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185/2017.(VI.13.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének meg-
állapítására 
 

186/2017.(VI.13.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

2. napirendi pont felvétele napirendre 
 

187/2017.(VI.13.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

Módosított napirend megállapítására 
 

188/2017.(VI.13.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

Javaslat a Jászberényi Rendőrkapitányság 
vezetőjének kinevezésével kapcsolatos 
állásfoglalásra 
 

189/2017.(VI.13.) Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági határozat 

Javaslat a közszolgáltatási szerződés meg-
kötésére a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére 
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J E G Y Z ŐK Ö N Y V  
 
 

Készült:  
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testület ÜGYRENDI-JOGI-
SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2017. június 13-án megtartott  n y í l t , s o r o n          
k í v ü l i ülésén a Polgármesteri Hivatal dísztermében. 

 
 
Jelen vannak:  

Seresné Lados Éva elnök 
Szöllősi János 
Karkusné Dósa Zsuzsanna 
  

3 fő 
 
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 
   
   
 Lovász Imre   jegyző 
 Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 Major Ferencné   alpolgármester 
 Lóczi István   aljegyző 
  
  
 
 
Seresné Lados Éva bizottság elnöke: sok szeretettel köszönti a megjelent bizottsági tagokat.   
Megállapítja, hogy a bizottság 3 tagja jelen van, ezért a bizottság határozatképes.  

Seresné Lados Éva elnök: szavazásra teszi, ki az, aki elfogadja Karkusné Dósa Zsuzsannát 
jegyzőkönyv hitelesítőnek. A bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a kö-
vetkező határozatot hozza:  

 
 
 
185/2017.(VI.13.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság a 2017. június 13-i Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági ülé-
sen Karkusné Dósa Zsuzsannát jelöli ki jegyzőkönyv hitelesítőnek. 

 
 

Erről értesül:  
 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
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Seresné Lados Éva elnök: Az írásbeli meghívót mindenki megkapta. Kérdezi, a meghívóban 
szereplő napirendi pontokat kívánják-e kiegészíteni, módosítani, vagy új napirendi ponttal 
kívánják-e kiegészíteni azt?   
Seresné Lados Éva elnök: javasolja, hogy a 2. napirendi pontként kerüljön megtárgyalásra az 
„Javaslat a közszolgáltatási szerződés megkötésére a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére” , melynek előadója:  Lovász Imre jegyző. 
  

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 
Seresné Lados Éva elnök: szavazásra teszi, ki tudja elfogadni, hogy a nyílt ülés 2. napirendi 
pontját a „Javaslat a közszolgáltatási szerződés megkötésére a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére” címmel vegyék fel napirendre, melynek előadója Lovász 
Imre jegyző. A bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja, és a következő határo-
zatot hozza: 
 
 
186/2017.(VI.13.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
2. napirendi pont felvétele napirendre 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottság a következő napirendi pontot felveszi a nyílt ülésének napirendjére: 
 
2./ Javaslat a közszolgáltatási szerződés megkötésére a nem közművel összegyűjtött     
     háztartási szennyvíz begyűjtésére 
     Előadó:   Lovász Imre jegyző 

 
            

 
Erről értesül:  
 

1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
 
 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 
Seresné Lados Éva elnök, szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a kettő nyílt napirendi pontból 
álló napirendet? A bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja és a következő hatá-
rozatot hozza: 
 
 
 
187/2017.(VI.13.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Módosított napirend megállapítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottság a 2017. június 13-i soron kívüli, ülés módosított napirendjét a következő-
képpen fogadja el:     
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    N  a p i r e n  d:N  a p i r e n  d:N  a p i r e n  d:N  a p i r e n  d:    
 

 
1./ Előterjesztés a Jászberényi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezésével kap-

csolatos állásfoglalás 
Előadó:  Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 

 

2./ Javaslat közszolgáltatási szerződés megkötésére a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére 
Előadó:   Lovász Imre jegyző 

 
 

Erről értesül:  
 

 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
 
 
 
1. N A P I R E N D I     PONT 
Előterjesztés a Jászberényi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezésével kapcsolatos állás-
foglalásra 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 

Seresné Lados Éva elnök: kérdi Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert kívánja-e kiegé-
szíteni a napirendi pontot.   

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: levélben megkereste az önkormányzatot a me-
gyei rendőrkapitány, hogy június 23-ig határozatban döntsön arról, hogy Tóth Péter rendőr 
ezredes urat támogatja-e abban, hogy kinevezzék a Jászberényi Rendőrkapitányság vezetői 
feladatainak ellátására. Véleménye szerint hasonló állásfoglalást kellene képviselni, mint a 
helyi rendőrőrs parancsnok tekintetében, hogy érdemben nem tud az önkormányzat döntést 
hozni.  

 

  Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
  
Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi ki az, aki elfogadja  l, melyet a bizottság 5 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot hozza: 
  
 
188//2017.(VI.13.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a Jászberényi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezésével kapcsolatos állás-
foglalásra 
 
 

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdése alapján Dr. Urbán 
Zoltán r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei rendőrfőkapitány a – kineve-
zési jogkör gyakorlója – a Jászberényi Rendőrkapitányság, mint helyi rendőri szerv 
vezetőjének kinevezését megelőzően kikérte az illetékességi területén működő Jászla-
dány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a véleményét. 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek nem javasolja az állásfoglalás 
megtételét a Jászberényi Rendőrkapitányság parancsnokának kinevezését illetően, va-
lamint javasolja, hogy a Képviselő-testület a döntést bízza a kinevezési jogkör gyakor-
lójára.  

A Bizottság továbbá javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fejezze ki szándékát arra 
vonatkozóan, hogy elfogadja a kinevezési jogkör gyakorlójának a döntését figyelem-
mel arra, hogy az Önkormányzat továbbra is törekedni fog a Jászberényi Rendőrkapi-
tánysággal a jó kapcsolat megtartására, és a munkájuk segítésére, úgy ahogyan az el-
múlt években is történt. 

 
 A Bizottság véleménye szerint a Rendőrkapitányság parancsnokának kinevezése a 
Rendőrség belső ügye. 

 
 Erről értesül:   

 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
 
 
2. N A P I R E N D I    PONT  
Javaslat a közszolgáltatási szerződés megkötésére a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére 
Előadó:  Lovász Imre jegyző 
   
 

Seresné Lados Éva elnök: kérdi kívánja-e Lovász Imre jegyző úr kiegészíteni, módosítani az 
előterjesztést? 

Lovász Imre jegyző: a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének meg-
valósítása kötelező önkormányzati feladat. Az előző képviselő-testületi ülésre Czikolai Károly 
támogatás iránti kérelmet nyújtott be, amelyet a képviselő-testület elutasított. Ezt követően az 
elmúlt héten felmondta a közszolgáltatási szerződést. Ezzel párhuzamosan lett megindítva a 
NÜVI nyilvántartásba vétele erre a feladatra. Hiánypótlásra szólított fel a hatósát, mely sze-
rint 5.000 forint illetéket kell leróni. A másik hiánypótlás a NÜVI-vel meg kell kötni a köz-
szolgáltatási szerződést, hogy nyilvántartásba tudják venni. Ezáltal egy érdekes helyzet áll 
fenn, mivel az önkormányzat akkor köthetne szerződést a közszolgáltatóval ha, már megtör-
tént volna a nyilvántartásba vétele, a hatóság azonban csak akkor adhatja ki az engedélyt, ha 
már van szerződése. Amennyiben ezen a héten a hiánypótlásnak eleget tesznek, akkor ebben a 
hónapban a NÜVI meg is fogja kapni az engedélyt a hatóság nyilatkozata alapján. Az előter-
jesztett közszolgáltatási szerződésbe a hatálya is bekerült, 2017. július 1. Az előző, Czikolai 
Károllyal megkötött közszolgáltatási szerződés e hónap utolsó napjával megszüntethető. Meg 
kell még állapítani a szolgáltatás köbméterenkénti díját. Az előző szerződésben ez 1200 forint 
+ ÁFA volt. A NÜVI elkészítette a díjkalkulációt amely 1835 forint díjat határoz meg. A kör-
nyező településeken a közszolgáltatási díjak a következők: Jászalsószentgyörgyön 740 forint 
+ÁFA, Tiszasülyön 3000 forint +ÁFA + 265 forint/km, Jászapáti 3300 forint +ÁFA. A díjat 
célszerű felülvizsgálni, és a következő képviselő-testületi ülésen rendeletben meghatározni. 
Ez tartalmazná az üzemeltetési költségeket, környezetvédelmi költséget, a szükséges ráfordí-
tásokat, amortizációs költségeket, befogadási díjat, munkabért járulékaival és az ÁFA-t.  




