a közmunka programok
keretében. Göröcs Lászlót kérdezi, hogy kívánja-e az írásos anyagot szóban kiegészíteni?
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Göröcs László: 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 tárgyalta, és
javasolja az írásos anyag elfogadását.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése,
véleménye vagy más javaslata az elhangzottakkal, vagy az írásos anyaggal kapcsolatban?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a beszámolót a
közmunka programban végezett munkáról?
A Képviselő-testület a beszámolót 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
162/2017. (V. 25.) 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 13-tól
2017. május 14-ig terjedő időszakra.
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

Előterjesztés a házasságkötések engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért
fizetendő díjak mértékéről szóló 10/2017. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Lovász Imre jegyző
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek.
Lovász Imre: a törvényességi felügyelet részéről érkezett egy jelzés arra, hogy az Áfa
törvény 7. §-a szerint közhatalmi tevékenység ellátásáról van szó, nem gazdasági
tevékenység, nem eredményez adó alanyiságot, így a bruttó szót ne használja a testület a
rendeletnél. A másik észrevétel az, hogy az anyakönyvi eljárásról szóló törvény alapján, bár a
záró rendelkezés felhatalmazást ad hivatali helyiségen kívüli házasságkötésnél is a bevétel
szabályainak a megalkotására, de a 19. § szűkíti ezt a jogosultságot, így csak munkaidőn
kívüli házasságkötésnek a szabályait lehet megalkotni. Az egyeztetést követően azt
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engedélyezték, hogy a munkaidőn kívüli házasságkötést ketté lehet venni, hivatali helyiségen
belüli, illetve kívüli házasságkötésekre vonatkozóan. Ezek a módosítások kerültek
átvezetésre, kéri a képviselő-testületet, hogy fogadja el a rendelet módosítására vonatkozó
tervezetet az előterjesztés szerint.
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság elfogadásra
javasolja a rendeletmódosítást az előterjesztés szerint.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése,
véleménye vagy más javaslata az elhangzottakkal, vagy az írásos anyaggal kapcsolatban?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el az ügyrendi
bizottság javaslatára a rendeletet módosítást?
A Képviselő-testület a rendelet módosítást 8 igen szavazattal – minősített többséggel egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2017. (V. 29.) számú önkormányzati rendelete
a házasságkötések engedélyezésének szabályairól, valamint
az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló
10/2017. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
8 .

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés az EFOP-1.3.4-16 kódszámú Közös értékünk – sokszínű társadalom című
pályázat benyújtására
Előadó: Lovász Imre jegyző
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek.
Lovász Imre: a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kereste meg az
önkormányzatot, illetve a polgármesteri hivatalt ezzel a pályázattal kapcsolatban. Az
előterjesztés tartalmazza a pályázati kiírást, illetve minden tudnivalót a pályázattal
kapcsolatban, a kötelezettségeket is, valamint az együttműködési megállapodás tervezetét is.
Nem kívánja az írásos anyagot szóban kiegészíteni.
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság nem javasolja
elfogadásra a pályázat benyújtását.

20
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van valakinek kérdése,
véleménye vagy más javaslata az elhangzottakkal, vagy az írásos anyaggal kapcsolatban?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el az ügyrendi
bizottság javaslatát?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
163/2017. (V. 25.) sz. határozata
Az EFOP-1.3.4-16 kódszámú Közös értékünk – sokszínű társadalom című pályázat
benyújtásának elutasításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság javaslatára figyelemmel nem kíván pályázatot benyújtani az
EFOP-1.3.4-16 kódszámú Közös értékünk – sokszínű társadalom című pályázati
kiírásra.
Képviselő-testület nem kíván együttműködést kötni ezen pályázat keretén belül
semmilyen szervezettel.
Erről: 1./
2./

9 .

Képviselő-testület tagjai helyben,
Polgármesteri Hivatal helyben
értesülnek.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Pályázati kiírás a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói
álláshelyére, valamint ideiglenes bizottság létrehozása a Nagyközségi József Attila
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére kiírt pályázat véleményezésére
Előadó: Lovász Imre jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek.
Lovász Imre: az írásos anyagot annyival kívánja kiegészíteni, hogy a 150/1992. (XI. 20.)
Kormány rendelet változott, ez intézményvezető új megnevezése igazgató, és amennyiben
kiírásra kerül a pályázat, úgy ideiglenes bizottság létrehozásáról is szükséges dönteni, mely a
beérkező pályázatokat véleményezi. A bizottságnak legalább három tagból kell állni, melyből
egy tag külső szakértelemmel rendelkező személy. Javasolja, hogy a képviselő-testület 4
tagból álló bizottságot hozzon létre, ha véletlenül egy tag nem tudna eljönni, akkor is
határozatképes legyen a bizottság.
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja a
pályázat kiírását az előterjesztés szerint az igazgatói álláshelyre. Ideiglenes bizottság
tagjainak 4 főt javasolnak, akik Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, Bagi Zsolt
képviselő, Seresné Lados Éva képviselő és külsős tag Kary József szakértő.
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Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van valakinek kérdése,
véleménye vagy más javaslata az elhangzottakkal, vagy az írásos anyaggal kapcsolatban?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az ügyrendi
bizottság javaslatával, hogy az írásos előterjesztés szerint kerüljön kiírásra a pályázati
felhívás?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
164/2017. (V. 25.) sz. határozata
A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshely pályázati
kiírásáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és az
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel a Nagyközségi József
Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgató beosztás ellátásának pályázati kiírásával
kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:
Az igazgató (magasabb vezető) beosztásra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi
területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések
rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: 150/1992. (XI.
20.) Korm. rendelet) pályázatot hirdet.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
a vezetői megbízás határozott időre 2017. 08. 01 – 2022. 07. 31-ig szól
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
5055 Jászladány, Kossuth Lajos u. 110.sz.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Közművelődési feladatok ellátása. Munkaköri feladatai ellátása mellett az intézmény
vezetése, szakszerű és törvényes működtetése, munkáltatói jogkör gyakorlása.
Az intézmény képviselete, a takarékos gazdálkodás biztosítása. A nagyközségben
megrendezésre kerülő rendezvények, nemzeti és helyi ünnepségek szervezése, a helyi
civil szervezetek segítése. Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése.
Illetmény és juttatások:
az illetmény megállapítására és juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet
- cselekvőképesség
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
- 3 hónap próbaidő
- főiskola, vagy egyetemi szintű végzettség
- a 150/1992.(XI.20.) kormányrendelet 6/A § (1) bekezdésében meghatározott
képesítési és gyakorlati feltételek megléte (ld. részletesen az egyéb információknál)
- legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat
- magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhető
- Nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.
Elvárt kompetenciák:
- Precizitás, elhivatottság, együttműködési készség, jó kommunikációs képesség,
önálló munkavégzés
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program
- szakmai gyakorlatot igazoló okmányok másolata
- szakmai önéletrajz
- az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
- a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
- nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását a képviselő-testület nyílt vagy zárt ülésen
tárgyalja
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. június 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bertalanné Drávucz Katalin
polgármester nyújt a 06-57-817-947-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat címére történő
megküldésével (5055 Jászladány, Hősök tere 6.sz.). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2005/2017, valamint a beosztás
megnevezését: igazgató
- Személyesen: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester Jász-Nagykun-Szolnok
megye 5055 Jászladány, Hősök tere 6. sz.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat benyújtási határidejének lejártát követően, a pályázókat a kinevezési,
megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott szakértelemmel rendelkező ideiglenes
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bizottság meghallgatja, majd javaslata alapján a Képviselő-testület dönt az igazgató
személyéről.
A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója az eljárás során
fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 13.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
www.jaszladany.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A 150/1992. (XI. 20.) Korm.rendelet 6/A. § (1) bekezdése, a 6/F. § (1) bekezdése és a
22. § (1) bekezdése alapján előírt szakképzettség; a 6/G. § (2) bekezdésében előírt
államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzésének
okirattal történő igazolása, vagy szándéknyilatkozat a megbízás kezdetétől számított
két éven belüli elvégzéséről, a 6/A. § (1) bekezdés aa) és ab) alpontokban előírt
képesítésnek megfelelő feladatkörben szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy
az ideiglenes bizottságot hozzanak a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
igazgatói álláshelyre kiírt pályázatra érkező pályázatok véleményezésére?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
165/2017. (V. 25.) sz. határozata
A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói beosztás ellátására
kiírt pályázatra érkező pályázatok véleményezésére ideiglenes bizottság létrehozásáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Helyi
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57.§. (3) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§. (6) bekezdésére, az Ügyrendi-Jogi-Szociális
Bizottság javaslatára figyelemmel ideiglenes bizottságot hoz létre a Nagyközségi
József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói beosztás ellátására kiírt
pályázatra érkező pályázatok véleményezésére. A bizottság megbízatása e feladat
ellátásának idejére szól.
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 4 tagot az ideiglenes bizottságba?
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A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
166/2017. (V. 25.) sz. határozata
Szakértelemmel rendelkező ideiglenes bizottság létrehozása a Nagyközségi József Attila
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére kiírt pályázat véleményezésére
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagyközségi József
Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére kiírt pályázatra érkező
pályázatok véleményezésére létrehozott ideiglenes bizottság tagjainak megválasztja:
1.
Bertalanné Drávucz Katalin 5055 Jászladány, Kossuth Lajos u. 37. sz.
2.
Bagi Zsolt Arnold 5055 Jászladány, Nagydabi u. 7. sz.
3.
Seresné Lados Éva 5055 Jászladány, Damjanich u. 7. sz.
4.
A Nemzeti Művelődési Intézet delegáltját, Kary József 3346 Bélapátfalva,
Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 32. sz.
alatti lakosokat.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben,
3./ Ideiglenes Bizottság tagjai lakóhelyükön
értesülnek.
1 0 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a „Konyhakerti és Kisállattartási Szociális földprogram támogatására”
című, SZOC-FP-17-KK kódszámú pályázaton történő részvételről
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Zakar Margit ügyintéző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: minden évben az önkormányzat részt vesz ezen a pályázaton.
Ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja a
pályázat benyújtását.
Bertalan László: van-e arról hír, hogy az elmúlt években sikeres volt-e a pályázat
lebonyolítása?
Lovász Imre: folyamatos ellenőrzés van a támogatottaknál, a héten is történt ilyen
ellenőrzés. Azoknál, akik 30 csirkét kaptak, náluk 10 db-ot kellett meghagyniuk, amelyből
egy kakas, akik 20 csirkét kaptak, azoknál 5 db-ot kellett meghagyniuk, melyből egy kakas.
Legtöbb esetben ez teljesült. Nagyon kevés az olyan eset, ahol elpusztult, vagy levágták, ezt
viszont figyelembe fogja venni a szociális bizottság, ha elbírálás lesz, hogy kik legyenek a
támogatottak.
Bertalan László: egyesével választja ki a bizottság, hogy kik legyenek a támogatottak?
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Seresné Lados Éva: igen, minden évben több kérelem érkezik, mint amennyit támogatásban
részesíthetnek, személyenként dönt a bizottság minden körülmény figyelembe vételével.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van valakinek további
kérdése, véleménye vagy más javaslata az elhangzottakkal, vagy az írásos anyaggal
kapcsolatban?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az ügyrendi
bizottság javaslatával?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
167/2017. (V. 25.) sz. határozata
A „Konyhakerti és Kisállattartási Szociális földprogram támogatására” című, SZOCFP-17-KK kódszámú pályázaton történő részvételről
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások
Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett,
a „Konyhakerti és Kisállattartási Szociális földprogram támogatására” című, SZOCFP-17-KK kódszámú pályázati kiírására. A képviselő-testület felhatalmazza
Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert, hogy támogatási jogviszony létrejötte
esetén a kötelezettségeket és jogokat gyakorolja.
Felelős: Zakar Margit ügyintéző
Határidő: 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 a Művelődési Ház függönycseréjéhez beszállító kiválasztására
Előadó: Major Ferencné alpolgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: írásos előterjesztés készült a Művelődési Ház
függönycseréjéhez beszállító kiválasztásáról. Három árajánlatot kért be az önkormányzat,
melyek megérkeztek. Pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság javasolja a
legalacsonyabb árat ajánló Textilklinika & Szolgáltató Centrum üzlet által megküldött Mens
Wear Kft. cég kiválasztását.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van valakinek kérdése,
véleménye vagy más javaslata az elhangzottakkal, vagy az írásos anyaggal kapcsolatban?
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(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
168/2017. (V. 25.) sz. határozata
A Művelődési Ház függönycseréjéhez beszállító kiválasztására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési
Bizottság
javaslatára
figyelemmel
a
Művelődési
Ház
függönycseréjéhez a Textilklinika & Szolgáltató Centrum üzlet által megküldött,
Mens Wear Kft. (1072 Budapest, Akácfa u. 34. sz.) árajánlatát fogadja el nettó
1.815.840,- Ft + ÁFA összegben.
Képviselő-testület a forrást a 2016. évi maradvány tartalék terhére biztosítja, egyben
megbízza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben,
3./ Textilklinika & Szolgáltató Centrum/ (Mens Wear Kft.)
értesülnek.
1 2 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés az 1408 hrsz. alatti Petőfi Sándor utca, a 2916 hrsz. alatti Hősök tere, a
1399 hrsz. alatti Petőfi Sándor utca és a Szabadság tér által körülhatárolt terület
parkosítási munkálatok elvégzésével összefüggő feladatokra
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: a park felújítással kapcsolatosan, amikor könyvelésre kerültek
a számlák, akkor derült ki, hogy nem jó a határozat, amit a képviselő-testület hozott. Először
szükséges egy olyan határozatot hozni, mely az előző képviselő-testületi határozatot
módosítja, az összeg bruttó 13.420.865,- forintról bruttó 15.765.767,- forintra módosulna,
hiszen az árajánlat így szólt. Az Áfa eltérésből adódik a különbözet. Másodsorban szükség
lenne egy következő árajánlat kiválasztásra, szintén a park felújításra kapcsolatosan.
Árajánlatokat kért az önkormányzat arra, hogy a régi parkrészt az új parkrésszel összhangba
kellene hozni, megfelelő öntözési eszközökkel, megfelelő növényzettel, valamint, hogy a
szökőkút megfelelően működjön, mert minden évben probléma van a működésével, az egész
rendszerrel. Erre is beérkezett a három árajánlat, ezek közül kellene kiválasztani a
legkedvezőbbet, mely bruttó 1.973.327,-forint. A részletezése a mellékletben olvasható.
Harmadszor szükség van egy további árajánlat kiválasztására, amely a növénytámasz
beszerzését tartalmazza. Erre is beérkeztek az árajánlatok, melyből a legkedvezőbb bruttó
393.700,- forint értékben. A pénzügyi bizottság az első javaslatot tárgyalta, mert az
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árajánlatok csak a bizottság ülése után érkeztek be. Elnök urat kérdezi, hogy milyen javaslat
született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság javasolja a
241/2016. (IX. 8.) számú képviselő-testületi határozatát módosítani úgy, hogy a bruttó
13.420.865,- forint bruttó 15.765.767,- forintra módosulna.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van valakinek kérdése,
véleménye vagy más javaslata az elhangzottakkal, vagy az írásos anyaggal kapcsolatban?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a pénzügyi
bizottság javaslatát a 241/2016. (IX. 8.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
169/2017. (V. 25.) sz. határozata
241/2016. (IX. 8.) számú képviselő-testületi határozat módosítására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel módosítja a 241/2016. (IX. 8.)
számú határozatát bruttó 13.420.865,- forintról bruttó 15.765.767,- forintra.
A Képviselő-testület a többletköltséget a 2016. évi maradvány tartalék terhére
biztosítja.
A Képviselő-testület a kivitelezési szerződés módosításának aláírásával Bertalanné
Drávucz Katalin polgármestert bízza meg.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben,
3./ Blaskó Mihály 5130 Jászapáti Bercsényi u. 11.
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy
a parkosításánál felmerült többletfeladatok elvégzésére a testület Blaskó Mihály kertépítő
szakmérnök árajánlatát fogadja el az előterjesztés szerint bruttó 1.973.327,- forint értékben?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
170/2017. (V. 25.) sz. határozata
Az 1408 hrsz. alatti Petőfi Sándor utca, a 2916 hrsz. alatti Hősök tere, a 1399 hrsz. alatti
Petőfi Sándor utca és a Szabadság tér által körülhatárolt terület parkosításánál
felmerült többletfeladatok elvégzésére vonatkozó árajánlat kiválasztásáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1408 hrsz. alatti Petőfi
Sándor utca, a 2916 hrsz. alatti Hősök tere, a 1399 hrsz. alatti Petőfi Sándor utca és a
Szabadság tér által körülhatárolt terület parkosításánál felmerült többletfeladatok
elvégzésére Blaskó Mihály (5130 Jászapáti, Bercsényi u. 11.) kertépítő szakmérnök
árajánlatát fogadja el az előterjesztés szerint bruttó 1.973.327,- forint értékben.

