
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2017. július 13-án megtartott soros nyílt ülésén 

a Polgármesteri Hivatal dísztermében 

 
Jelen vannak: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Dr. Bakos Beáta, 
Bertalan László, Gyárfás Lajos, Major Ferencné, Seresné Lados Éva, Szöllősi János, Tóth 
Imre 8 fő képviselő.  
 
Előzetes bejelentés mellet távolmaradt: Bagi Zsolt 1 fő képviselő. 
 
Tanácskozási joggal jelen van:  

Lovász Imre jegyző, 
Lóczi István aljegyző, 
Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője, 
Müllerné Braun Erika az Ozoróczky Mária Szociális Központ intézményvezetője, 
Fodorné Zana Andrea a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 
megbízott vezetője, 
Göröcs László a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény megbízott 
vezetője, 
Tálas Jánosné a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményvezető helyettes, 
Kun Frigyesné a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményvezető helyettes, 
Szabó Péter a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. önkormányzati kapcsolattartója. 
 
 

 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester tisztelettel köszönti a soros testületi ülésen 
megjelenteket. Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 8 fő jelen van, a testület 
határozatképes, az ülést megnyitja. 
Megkérdezi, hogy a meghívóban szereplő 15 napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek 
kérdése, vagy plusz napirendi pont, illetve módosító javaslata? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság részéről: plusz napirendi 
pontként javasolja nyílt ülésben 14. pontként tárgyalni a Hiszek Benned Alapítvány kérelmét 
a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház Csecsemő, gyermek osztályának támogatására, 15. 
pontként javasolja tárgyalni nyílt ülésben a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő 
Intézmény létszámkeretének módosításaira vonatkozó előterjesztést. Zárt ülésben javasolja 
két további napirendi pont felvételét, mely a Jászladány Petőfi Sándor u. 26. szám alatti 
ingatlan, valamint a Huba vezér u. 5. szám alatti ingatlan értékesítési ajánlatainak 
megtárgyalásával kapcsolatos előterjesztések. 
 
Major Ferencné: nyílt ülésben utolsó napirendi pontként javasolja tárgyalni „A helyi 
identitás és kohézió erősítése” című, TOP-5.1.3-16 kódszámú felhívásra benyújtandó 
projektben való részvételre szóló előterjesztést.  

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
14. napirendi pontként a Hiszek Benned Alapítvány kérelmét tárgyalja a testület? 



 2 

A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
204/2017. (VII. 13.) 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 a Hiszek Benned Alapítvány kérelmének megtárgyalására a 
Jászberényi Szent Erzsébet Kórház Csecsemő, gyermek osztályának 
támogatására 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
15. napirendi pontként a NÜVI létszámkeretének módosítását tárgyalja a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
205/2017. (VII. 13.) sz. határozata 
 
Napirend kiegészítése 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi 
ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben kíván tárgyalni: 

15./ Előterjesztés a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 
létszámkeretének módosításaira 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
16. napirendi pontként a TOP-5.1.3-16 kódszámú felhívással kapcsolatos előterjesztést 
tárgyalja a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
206/2017. (VII. 13.) sz. határozata 
 
Napirend kiegészítése 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi 
ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben kíván tárgyalni: 
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16./ Előterjesztés Jászladány Nagyközségi Önkormányzatának „A helyi identitás és 
kohézió erősítése” című, TOP-5.1.3-16 kódszámú felhívásra benyújtandó 
projektben való részvételre 

 Előadó: Major Ferencné alpolgármester 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
zárt ülésben 19. napirendi pontként a Petőfi Sándor u. 26. szám alatti ingatlan értékesítési 
ajánlatát tárgyalja a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
207/2017. (VII. 13.) sz. határozata 
 
Napirend kiegészítése 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi 
ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet zárt ülésben kíván tárgyalni: 

19./ Előterjesztés a Jászladány Petőfi Sándor u. 26. szám (1290 hrsz.) alatti ingatlan 
értékesítési ajánlatának megtárgyalására  

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
   Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
zárt ülésben 20. napirendi pontként a Huba vezér u. 5. szám alatti ingatlan értékesítési 
ajánlatát tárgyalja a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
208/2017. (VII. 13.) sz. határozata 
 
Napirend kiegészítése 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi 
ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet zárt ülésben kíván tárgyalni: 

20./ Előterjesztés a Jászladány Huba vezér u. 5. szám (1989 hrsz.) alatti ingatlan 
értékesítési ajánlatának megtárgyalására  

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,  
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
  é r t e s ü l n e k .  
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a mai napirendet, 
mely következtében 16 napirendi pontot nyílt ülésben, 4 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 
209/2017. (VII. 13.) 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./ Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2016. évi 
tevékenységéről készült beszámolójának elfogadására 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

3./ Beszámoló az Ozoróczky Mária Szociális Központ 2016. évi szakmai 
munkájáról 

 Előadó: Müllerné Braun Erika intézményvezető 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

4./ Beszámoló a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2016/2017-os nevelési évben 
végzett munkájáról 

 Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság  

5./ Javaslat a 2017/2018-es nevelési évben indítandó óvodai csoportok számának 
meghatározására 

 Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

6./ Javaslat a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérelme alapján maximális 
csoportlétszám növelésére 

 Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

7./ Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak 
módosítására 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,  
  Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

8./ Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítására 
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,  
  Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
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9./ Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 
igazgatói álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálására 

 Előadó: Lovász Imre jegyző, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

10./ Előterjesztés a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény egyes 
vagyonelemeinek rendezésére 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,  
  Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

11./ A NÜVI beszámolója a képviselő-testület két ülése között a közmunka 
programokban foglalkoztatottak által végzett munkákról 

 Előadó: Göröcs László mb. intézményvezető, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

12./ Előterjesztés intézkedési terv elfogadására 
 Előadó: Lovász Imre jegyző, 
  Lóczi István aljegyző, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

13./ Előterjesztés a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00819 azonosító számú 
„Jászladány Nagyközségi Önkormányzat ASP Központhoz való csatlakozása” 
című projekt keretében informatikai eszközök beszerzése, beüzemelése 
tárgyban szolgáltató kiválasztására 

 Előadó: Lovász Imre jegyző 

14./ Előterjesztés a Hiszek Benned Alapítvány kérelmének megtárgyalására a 
Jászberényi Szent Erzsébet Kórház Csecsemő, gyermek osztályának 
támogatására 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

15./ Előterjesztés a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 
létszámkeretének módosításaira 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

16./ Előterjesztés Jászladány Nagyközségi Önkormányzatának „A helyi identitás és 
kohézió erősítése” című, TOP-5.1.3-16 kódszámú felhívásra benyújtandó 
projektben való részvételre 

 Előadó: Major Ferencné alpolgármester 
 

Zárt ülés: 

 

17./ Előterjesztés a Jászladány, Csárda u. 27. szám (1594 hrsz.) alatti ingatlanrész 
felajánlásának megtárgyalására 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,  
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

18./ Előterjesztés a Jászladány, Kond vezér u. 12. szám (2024 hrsz.) alatti ingatlan 
értékesítési ajánlatának megtárgyalására  

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,  
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
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19./ Előterjesztés a Jászladány Petőfi Sándor u. 26. szám (1290 hrsz.) alatti ingatlan 
értékesítési ajánlatának megtárgyalására  

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,  
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

20./ Előterjesztés a Jászladány Huba vezér u. 5. szám (1989 hrsz.) alatti ingatlan 
értékesítési ajánlatának megtárgyalására  

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,  
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

 
 
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 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
210/2017. (VII. 13.) 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 
  é r t e s ü l n e k .  

 
 
2 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2016. évi tevékenységéről készült 
beszámolójának elfogadására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: köszönti Szabó Pétert a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 
önkormányzati kapcsolattartóját, köszöni, hogy elfogadta a meghívást. A beszámolóról 
készült írásos anyagot mindenki megkapta, kérdezi, hogy kívánja-e ezt szóban kiegészíteni? 
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Szabó Péter: köszöni a lehetőséget. Azt gondolja, hogy 2016. év rendkívüli volt a település 
életében a szolgáltatás tekintetében. Egy megvalósult szennyvízberuházás, egy lezárult 
ivóvíz-javító program, az ezzel összefüggésben tapasztalt hiányosságok, problémák, műszaki 
gondok, mind-mind próbára tették a lakosság türelmét. Nyilván itt nem lehet december 31-el 
meghúzni a határidőt. Bár a beszámoló 2016 évről szól, de a rendkívüli tél az elmúlt 
időszakban, főleg februárban nagyon sok problémát okozott, amikor vízhiány volt és emellett 
nem mehet el szó nélkül. Azt gondolja, hogy ezeket a problémákat a kivitelező felé történt 
jelzések után sikerült megoldani, gyakorlatilag a vízszolgáltatásokban felmerült problémák 
nagyon nagy részét a rendkívüli téli időjárás okozta. Erre fel kell készülni, ami úgy véli most 
már sikerült. A víztoronyban történt elfagyásokat a megfelelő berendezések beépítésével 
megoldották. A jobb idők beköszöntével a vízhiányok már megszűntek, illetve ilyen fajta 
jelzés már nem jutott el hozzá. Nagy problémát okoztak a téli elfagyások, a vízóra elfagyások. 
Az a tény hogy 6 havonta kerülnek a vízórák leolvasásra nem segítik azt, hogy időben 
felderítsék ezeket a problémákat. Utal erre a kitermelt és az értékesített víz mennyiség közötti 
rendkívüli nagy különbség. Talán még a felét sem értékesítik a kitermelt víznek. 
Gyakorlatilag ez köszönhető két dolognak, az említett vízelfagyásoknak,  illetve az 
ivóvízminőség-javító program próbaüzemének, melynek ideje alatt felhasznált víz 
technológiai vízként eldobásra került. Az ivóvízminőség-javító program mindenütt 
megnövelte a különbséget. Szeretné, ha a most átlagosnak mondható 30-50 % közötti  értéket 
le tudnánk 10 % körüli értékre szorítani. Ez most az elvárás a tulajdonos felé is,  illetve efelé 
halad a szakma is. Az ehhez szükséges gépek berendezések beszerzése előkészítés alatt van, 
bízik benne, hogy az elkövetkezendő időszakban hatékonyan tudnak fellépni az olyan 
helyzetek ellen is, ami a földben történő műszaki meghibásodásból adódik, tehát gyakorlatilag 
a rejtett vízelfolyások problémája is megoldódna. A szennyvízberuházást júliustól vették át. 
Vannak dugulások, vannak problémák, de azt gondolja ez természetes, mivel a lakosoknak, a 
fogyasztóknak is meg kell a rendszert szokniuk, meg kell tanulniuk a használatát, 
megtapasztalják, hogy ha idegen anyagot tesznek oda, ami nem odavaló akkor eltörnek 
meghibásodnak a szivattyúk. Más településeken azt tapasztalták, hogy ez a helyzet egy idő 
után normalizálódik. Úgy tudja, hogy az elmúlt időszakban már itt sem voltak a szennyvíz 
üzemeltetéssel gondok. A kezdeti nehézségeken túl vannak. Amiről még szeretne szót ejteni, 
az a kintlévőségek alakulása. Látszik, hogy az elmúlt időszakban nagyságrendileg csökkent a 
kintlévőségek aránya, de még mindig elég magas. Polgármester asszonnyal, jegyző úrral 
egyeztettek arról, hogy ezt a kintlévőséget csökkenteni kell, ezt várja el a tulajdonos is. 
Szeretne előzetesen egyeztetni az önkormányzattal, hogy olyan élethelyzetben lévő családok, 
akik önhibájukon kívül nem tudják ezt a díjat megfizetni, ne kerüljenek a szolgáltatásból 
kizárásra. Ezt a munkát elkezdték, ezzel kapcsolatban hozzá negatív visszajelzés nem jutott el. 
Azt gondolja, hogy azt a munkát, egyeztetést szeretné folytatni ami elkezdődött. Egy pár szó 
erejéig szeretne beszélni a vezető váltásról is. Vezérigazgató úr elkötelezett híve a műszak 
támogatásának, talán még a korábbinál is jobban. Több esetben is kinyilvánította, hogy a 
műszak sikertelensége nem eredményezheti azt, hogy a cég sikeres megnevezés alá kerüljön. 
Első a műszak az ő megítélése szerint is, amit személy szerint műszaki emberként maga is 
nagyon pozitívan fogadott. Szervezeti átalakulások következtében azt gondolja, hogy 2017-
ben most már egy hatékonyabb, költséghatékonyabb üzemeltetést tudnak felmutatni. Jelenleg 
még kapnak központi támogatást is, de erre hosszú távon ilyen mértékben biztosan nem 
számíthatnak. Az átalakulás következtében gyakorlatilag az üzemeltetés, illetve a fenntartási 
tevékenységek egymástól jól elkülönülnek, vannak még zökkenők, például abban a 
tekintetben, hogy a leolvasást nem a műszakis kollégák végzik, hanem adott esetben más 
településről kerülnek ide kollégák. Kisebb településeken - ahol ismerik a kollégákat 
személyesen - okozott ez több helyen is bizalmatlanságot, hogy nem a megszokott arcok 
jöttek a leolvasást végezni. Ezen is tudnak segíteni oly módon, hogy a műszakis kollégákat 
kérik meg, hogy jelezzék időben a leolvasást, csökkentve ezáltal is az esetleges 
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bizalmatlanságot, hiszen nem mindenki szereti, ha idegenek keresik fel. Nem igazán szeretnek 
a lakosok idegeneket beengedni a lakásba, a tapasztalatokból ezek a félelmek aggodalmak 
jogosak, de közösen talán lehet ezt is kezelni. Amiről még mindenképpen szeretne beszélni az 
a csőtörések, illetve a felújítások, a gördülő fejlesztési terv szükségessége és fontossága, 
amely alapot adhat arra, hogy a későbbiekben ez a víziközmű vagyon felújítása tovább 
folytatódhasson. Az önkormányzat, illetve a vízszolgáltató önerőből nem tudja ezt 
megvalósítani. Mindenképpen a 2018-ban megnyíló KEHOP-os pályázatok sikerén fog az 
múlni, hogy a vízmű-telep rekonstrukciója után a hálózat is átépítésre kerülhessen, a 
meghibásodott csővezeték kiváltása megtörténhessen. Tudja, hogy nagyon sok kritika érte 
2016-ban és ez év elején a szolgáltatót. Megköszöni türelmüket, és polgármester asszonynak 
az együttműködését, több esetben is egyeztettek vezérigazgató úrral vagy személyesen. Bízik 
benne, hogy 2017-ben már egy nyugodtabb évet lezárva kevesebb lakossági panasszal és 
kritikával tudják a szolgáltatást nyújtani. Kéri a beszámoló megtárgyalását és elfogadását. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök úr távollétében Tóth Imre 
képviselőt kérdezi, hogy milyen javaslat született? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság részéről: a pénzügyi bizottság 
tárgyalta beszámolót, azonban bizottság a beszámolót nem tudta elfogadni, tekintettel arra, 
hogy több dolog tisztázatlan volt és hiányosságokat tapasztaltak. Többek között például a 
2016. évben bekövetkezett zavarokat, amik már káoszszerű zavarok voltak, és úgy gondolta a 
bizottság, hogy a beszámolónak erről is tartalmaznia kellett volna adatokat. Ez a 
beszámolóban nem szerepelt, kivétel az a számadat, hogy 96 csőtörést hárítottak el az elmúlt 
év során. Nem szólt a jelentés azokról a dolgokról, amik felbosszantották a lakosságot az 
elmúlt évben a vízszolgáltatás terén, ezért nem javasolja bizottság elfogadásra a beszámolót. 
A bizottság megkérte hogy ezeket a problémákat tolmácsolja tovább és tegye fel azt a kérdést, 
hogy azokra a szolgáltatási hiányosságokra, amik a beszámolóban nem szerepeltek lesz-e 
megoldás az idén, illetve ezek miért nem szerepelnek a beszámolóban? 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az imént a választ a szóban megkapták. 
 
Tóth Imre: részben igen. Az imént a pénzügyi bizottság észrevételeit tolmácsolta, most pedig 
a saját kérdéseit szeretnék föltenni. A 2438 ivóvíz bekötés számmal szemben miért csak 1065 
a szennyvízbekötések száma, ez az arány mennyiben jó és mennyiben nem? Bizottsági ülésen 
próbáltak erre magyarázatot keresni, de szeretnék, ha tényleges választ kaphatnának. A 
kintlévőségek alakulásánál miért van az, hogy az üzleteknél a számok mínusz előjellel 
szerepelnek? Pénzügyi osztályvezető úr szerint azért vannak mínusz számok, mert 6 havonta 
van a leolvasás, és előleg számlákat állítanak ki. Ha valóban ez az ok, akkor ezt el tudja 
fogadni. Az 1-30 napos határidőn belüli sorban a mínusz 2.2110-es számot továbbra sem érti, 
hogy mit jelöl. 22 millió 110 ezer forint lenne vagy 2 millió 211 ezer és a nulla véletlenül 
került oda. Egy kicsit hanyagságra ad okot vagy nézetet ez a számtani rész. Erre szeretne 
választ kapni. Elhangzott a bizottsági ülésen, hogy az üzemeltetési tevékenység eredményére 
vonatkozó kalkulált vállalati általános költség 203.261 m3 *72,49 forint soron nem értik, hogy 
a 203.261 m3 honnan került oda, mert az anyag többi részében ez a szám nem szerepel. Az 
értékesített vízmennyiség 177 ezer m3, a kitermelt vízmennyiség 372 ezer m3, sehol nem 
szerepel a 203 ezer, honnan jön ez a szám? 
 
Szabó Péter: az utolsó kérdésre a választ meg kell néznie. Azt gondolja, hogy ez egy belső 
hiba és hiányosság, nem rendelkeznek megfelelő Wear rendszerrel. Az egyik adatot a műszak 
adta, a másikat a gazdasági vonal. A kitermelt és értékesített víz a műszaki adatok alapján 
látható, a 203 ezer pedig a pénzügyi adatbázisból lekért adat. Valószínűleg ez pontatlanság. 
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Sajnos ezzel szembesülni szokott, hogy ahányszor elkéri az adatokat, annyi fajta. Jelen 
pillanatban cégüknek ez még nem erőssége. 2017-ben talán az új rendszer megnyugtató 
megoldást fog jelenteni. Úgy látja, nagyon alaposan tanulmányozták a beszámolót és ennek 
nagyon örül. Amikor a beszámoló készült, az adatok a pénzügyi rendszer mérleg-beszámoló 
adataiból kerültek rögzítésre. A könyvelésben gyakorlatilag még utána is korrigáltak néhány 
esetben, így a számok csúsztak, és nem kerültek ezzel összhangba. A kintlévőségekkel 
kapcsolatban azt gondolja a pénzügyi osztályvezető úr helyesen adta meg a választ. A 6 havi 
számlázásra való áttéréssel előleg számlákat bocsát ki a cég, valószínűleg az előlegszámlán 
szereplő összeg magasabb volt, mint a tényleges fogyasztás, emiatt került negatív előjel a 
számok elé a közületeknél. Az üzemi általános költség került szétosztásra a településre, a 
társaság minimális eredményt tudott felmutatni. A központi támogatás révén, amikor 
szigorúan csak a településre könyvelt költségeket veszik figyelembe, akkor a településeknél 
veszteségeket mutattak ki. Ezt kompenzálta a központi támogatás, ami milliárdos 
nagyságrendű volt 2016-ban is, de erre hosszú távon nem számíthatnak. Ezért is történt meg a 
szervezeti átalakulás, melynek kifejezetten az a célja, hogy az üzemeltetési költségek is és a 
központi költség is csökkenjenek. A számtani kérdésre nem tudja a helyes választ, hogy csak 
a pont került-e rossz helyre, vagy a nulla van fölöslegesen beírva. A víz- és szennyvíz 
bekötések közötti különbségekkel kapcsolatban polgármester asszonnyal már beszéltek, ez 
egy nagyon fontos kérdés. A múlt héten, egy lélekszámban kisebb településen elindultak 
afelé, hogy közösen bejárják azokat az ingatlanokat - a közösen az önkormányzatot jelenti, - 
ahol van víz bekötés, de nincsen szennyvízszerződés. Szennyvízbekötés lehet, mert 
előfordulhatnak illegális rákötések, de lehetnek olyan egyedi helyzetek, hogy ivóvíz 
bekötéssel rendelkezik az ingatlan, de még ha akarna sem tudna rákötni, mert kimaradt a 
szennyvízberuházásból az a szakasz, ahol az ingatlantulajdonos lakik. Elkezdték ennek a 
felmérését, és azért van ennek jelentősége, mert elvileg a talajterhelési díj kivetésével 
ösztönözhető a fogyasztó arra, hogy rákössön a hálózatra, de csak akkor, ha erre lenne 
lehetősége. Nem az a cél, hogy akár Jászladány lakosait is ezzel büntessék, ráadásul ez 
jegyzői hatáskör. Az lenne a cél, hogy az önkormányzat a vállalt indikátor számokat tudja 
teljesíteni a beruházás kapcsán, mert el fog jönni az idő, amikor erről számot kell adni, hogy 
hány ingatlan van rákötve a hálózatra. Reményei szerint egy-két héten belül Jászladányon is 
elindítják ezt az ellenőrzést, ahol azon ingatlantulajdonosokat felkeresik, akik 
szennyvízszerződéssel nem rendelkeznek. Nyílván, akinek nincs ilyen szerződése, annak nem 
is számláznak. Meggyőződése, hogy jó néhány olyan ingatlan tulajdonost fognak találni, aki 
rendeltetésszerűen használja a szennyvizet, csak nincs szerződése, illetve nem fizet érte. Erre 
azért is szükség lenne, mert a veszteségeket csökkenthetnék, mivel az ott lévő szennyvíz 
bekerül a hálózatba, illetve az önkormányzatnak az indikátor szám kimutatásánál ez 
hátrányként jelentkezik. Jelen pillanatban az ingatlantulajdonosoknak kevesebb, mint 50 
százaléka veszi igénybe a szennyvízszolgáltatást. Biztos, hogy nem elegendő ahhoz, amit a 
beruházás elején vállalást tettek. Szeretné ezt az ellenőrzést felgyorsítani, épp a mai nap 
kezdték egy másik településen is ezt a feldolgozást A kollégák a számlázási részleggel 
egyeztetnek ma és holnap arról, hogy az ellenőrzési jegyzőkönyv felvételét követően 
egyenlőre szankció nélkül, de mégis megkezdjék a számlázást a szennyvízhálózat 
igénybevételéért is. Nem szeretné, hogy illegális rákötések címén 20.000,- forintos bírságot 
szabjanak ki, nem ez a megoldás, nem ez a szándék. A szándék az, hogy minél többen rá 
kössenek a hálózatra, aki használja, az fizessen is érte. Az önkormányzattal közösen meg 
fogják vizsgálni azokat az ingatlanokat, ahol nincsen az épületbe bevezetett víz, esetleg csak a 
kertben. Sok ilyennel találkoztak. Ezzel az indokkal azt mondják, hogy nem is tudják igénybe 
venni a csatornaszolgáltatást, ezt mindig egyedileg kell mérlegelni. Jó lenne ezt a kevesebb, 
mint 50 %-os arányt 80 %-ra feltornázni rövid időn belül. 
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Tóth Imre: elfogadja és érti, amit a kérdéseire válaszolt, de közben tovább indukálódott 
benne egyfajta kérdés. Mikor említette, hogy a központi támogatásból pozitív évzárás tudtak 
végrehajtani, azt nem lehetett volna a beszámolóban feltüntetni, hogy központi támogatást is 
kaptak? Akkor nem azzal kellett volna szembesülni, hogy 16 milliós veszteséggel zárták a 
jászladányi tevékenységet, mivel az előbb azt mondta, hogy a központi támogatás ezt ki hozta 
a nullától jobb eredményre. A településre osztott költségeket megkapták, de a településre 
osztott támogatásról szóló kimutatás nem látták. Nem lehetett volna ezt is szerepeltetni a 
beszámolóban? A 23.195.000,- Ft kintlévőséggel kapcsolatban említette, hogy szeretné az 
önkormányzattal közösen megbeszélni, hogy mi legyen ezekkel a kintlévőségekkel. Ez 
jelentős számnak tűnik, úgy érzi, hogy sürgős intézkedésre lenne szükség a kintlévőség 
kezelésére, tekintettel arra is, hogy úgy emlékszik az önkormányzat és a szolgáltató közötti 
szerződésben az állt, hogy a bérleti díjából a be nem hajtható kintlévőségeket a TRV Zrt. 
valamilyen szinten levonhatja. Nem szeretne azzal szembesülni, hogy a TRV Zrt. ezt a 23 
millió forintos kintlévőséget levonja a bérleti díjból. A vízóra leolvasásokkal kapcsolatosan 
szeretné nemtetszését kinyilvánítani, mert úgy gondolja, hogy amióta nem a helyi emberek 
végzik a vízóra leolvasást, azóta ez nagyon nagy törést, és csorbát szenvedett. Ez nem 
feltétlenül azért van, mert a lakosok nem szeretnek idegeneket beengedni. A településtől 
idegen leolvasók nem rendelkezik azzal a rutinnal, amit a helyiek már tapasztaltak, hogy 
helyben és időben tudják azt, melyik részre kihez mikor érdemes menni, hogy otthon találják. 
Higgye el, hogy hétköznap fő időben az a lakosság rész, amely munkát végez nap, mint nap, 
nem valószínű, hogy otthon tartózkodnak a leolvasás miatt. Azt az oldalát, amit alkalmaznak, 
hogy egy fecnit bedobnak a postaládába, hogy olvassa le a lakos és diktálja be, nem tartja 
megfelelőnek, hiszen sokan nem kívánnak bemászni az aknába, és nem értenek a vízóra 
leolvasáshoz. Ezt olyan módon kellene megoldaniuk, hogy működjön a rendszer. Amíg a 
helyiek végezték, addig jól működött. Meg lehetne oldani a hétvégi leolvasásokat is, mert sok 
embert akkor találnak otthon. A szennyvíz bekötésekkel kapcsolatban a szerződések kötését 
említette. Ebben a kérdésben maximálisan eljártak? Minden ingatlantulajdonosnál jártak 
szerződés ügyben? Vagy csak valamilyen szinten látogatták le a települést? Mert ha úgy 
történt, ahogyan a leolvasások tevékenysége akkor valószínű, hogy azért ilyen kevés a 
bekötések száma, ami szerződéssel rendelkezik. Lehet, hogy még sok ingatlantulajdonos 
mindig várja azt a vizes embert, aki a szerződéskötést el fogja indítani. Lehet, hogy a 
lakosságot levélben meg kellene keresni azzal kapcsolatban hogy akinek van csatorna 
használata, de még nincs szerződése, milyen elérhetőségen tudja ezt kezdeményezni. Lehet, 
hogy több százan jelentkeznének arra, hogy szerződést köthessenek, mert ők csak valamilyen 
okból kifolyólag kimaradtak ebből De egyébként nem azért, mert ki akartak maradni. 
 
Szabó Péter: az első felvetésével maximálisan egyetért, ami a költségvetési fejezetre 
vonatkozik. A központi támogatásnak is szerepelnie kellene a beszámolóban. Ha a társaság 
minimálisan is de eredményes, akkor annak a települési beszámolóban is jelentkeznie kellene. 
Ezzel egyetért, de nem kompetenciája ebben dönteni. Mivel az önkormányzat is tulajdonosa a 
társaságnak, ezért a mikor a társasági beszámolót tárgyalják, elfogadják, az ismerhető az önök 
számára is. A kintlévőségekkel kapcsolatban is egyetért azzal, amit képviselő úr mondott. A 6 
millió forintos határidőn belüli tartozás összeg, amit a legutóbbi számlakor kibocsátottak, az 
még nem lejárt tartozás, ennek nem kellene még itt szerepelnie a táblázatban. A havi 
kintlévőségek alakulása az elmúlt időszakban közel feleződik a 365 napon túli tartozásokhoz 
viszonyítva, ezt a tendenciát kellene folytatni, mert egyfajta irány látszik belőle. Azt, hogy a 
leolvasás hogyan fog történni az elkövetkezendő időszakban, még nem tudja. Képviselő úr 
jelzése nem egyedi, nagyon sok önkormányzat jelezte ezt. Nyilván ezek központi döntések, de 
tolmácsolni fogja, hogy Jászladány is azon települések közé tartozik, ahol a leolvasási 
gyakorlat módosítását, pontosítását kérik. Személy szerint arra lát lehetőséget, illetve arra tett 
javaslatot más településeken is, hogy a helyi kollégák legalább kísérjék a leolvasókat, hiszen 
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őket ismerik, tudnak segítséget nyújtani. Számos olyan település van, ahol a leolvasást a 
belvíz nehezíti, a fogyasztásmérők a vízszint alatt vannak. A vidékről érkező kollégák az 
aknából való ki szivattyúzásra nincsenek felkészülve, nem hordanak maguknál szivattyút. A 
helyiek hordanak. Arra tett javaslatot, hogy menjenek közösen. Egyetért azzal, hogy nem 
mindenki van arra felkészülve, hogy diktálja az órát, vagy lemásszon az aknába. Egyébként 
évente egy alkalommal a szolgáltatónak kötelező leolvasnia. A fejlődés lehetséges iránya 
talán még az lehet, ami szintén kormányzati szándék is, hogy nem csak a víz, hanem minden 
egyéb közületi fogyasztásmérő leolvasás közösen történjen. Minden afelé mutat, az a szándék 
erősödik meg, hogy a fogyasztókat, a lakosokat a lehető legkevesebbszer kelljen zavarni. 
Szennyvízbekötésekre vonatkozóan az egy érdekes helyzet. Szeretne elmondani egy esetet, 
ami nem Jászladányról szól. Amikor más településeken átvették a szennyvízberuházást akkor 
az volt a tapasztalat, hogy a próbaidő alatt nagyon sokan rákötöttek a hálózatra, de az átvételt 
követően kollégáikat nem engedték be az ingatlanra, mert tudták, hogy különösebb 
következménye nem lesz a dolognak, és tudták azt is, hogy a rákötést ösztönző talajterhelési 
díj egy év után került kivetésre, ezért egy évig jól elodázható volt a szerződéskötés más 
településeken. Jászladányon biztos nem így történt, csak példaként mondta el. Másutt is az 
egy év lejártát követően, amikor elindultak közösen az önkormányzattal és a talajterhelési díj, 
mint lehetőség megjelent, a fogyasztókat a rákötési intenzitás növelése érdekében lehetett 
ösztönözni a megemelt talajterhelési díjjal, hogy igenis vegyék igénybe azt a szolgáltatást, 
ami kiépült a házuk előtt, csatlakozzanak rá a rendszerre, vagy jelentsék be, hogy rá vannak 
csatlakozva. Kollégái egyedül, önállóan nem mehetnek be az ingatlanra, ezért szeretnék az 
önkormányzattal közösen megszervezni a bejárást. Közösen veszik fel a helyszíni 
jegyzőkönyvet, amikor kimennek. Amikor elvégzik ezt az ellenőrzést, akkor van egy nagyon 
fontos teendő, akkor tényleg le kell olvasni a mérőórát. Kell egy vízóra állás az ellenőrzés 
végrehajtásakor, mert az lesz a számlázási időszak kezdőpontja. Ott rögzítik és attól az 
óraállástól kezdve számlázzák. Ezért is nagyon fontos az ellenőrzés elvégzése. Sajnos sok 
olyan tapasztalatuk volt, hogy be sem engedték őket. Bízik benne, hogy együtt eredményesen 
tudnak fellépni. 
 
Lovász Imre: a helyi képviselő-testület is megalkotta a talajterhelési díjról szóló 
önkormányzati rendeletét, amelyben úgy határozták meg, hogy a rendszer üzembe helyezését 
követő 90. naptól van díjfizetési kötelezettsége a lakosságnak. Az üzembe helyezés 2016. 
október végén, november elején lett jogerős, tehát 2017. februártól kötelező a talajterhelési díj 
fizetés, amelynek megfizetése 2018. évben lesz esedékes önadózás alapján. Mindenkinek, aki 
nem kötött rá a hálózatra be kell vallania hogy mennyi volt a fogyasztása, és ezután 
megfizetnie ezt az adót. Ebben ellenőrzési jogköre van az önkormányzatnak. Itt egy 
adatszolgáltatást kérnek majd a szolgáltatótól, hogy mennyi volt a vízfogyasztás azokon a 
helyeken, ahol nincsenek rákötve hálózatra, illetve egy adatszolgáltatást kérnek be a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvízszolgáltatótól, hogy mennyi volt a szippantás 
köbmétere. Ezzel csökkenthető az adó alapja. A díjfizetési kötelezettség már most is fennáll, 
de csak jövőre történik a bevallás. A lakosság erről már kapott tájékoztatást, illetve pár héten 
belül ismét terveznek egy kicsit konkrétabb tájékoztató kiküldését. 

Dr. Bakos Beáta képviselő elhagyja a tanácstermet, 
a képviselő-testület 7 fő képviselő jelenlétében folytatja munkáját. 

Szöllősi János: nagyon vegyes érzelmekkel olvasta el a beszámolót. Ma fél kettőkor is, mikor 
állt a tus alatt, elment a víz. Két percig nem volt, utána lassan elkezdett csorogni, majd folyni. 
Nem tudja mi az oka, de napi rendszerességgel előfordul ez a vízingadozás, és az a 
legszomorúbb benne, hogy vannak bizonyos csúsztatások. Nem a beszámolóban, hanem a 
szolgáltató működése és a lakosság között. Elment a víz, 4 óra hosszáig nem volt. Két óra 
után felhívta a vízművet, akkor még volt ügyelet. Egy hölgy vette fel, aki elmondta, hogy 
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sajnos áramkimaradás van és ezért nincs víz, mert a szivattyúk árammal működnek. 
Végrehajtottak egy közel milliárdos nagyságrendű beruházást a vízműnél az elmúlt 
időszakban, és nem volt annyi előrelátás, hogy egy aggregátort beszerezzenek arra az esetre, 
ha nincs áram? Áramszünet esetén rá lehet kötni egy szivattyúrendszert, és arról üzemeltetni. 
Egy másik alkalommal szintén felhívta, de akkor már a hölgy nem volt ott. Megkérdezte az 
egyik kollégájuktól, hogy mondja meg miért nincsen víz, aki azt válaszolta, hogy tönkrement 
a szivattyú. Egy szivattyú nem tudja ellátni a települést, meg kell várni, hogy Karcagról, vagy 
Mezőtúrról jön egy daru, ami kiemeli a szivattyút a földből, és majd ezt követően lesz 
szolgáltatás. Sok nagy cég van a környéken, nem érti, hogy miért nincs a TRV Zrt-nek olyan 
kapcsolata, akitől daru tudna bérelni. Nem kellene olyan messzire menni érte. 2016. év végén 
egy testületi ülésen polgármester asszony felhívta Kocza Imrét, az Ön kollégájukat, hogy 
megkérdezze a víz elfagyás okokat. Akkor szóba került a víz minősége is, amely tűrhetetlen. 
Sárga, barna, vagy zöld színű volt. Akkor a kollégája azt válaszolta, hogy a lakatlan házaknál 
keletkezett csőtörések okozzák a vízhiányt, kérte az önkormányzat segítségét, hogy az 
ingatlanokra bejutást segítsék. Utólag kiderült, hogy a 40 csőelfagyásból húszat trehányság 
okozott, amit a cégünk ki is számlázott a tulajdonosok felé. Nem úgy volt, ahogy az Imre 
állította, hogy lakatlan telkek voltak. Akkor elfogadták ezt a választ, csak utána szembesültek 
vele, hogy nem ez a teljes igazság. Nem szeretné a képviselő társa által elmondottakat 
ismételni, kéri, hogy a problémákat mielőbb oldják meg véglegesen, és a víz minőségét 
állítsák be arra, hogy elfogadható legyen, ne az üzletekben kelljen ásványvizet vásárolni a 
lakosságnak. 
 
Szabó Péter: a képviselő úr által elmondott aggregátor hiánya valós probléma. Az ismert 
projektek mindegyike tartalmazott aggregátor beszerzést, lehet, hogy Jászladányon nem. 
Jogos a felvetés, más beruházásoknál ez megtörtént, nem érti hogy itt miért nem. Javaslata a 
következő: szeptember 30-ig be kell adni a település rövid és hosszú távú terveiről készült 
gördülő fejlesztési tervet. A gördülő fejlesztési terv gyakorlatilag a víziközmű rendszerek 
minőségi színvonalának fejlesztését, de legalábbis a szinten tartását jelenti. Ismerve a tél 
negatív tapasztalatait, és azt, hogy az üzemzavar elhárítása milyen akadályokba ütközött, 
jelentős lépés lehet egy aggregátor beszerzése. A gördülő fejlesztési terv elkészítésekor, 
tárgyalásakor az önkormányzatnak is nagy szerepe van. Javasolja, hogy már a közeli 
időszakban a műszakis kollégákkal együtt üljenek le, beszéljék át, egyeztessenek, hogy ne 
maradjon el mikor szeptember 15-én kiküldésre kerül az anyag, és 15 nap marad a 
véleményezésre. Kéri, hogy legyen ez a terv megalapozott, és minden részletre kiterjedő. 
Javasolja, hogy legyen benne egy aggregátor beszerzés, és legyen benne egy tartalék 
szivattyú. Elfogadja a bizalmatlanságot, de azt szeretné, ha közösen keresnék a megoldást. 
Vannak például olyan települések, akik megvették a saját maguk a szivattyút, és amikor 
szükség van rá, akkor a rendelkezésre bocsátják. Azért, hogy nehogy elkerüljön máshová, 
mert ebből is nagyon sok helyen gond volt. Úgy érzi, hogy együttműködve tudnak csak 
eredményeket felmutatni, ezért felajánlja, hogy a képviselők rendelkezésére bocsátja a saját 
telefonszámát melyen bármikor keresheti a problémákkal. 
 
Bertalan László: a tavalyi évben nagyon sok probléma volt a vízszolgáltatás terén melynek 
hatását mindenki érzékelte. A kiküldött beszámoló nem volt teljes körű, de a szóbeli 
kiegészítésekkel együtt megkapták a kérdésekre a válaszokat. Bízik benne, hogy a jövőbe 
tekintve pozitív változások lesznek. Javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: tapasztalták 2016. évben és 2017. év elején a 
vízszolgáltatással kapcsolatos problémákat, melyeket minden egyes alkalommal jeleztek a 
szolgáltató felé írásban, illetve telefonon. Amikor megkapta az illetékes személy nevét, aki 
már tudott intézkedni, akkor felvette vele a kapcsolatot, és ennek hatására az önkormányzat is 
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időben megfelelő információkkal tudott szolgálni a lakosság felé. Azt gondolja, hogy ez a 
legfontosabb, hogy a kommunikáció időben történjen. Mindenki fel tudjon készülni az 
esetleges vízhiányra. Köszöni Szabó Péternek a segítőkészségét, mert volt, amikor napi 
kapcsolatban kellett lenniük. Köszöni a beszámolót, és köszöni, hogy a képviselők feltehették 
kérdéseiket. Megértve a pénzügyi bizottság javaslatát, mikor is a beszámolóban még nagyon 
sok nyitott kérdés volt, örül, hogy képviselő úr módosító javaslatot tett a beszámoló 
elfogadására. Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e még valakinek kérdése véleménye vagy 
más javaslata?  

(További kérdés hozzászólás, más javasat nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a 
beszámolót az elhangzott kiegészítésekkel? 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
211/2017. (VII. 13.) sz. határozata 
 
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Jászladány településen nyújtott 2016. évi 
tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja 
a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. működés-koordinációs igazgatója Dr. 
Komáromy Csaba és műszaki igazgatója Iszekitz András által készített, a Tiszamenti 
Regionális Vízművek Zrt. Jászladány településen nyújtott 2016. évi tevékenységéről 
szóló beszámolót Szabó Péter (Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. - önkormányzati 
kapcsolattartó) szóbeli kiegészítéseivel együtt. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben 

 3./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. vezérigazgatója (5000 Szolnok, 
Kossuth Lajos út 2. sz.) 

  é r t e s ü l n e k .  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a pénzügyi 
bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 0 igen, 7 nem szavazattal elutasítja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
212/2017. (VII. 13.) sz. határozata 
 
A Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 
Jászladány településen nyújtott 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolójára 
vonatkozó javaslatának elutasítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadja el a 
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatát a Tiszamenti Regionális 
Vízművek Zrt. Jászladány településen nyújtott 2016. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló elutasításáról.  
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
  é r t e s ü l n e k .  



 14 

3 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Beszámoló az Ozoróczky Mária Szociális Központ 2016. évi szakmai munkájáról 
Előadó: Müllerné Braun Erika intézményvezető 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az Ozoróczky Mária Szociális Központ 2016. évi szakmai 
munkájáról készült írásos beszámolót mindenki megkapta. Megkérdezi Müllerné Braun Erika 
intézményvezetőt, hogy kívánja-e az írásos anyagot szóban kiegészíteni.  
 
Müllerné Braun Erika: nem kívánja szóban kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen 
válaszol. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi, hogy 
milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta, és 
elfogadásra javasolja az Ozoróczky Mária Szociális Központ 2016. évi szakmai munkájáról 
szóló beszámolót. 
 
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 beszámolót? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
213/2017. (VII. 13.) sz. határozata 

 
Az Ozoróczky Mária Szociális Központ 2016. évi szakmai munkájáról készült beszámoló 
elfogadásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja az Ozoróczky Mária Szociális 
Központ 2016. évi szakmai munkájáról készült beszámolót, egyben megköszöni az 
intézményben dolgozók munkáját, együttműködését az önkormányzattal. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Ozoróczky Mária Szociális Központ helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

 
4 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Beszámoló a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2016/2017-os nevelési évben végzett 
munkájáról 
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2016/2017-os nevelési 
évben végzett munkájáról az írásos beszámolót Lajosné Kiss Klára intézményvezető 
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elkészítette. Távollétében helyetteseit Tálas Jánosnét és Kun Frigyesnét kérdezi, hogy 
kívánják-e szóban összefoglalni, vagy kiegészíteni az írásos anyagot. 
 
Kun Frigyesné: nem kívánják kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszolnak. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi, hogy 
milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta, és 
elfogadásra javasolja a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2016/2017-es nevelési évben végzett 
munkájáról készült beszámolót. 
 
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 beszámolót az előterjesztés szerint? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
214/2017. (VII. 13.) sz. határozata 
 
A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2016/2017-es nevelési évben végzett munkájáról 
készült beszámoló elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a Jászladányi Óvoda és 
Bölcsőde 2016/2017-es nevelési évben végzett munkájáról készült beszámolót, egyben 
megköszöni az intézményben dolgozók munkáját, együttműködését az 
önkormányzattal.  
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Jászladányi Óvoda és Bölcsőde helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

 
 
5 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Javaslat a 2017/2018-es nevelési évben indítandó óvodai csoportok számának 
meghatározására 
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
Bertalanné Drávucz Katalin: az óvoda írásos kérelmét mindenki megkapta, megkérdezi 
Tálas Jánosné és Kun Frigyesné intézményvezető helyetteseket, hogy kívánják-e szóban 
összefoglalni, vagy kiegészíteni az írásos anyagot? 
 
Kun Frigyesné: nem kívánják kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszolnak. 
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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 tárgyalta, és 
javasolja 10 óvodai csoport indításának engedélyezését 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 ért egyet az ügyrendi 
bizottság javaslatával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
215/2017. (VII. 13.) sz. határozata 
 
A 2017/2018-as nevelési évben indítandó óvodai csoportok számának meghatározására 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel engedélyezi a 2017/2018-as nevelési 
évben 10 óvodai csoport indítását a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményben az 
előterjesztés szerint. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Jászladányi Óvoda és Bölcsőde helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

 
 
6 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Javaslat a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérelme alapján maximális csoportlétszám 
növelésére 
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az óvoda írásos kérelmét mindenki megkapta. Megkérdezi 
Tálas Jánosné és Kun Frigyesné intézményvezető helyetteseket, hogy kívánják-e szóban 
összefoglalni, vagy kiegészíteni az írásos anyagot? 
 
Tálas Jánosné: nem kívánják kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszolnak. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi, hogy 
milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta, és 
javasolja az óvoda kérelmét, a maximális csoportlétszám 20 %-al történő növelésének 
engedélyezését 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? 
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(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az ügyrendi 
bizottság javaslatával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
216/2017. (VII. 13.) sz. határozata 
 
Óvodai maximális csoportlétszám emelése 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel, a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 25. § (7) bekezdése alapján, fenntartói jogkörében eljárva a 2017/2018-
as nevelési évre a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde Petőfi úti „Tündérkert” óvoda 
Napraforgó, Maci, Méhecske, Katica, Napsugár, Pillangó csoportjában, valamint a 
Rákóczi úti „Szivárvány” óvoda Süni, Margaréta és Liliom csoportjában engedélyezi 
az óvodai csoportok létszámának 20 %-al történő növelését az előterjesztésben 
szereplő kérelem szerint.  
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Jászladányi Óvoda és Bölcsőde vezetője helyben 

 é r t e s ü l n e k  
 
 
7 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak módosítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,  
 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak 
módosításáról készült írásos előterjesztést mindenki megkapta, melyet nem kíván szóban 
kiegészíteni. Mezei Norbert pénzügyi osztályvezetőt kérdezi, hogy kívánja-e összefoglalni az 
írásos anyagot, vagy kiegészíteni? 
 
Mezei Norbert: egyetlen pontosítást szeretne, az előterjesztés bevezetőjében tévesen 
szerepel, hogy Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 2016. 
évi költségvetését a 3/2016. (II.1.) számú rendeletben. Ez helyesen: Jászladány Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 2017. évi költségvetését a 3/2017. (II. 24.) 
számú rendeletben. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság részéről: a bizottság tárgyalta, 
javasolja az írásos anyag elfogadását 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? 
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Szöllősi János: a rendelet 18. számú mellékletében a szociális keret összege 46.784.511,- 
forint. Az ügyrendi bizottság ülésén kapott táblázat, és az igazgatási osztályvezető úr 
tájékoztatása szerint a szociális keret összege 51.677.000,- forint. A közfoglalkoztatás 
(bér+járulék) soron van eltérő összeg. Mi ennek az oka? Kéri, hogy a szociális keret összege 
ne csökkenjen tovább.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ez a kérdés nem ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódik, 
hanem a következőhöz, mely a költségvetési rendelet módosítása. Kéri, hogy annál a pontnál 
válaszoljon pénzügyi osztályvezető úr.  

(További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a pénzügyi 
bizottság javaslatára az önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak módosítását az 
előterjesztés szerint az elhangzott kiegészítéssel? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
217/2017. (VII. 13.) sz. határozata 
 
2017. évi költségvetési előirányzatok módosítása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a Jászladány Nagyközségi 
Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak módosítását, az előterjesztés 
szerint, azzal, hogy az előterjesztés első mondata helyesen: „Jászladány Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 2017. évi költségvetését a 3/2017. (II. 
24.) számú rendeletben.”  
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

 
8 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,  
 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a költségvetési rendelet módosításáról készült írásos anyagot 
mindenki megkapta, melyet nem kíván szóban kiegészíteni. Megkéri Mezei Norbert pénzügyi 
osztályvezetőt, hogy a Szöllősi János képviselő feltett kérdésére a szociális keret összegével 
kapcsolatban válaszoljon. 
 
Mezei Norbert: az előirányzat módosítást és a rendelet módosítást a pénzügyi osztály készíti 
elő, az ügyrendi bizottság ülésén használt táblázatot az igazgatási osztály. Lehet, hogy 
valamelyik táblázatban nem volt még átvezetve a módosítás. Utána fog nézni az eltérésnek.  
 
Szöllősi János: kéri, hogy a szociális keret összege ne csökkenjen tovább. 
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Mezei Norbert: a keret összege semmiképpen nem változik, az ügyrendi bizottság 
gazdálkodik vele, a pénzügyi osztály csak a változásokat vezeti át a rendeleten, a keret nem 
csökken. Lóczi István kérdezi, hogy mi az oka a különbségnek? 
 
Lóczi István: Gonda Zoltánné pénzügyes kolléganővel szokta leegyeztetni a szociális keretet 
tartalmazó táblázatot, a szociális keret összege 51.677.000,- forint. 
 
Mezei Norbert: a szociális keret összege biztos, hogy nem változott, esetleg a felhasználás 
lehet átvezetve rajta. Valószínűleg az előirányzat tévesen lett csökkentve, de a költségvetési 
főösszeg nem változik emiatt. Holnap telefonon választ fog adni a kérdésre. Javasolja az 
előterjesztés elfogadását, amennyiben módosításra van szükség, úgy a következő előirányzat 
módosításkor javítani fogják az összeget. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: Szöllősi János képviselő úrtól kérdezi, hogy megfelelő lesz, ha 
holnap fog választ kapni? 
 
Szöllősi János: természetesen.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság részéről: a bizottság javasolja 
az írásos anyag elfogadását.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek még 
kérdése, vagy más javaslata? 

(További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a 2017. évi 
költségvetési rendelet módosítását az előterjesztés szerint? 
A Képviselő-testület a rendeletmódosítást 7 igen szavazattal – minősített többséggel – 
egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

15/2017. (VII. 17.) önkormányzati rendelete az 

önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 
 
9 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói 
álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálására 
Előadó: Lovász Imre jegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek. 
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Lovász Imre: az előző soros képviselő testületi ülésen kiírásra került a pályázat a 
Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére, illetve 
ideiglenes bizottság létrehozásáról is döntött a testület a beérkezett pályázatok 
véleményezésére. Az ideiglenes bizottság ülésére nem került sor, mert nem érkezett be 
pályázat, így a pályázat eredménytelenné nyilvánításáról szükséges dönteni. Fodorné Zana 
Andreának az intézményvezetői feladatok ellátására július 31-ig szól a megbízása, ezért most 
szükséges arról is döntést hozni, hogy a következő hónaptól ki és meddig lássa el ezt a 
feladatot. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a pályázat eljárást tárgyalta az ügyrendi bizottság elnök 
asszonyt kérdezni milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta 
és javasolja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítását, tekintettel arra, hogy nem 
érkezett be pályázat. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkéri a képviselőket, tegyenek javaslatot, hogy augusztus 
elsejétől kit és mennyi időre bízzanak meg a Művelődési Ház és Könyvtár vezetésével? 
 
Bertalan László: Fodorné Zana Andreától kérdezi: nem kívánta benyújtani a pályázatot? 
 
Fodorné Zana Andrea: nem tudja benyújtani a pályázatot, mivel nem rendelkezik a 
szükséges végzettséggel. Eddig sem nyújtott be pályázatot egyetlen felhívásra sem. Szeretné a 
főiskolát elvégezni, de jelentkezését a világtalálkozó előtt nem nyújtotta be.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: Fodorné Zana Andreát kérdezi, hogy amennyiben 
meghosszabbítása kerülne a megbízása vállalná-e a feladat elvégzését? 
 
Fodorné Zana Andrea: igen. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: mivel folyamatosnak kell lennie a pályázati kiírásnak ezért a 
következő képviselő testületi ülésre előkészítik a pályázati kiírást és addig javasolja Fodorné 
Zana Andrea megbízását szeptember 30-ig változatlan feltételek mellett. Megkérdezi a 
képviselőket, hogy van-e valakinek más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el az ügyrendi 
bizottság javaslatára a pályázat eredménytelenné nyilvánítását? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
218/2017. (VII. 13.) sz. határozata 
 

A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshelyre 
kiírt pályázati eljárás elbírálásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel a Nagyközségi József Attila Művelődési 
Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshelyre kiírt pályázati eljárást eredménytelenné 
nyilvánítja, mivel a pályázati kiírásban meghatározott határidőig nem érkezett be 
pályázat. 
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Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben 

  é r t e s ü l n e k .  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Fodorné 
Zana Andrea megbízását szeptember 30-ig a Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői 
feladatainak ellátására? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
219/2017. (VII. 13.) sz. határozata 
 
Fodorné Zana Andrea Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár megbízott 
intézményvezetői megbízásának meghosszabbítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXIII. törvény és a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a 
művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 
150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet előírásaira figyelemmel, 

Fodorné Zana Andreát 

(szül: Szolnok, 1970. 01. 06., an: Kazinczi Mária Terézia, címe: 5055 Jászladány, 
Tisza u. 17. sz.) a 69/2016. (II. 11.) számú Képviselő-testületi határozat érvényben 
tartása mellett továbbra is megbízza a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és 
Könyvtár (5055 Jászladány, Kossuth L. u. 110. sz.) vezetésével 2017. szeptember 30-
ig, az alapilletményének és a vezetői pótlékának változatlanul hagyása mellett. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 

 2./ Fodorné Zana Andrea Jászladány, Tisza u. 17. 
 3./ Magyar Államkincstár Szolnok 
4./ Polgármesteri Hivatal helyben 

 é r t e s ü l n e k .  
 
 
1 0 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény egyes 
vagyonelemeinek rendezésére 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,  
 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a Nagyközségi Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény  
(NÜVI) egyes vagyonelemeinek rendezéséről szóló írásos előterjesztést mindenki megkapta, 
melyet nem kíván szóban kiegészíteni. Megkérdezi Mezei Norbert pénzügyi osztályvezetőt, 
hogy kívánja-e összefoglalni, vagy kiegészíteni az előterjesztést? 
 
Mezei Norbert: nem kívánja szóban kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. 
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Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság részéről: a bizottság tárgyalta, 
és az írásos anyag elfogadását javasolja. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pénzügyi bizottság 
javaslatával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
220/2017. (VII. 13.) sz. határozata 
 
A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény egyes vagyonelemeinek 
rendezéséről 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a Nagyközség 
Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény (továbbiakban: NÜVI) egyes 
vagyonelemeinek rendezését az alábbiak szerint: 
 
1. Az intézmény ingatlanai, épületei (az összes önkormányzati intézményhez 

hasonlóan) átkönyvelését az Önkormányzat vagyonba, az előterjesztés 1. számú 
melléklete szerint. Az eszközök bruttó értéke 91.019.000,- Ft, az eddig elszámolt 
értékcsökkenés 57.201.388,- Ft, az eszközök nettó értéke 33.817.612,- Ft. 

 
2. A vízmű vagyon egy része a NÜVI mérlegében szerepel. Ezen vagyonelemek is 

átadásra kerültek a TRV Zrt-nek, az Önkormányzattal kötött szerződés keretében. 
A nyilvántartások szabályossága érdekében szükséges az előterjesztés 2. számú 
mellékletben szereplő vagyonelemek átadása az Önkormányzati vagyonba. 
Az eszközök bruttó értéke 4.857.508,- Ft, az eddig elszámolt értékcsökkenés 
4.857.508,- Ft, az eszközök nettó értéke 0 Ft.  

 
Felelős: Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 
Határidő: 2017. július 30. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben 

 é r t e s ü l n e k .  
 
1 1 .  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, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a közmunka programokban foglalkoztatottak által végzett 
munkáról szóló írásos anyagot mindenki megkapta, a testületi ülés előtt közösen tartottak egy 
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helyszíni bejárást. A képviselők körében igény merült föl arra, hogy ezentúl minden soros 
képviselő-testületi ülés előtt tartsanak terepszemlét. A pénzügyi bizottság tárgyalta a 
beszámolót, milyen javaslat született? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság részéről: a bizottság a 
tájékoztató elfogadását javasolja.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye vagy más javaslata? 
 
Tóth Imre: bizottsági ülésen dicsérte ezt a tevékenységet, hogy folyamatos tájékoztatást 
kapnak a közmunka programokban végzett munkáról. A mai napi helyszíni bejárás azért volt 
nagyszerű, mert szemmel láthatták azt, hogy hol milyen hiányosságok vannak. Voltak negatív 
és pozitív csalódások. A terület bejárás során sok volt a kudarc élmény, mert nem látták sok 
esetben a veteményt, csak a gazt. Úgy érzi, a szakmai irányítás hiányzik a munkavégzésből. 
Fontos, hogy időben vetik-e el a magot, megfelelő-e a talaj előkészítése, és megfelelően 
kezelik-e a növényi kultúrákat. Amikor az írásos beszámolóban olvasta, hogy milyen 
munkákat végeznek a közmunkások, akkor meg volt elégedve, de a helyszíni bejárás 
alkalmával nem tartja megfelelőnek a munkát. Hiányzik a szakmai irányítás. A 
mezőgazdaságban fontos, hogy mikor milyen feladatot kell végezni, és ehhez kell egy 
megfelelő szakmai irányítás, ami most nincs, mert ha lenne, akkor nem így néznének ki a 
vetemények. Szükséges egy megfelelő szakember, mert a közmunkások nem fogják azt tudni, 
hogy milyen mélyen, milyen takarással kell elvetni a magot, és hogyan kell gondozni a 
különböző növényeket. Nagyon szép volt a zöldség és a sárgarépa vetemény, de a mák és a 
karalábé minősíthetetlen. Mindenki tudja, hogy a karalábét ki kellett volna egyelni. Itt a 
gaztalanítás, a kapálás nem elég, ha csoportban vannak a palánták, akkor nem fognak 
növekedni. Ezt tudnia kell az irányítónak. Lehet, hogy tudja is, csak annyira sok a művelésbe 
bevont terület, hogy nem tud mindegyikre figyelni. Változtatni kell ezen a rendszeren, mert 
most nem működik jól.  
 
Bertalan László: vegyes érzelmek töltik el. Egyrészt örül, hogy a képviselők személyesen 
látták ezeket a területeket. Polgármester asszonnyal rendszeresen nézik ezeket a területeket, 
szinte havi rendszerességgel már évek óta. Már többször jelezte Göröcs László felé, hogy 
kellene még egy ember az irányításra, a munka megszervezésére. Tavaly télen egy ilyen 
jelzést követően Tóth Gábor kérte, hogy a képviselőkkel és a közmunka programban 
résztvevő munkacsoport vezetőkkel közösen tartsanak egy megbeszélést. Túlzásnak tartották, 
amit a plusz létszámmal kapcsolatban javasolt, az volt a vélemény, hogy ha oda még egy 
ember kerül, akkor széthúzás lesz. Akkor azt mondták, hogy bírják a munkát végezni. A 
válasz a mai napig is ugyanez, hogy nem kell ember. Azért örül annak, hogy mindenki látta a 
területeket, mert most már másnak is az a véleménye, hogy a közmunka program 
mezőgazdasági része nem működik megfelelően. Ha 10 területből 2 nem sikerült volna, akkor 
azt el lehetne fogadni, de amikor 10-15-ből csak 2-re lehet azt mondani, hogy jó, akkor már 
baj van. Hiányzik a szakmai felügyelet. A tavalyi évhez képest 2017-ben a bevont területek le 
lettek csökkentve, mivel tudták, hogy a közmunkások létszáma is kevesebb lesz, ezért 
csökkentették, hogy kevesebb fővel is el tudják végezni a munkát. Azt gondolja, hogy nem a 
közmunkásokkal van probléma, hanem az irányítással. Nem Göröcs Lászlót bírálja ezzel, 
hanem Tóth Gábort, mert szakmailag ő van megbízva a feladattal. Az ő feladata, hogy 
eldöntse, és végrehajtassa azt, hogy az adott területeken a talaj-előkészítés, a vetés, a művelés 
és a betakarítás mikor és hogyan történjen. Van locsoló berendezés, fúrott kút, de nincsenek 
használva. Azzal, hogy Tóth Imre képviselő társa is a nemtetszését nyilvánította ki azt 
igazolta, hogy nincs egyedül a véleményével, és más is úgy látja, hogy a mezőgazdasági 
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közmunka program nem működik megfelelően. Eddig egyedül adott hangot a véleményének, 
ami a közmunkásoknak és irányítójuknak nem tetszett. Folyamatos a lejáratás a személyére, 
ha megjelenik és elmondja a véleményét, akkor mindig azt kapja meg, hogy mit keres ott, 
miért szól bele, nem az ő dolga, semmi köze nincs hozzá. Úgy érzi, hogy a képviselő-testület 
joggal várná el, hogy ezek a területek rendben legyenek. Az önkormányzat felszólítja a 
lakosokat azért, mert gazos a portája, és készítsen kerítést, mert kijön a kutya, közben pedig 
az önkormányzati telkek gyalázatosan néznek ki. Ez így nem mehet tovább. Nem várhatják el 
a lakosságtól, hogy rendezett legyen a környezetük, miközben az önkormányzati telkek is el 
vannak hanyagolva. Át kell gondolni, hogy kell-e a mezőgazdasági közmunkaprogram. Lehet, 
hogy nem kell, mert így ahogy most van, nem mehet tovább.  
 
Gyárfás Lajos: hasonlóképpen érez, mint képviselő társai. Ha a beszámolót olvassa, és most 
csak a mezőgazdasági programról beszél, akkor azt látja, hogy mindenhová az van beírva, 
hogy kapálás, kaszálás. Felvetődött benne az a kérdés, hogy ez a beszámoló a mezőgazdasági 
részre vonatkozóan valós-e? Szinte majdnem mindenhol a méteres gazt látták. Nincs szakmai 
irányító a mezőgazdasági részben, ezt saját tapasztalatából is mondja. A park virágoskertjéhez 
többször kért segítséget, de az a véleménye, hogy amíg nem lesz a virágoskertben kicserélve a 
föld, abból nem lesz semmi.  
 
Szöllősi János: tetszett a Táncsics Mihály utcában lévő brigád munkája, mert ők dolgoztak.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a járdaépítőkre gondol? 
 
Szöllősi János: igen. A mezőgazdasági munka sikerességét vagy sikertelenségét még 
bizonyítja a hátralévő időszak, amikor betakarításra kerül a sor. Az biztos, hogy ekkora 
területet ennyi közmunkással nem fogja győzni a NÜVI, csak kapkod egyik helyről a másikra, 
és tűzoltó munkát végez. Mindenképpen javasolja, hogy a közmunkában foglalkoztatható 
személyek között nézzenek szét, hogy van-e kertész végzettségű személy, és ha van, akkor 
alkalmazzák. Nem elég simán egy mezőgazdasági ismeretekkel rendelkező növénytermesztő, 
vagy állattenyésztő, ide olyan személy kell, aki ért hozzá. Szinte lehetetlen ennyi fővel ilyen 
sok területet tisztántartani, nem beszélve az öntözésről, permetezésről.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a helyszíni bejárásnak részben az volt a célja, mert szerette 
volna, hogy látják a képviselők a területeket, mert nem biztos, hogy minden képviselő tudta 
azt, hogy ezeket az önkormányzat műveli. Valóban a tavalyi évhez képest kevesebb a terület, 
amelyen dolgoznak a mezőgazdasági programban, kevesebb az a közfoglalkoztatotti létszám, 
akik itt dolgoznak. Ugyanakkor a testület többször hoz olyan döntést, amikor üres ingatlant 
fogad el, és ennek tisztántartása is az önkormányzat, azon belül a NÜVI feladata. El kell 
gondolkozni azon, hogy kívánja-e még a mezőgazdasági közfoglalkoztatást folytatni jövőre is 
az önkormányzat. Ha nem, akkor nyilván nincs létszám és vezető igény, akkor 
bérmegtakarítás keletkezik az önkormányzat költségvetésében. Ugyanakkor arról is el kell 
gondolkozni, hogy ezek a területek hogyan legyenek hasznosítva. Ha nem közmunka 
keretében, akkor hogyan. És azok az ingatlanokat, amelyeket a testület elfogadott, és az 
önkormányzat tulajdonába kerültek, azokat hogyan fogják gaztalanítani, a romos házakat 
hogyan fogják letakarítani, és utána mi legyen a telkek sorsa. Ezen a testület tagjainak 
közösen kellene elgondolkozni. Azt a megoldást kellene megkeresni, ami járható és működik. 
Azért fontos, hogy most júliusban beszéljenek erről a problémáról, mert novemberben, ha 
kijön a pályázat, akkor egy hét áll rendelkezésre, hogy a startmunka pályázatot összeállítsák 
és benyújtsák. Át kell gondolni, hogy az önkormányzat költségvetésében tudnak-e ezekre a 
feladatokra keretet biztosítani, vagy el lehet azon is gondolkozni, hogy szociális alapon 
hasznosítsák. További gondolkodást kér mindenkitől, hogy a későbbiekben el tudják dönteni, 
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hogy milyen irányba induljanak el. Nincs probléma a belvizes pályázattal és az útalap, illetve 
járdaépítéssel sem. Ezeknél a programoknál rendben folynak a munkák, láthatóak az 
eredmények, hasznos dolgok. A mezőgazdasági programnál ez nem mondható el. Nincs 
megfelelő szakmai irányítás, így nincsenek eredmények. Ennek a továbbiakban így nincs 
értelme. A lakosok joggal háborodnak fel, ha a jegyző felszólítja őket, hogy gaztalanítsák ki 
az ingatlanukat, közben pedig az önkormányzati telkek is el vannak hanyagolva.  
 
Seresné Lados Éva: a mai ülés 15 napirendi pontjánál fogja tárgyalni a testület a NÜVI 
létszámkeretének módosítását, ezen belül 3 álláshely megszüntetését. Ennek terhére nem 
lehetne szakembert foglalkoztatni? 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: most is van a NÜVI-nél egy 8 órás álláshely, ahol van egy 
szakember, akinek az lenne a feladata, hogy a mezőgazdasági közmunkát szakmailag 
irányítsa, felügyelje. Ő főállásban van az intézménynél. Tegnapi nap folyamán jelezte Göröcs 
Lászlónak, hogy a mai napon a testületi tagok helyszíni bejárást fognak végezni. A vasárnap 
tapasztalt állapotokhoz képest 24 óra alatt a 30 közmunkás szinte csodát tett a gaztalanítás 
terén. Pedig csak annyi történt, hogy a felettesük szólt, hogy ellenőrzés lesz. Ha ez kell ahhoz, 
hogy megfelelően dolgozzanak, akkor minden héten szervezhet a testület ilyen helyszíni 
bejárást. Ez is azt igazolja, hogy az irányítással, a szervezéssel van probléma. A meglévő 
személyi állomány tekintetében az egész önkormányzatnál arra törekszenek, hogy minden 
álláshelyre a legmegfelelőbb személyt találják meg. Lehet, hogy itt nem sikerül, de akkor más 
megoldást kell keresni.  
 
Tóth Imre: polgármester asszony arra hívta fel a figyelmet, hogy gondolkodjanak el, hogyan 
lehetne a jövőben hasznosítani az ingatlanokat. Úgy gondolja, nem volna ésszerű 
megszüntetni a közmunka programot, még pár évig kellene próbálkozni vele, azért, mert az 
önkormányzati ingatlanok művelését saját erőből nem tudnák megoldani. Olyan stratégiát 
kellene kidolgozni, úgy építkezni a jövőre nézve, hogy ha egyszer abba kell hagyni a 
mezőgazdasági programot, akkor sem lenne probléma. Arra gondol, hogy folytatni kellene a 
pályázatot, és gépeket beszerezni, melyeket támogatna a program. Szükség lenne megfelelő 
kaszálógépek, rézsűkaszák beszerzésére. Hosszú távon megtérülne, ha gyümölcsfákat 
telepítenének a területekre. A bejárás során felmerült kérdésként, hogy a gyümölcsfák 
terméseiből mennyi fog az önkormányzathoz kerülni, és mennyi tűnik el. Ezt igazán senki 
nem tudja előre megmondani, de legalább 4-6 év szükséges ahhoz, hogy ezek a fák 
teremjenek. Úgy gondolja, hogy azokat a területeket, amelyeket nem tudnak 
veteményeskertnek hasznosítani, de be vannak kerítve, oda lehetne további gyümölcsfákat 
telepíteni. Ezekből kevés ráfordítással évek múlva akár bevételhez is juthat az önkormányzat. 
Természetesen ez nem oldaná meg a szakemberhiányt. Szakemberre mindenképpen szükség 
van, bármit termelnek.  
 
Gyárfás Lajos: van egy szakember megbízva a mezőgazdaság irányításával, mégis a bejárás 
alkalmával a járdaépítésnél látták. Miért a másik programot vezeti, ha ezzel van megbízva? 
 
Szöllősi János: Göröcs Lászlót kérdezi, hogy a bekerített részen hány gyümölcsfa van 
telepítve? 
 
Göröcs László: 200 db. Először 100-125 db-ot ültettek, majd ezt kiegészítették. 
 
Szöllősi János: felajánlja segítségét, hogy 2 év időszakában valakit betanít metszeni. Az első 
három év a telepítéstől számítva a korona kialakításáról szól. Vállalja azt is, hogy 
rendszeresen figyeli a fákat, és ha permetezni kell, akkor szól. Csak legyen rá fogadókészség.  
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Bertalanné Drávucz Katalin: azt az embert kellene megtanítani metszeni, aki a 
mezőgazdasági programot irányítja, szervezi. A közfoglalkoztatottaknak 1 évig szól a 
szerződése, és nem biztos, hogy aki az egyik évben foglalkoztatva van, az a másik évben is itt 
lesz még. Ezért lenne célszerű egy fix személyt betanítani. Az ötletnek jónak, 
kivitelezhetőnek tartja.  
 
Göröcs László: nem büszkén vezette végig a képviselő-testületet a területeken. Látja a 
problémákat. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy nagyon nagy százalékban leterhelte a 
munkásokat a világtalálkozó megvalósítása. 
Tavaly ősszel föl lett szántva az összes terület, kivéve a Tisza utca vége, melynek csak a fele 
lett fölszántva, a másik fele csak tavasszal lett. Tudomása szerint a talaj mindenhol elő volt 
készítve úgy, hogy az vetésre alkalmas volt. Elvetették a magokat, mindegyiket a maga 
módjában, idejében. A máknál úgy próbálták vetni, hogy minél ritkábban kelljen ki a mag, 
ezért sóderrel keverték. Így is nagyon sűrűre sikerült. Akik a munkát végzik, ők nem 
szakemberek, úgy vetik a magot, ahogy sikerül. Sokallja azt a területet, ahol nem lett semmi, 
viszont ami kikelt, az nagyon szép. Az Arany János utcában a sárgarépa és a zöldség 
gyönyörű szép, ami az elmúlt években nem volt elmondható. Nem gondolja, hogy Tóth Gábor 
nem alkalmas a feladatra, véleménye szerint rendesen végzi a feladatát, tudásának 
maximumán. 30 személy van a mezőgazdasági programban, melynek fele nő, fele férfi. A 15 
asszonyból legalább 5-6 mindig betegállományban van, tehát a maradék nő végzi ezt a sok 
munkát. Néha másik csoportból tettek át segíteni embereket, hogy tudják tartani a színvonalat, 
de ekkora területnél, ennyi emberrel ennyi feladatot nem lehet elvégezni. Próbáltak 
gépesíteni, de utána az sem működött, még a fűnyírást sem tudták megoldani vele. A 
tájékoztató május-júniusról szól. Májusban és június elején volt kapálás a tájékoztatóban. 
Másfél hónap alatt a paraj és a muhar is megnőtt a sok esőzés miatt. Ami a beszámolóban le 
van írva, az a munkanaplóból lett kiírva, nem emlékezetből. Nem biztos, hogy jó lenne, ha a 
mezőgazdaságot abbahagynák, hiszen több milliós eszközt vásároltak közmunka terhére, 
valószínűleg a jogszabály sem engedné, hogy abbahagyják egyik évről a másikra.  
 
Mezei Norbert: fenntartási kötelezettsége van az önkormányzatnak, egyik pillanatról a 
másikra nem hagyhatja abba a mezőgazdasági projektet. 
 
Göröcs László: amikor a borsó érett, akkor minden asszony ment borsót szedni, utána pedig 
kifejteni. 570 kg borsót kifejteni, elcsomagolni, fagyasztani nem kis munka. 470 kg zöldbabot 
leszedni, fölmetélni, fagyasztani, az sem kis munka. Amikor ezeket a műveleteket végzik, 
akkor nem tudnak kapálni. A múlt héten végeztek a babbal, most neki kezdtek a 
gaztalanításnak. Igaz, amit a polgármester asszony mondott, hogy van olyan terület, ahol még 
tegnap füves volt, ma már nem. Azt, hogy a Tóth Gábor szakértelme befolyásolja-e, hogy 
mennyire tudnak előre haladni, azt nem tudja megítélni, mert nem túlságosan jártas a 
mezőgazdaságban. Javaslattal élne, ha lehet, hogy a JÁSZ-FÖLD Zrt-ből meg kellene kérni 
egy kis díj ellenében egy agrármérnököt, hogy segítse a munkát szaktanáccsal. Akkor alá 
lenne támasztva szakmailag a munkafolyamat. Ezzel nem terhelnék meg a költségvetést 
annyira, mintha egy plusz létszámot alkalmaznának, és talán nem is találnának szakmailag 
megfelelő személyt, aki ide eljönne dolgozni. Az, hogy Tóth Gábor most a járdaépítésnél volt, 
az azért van, mert ő nem a mezőgazdasághoz van felvéve, hanem a közmunkát ellenőrzi, a 
közmunka irányítója, mindent meg kell néznie, hogy megy-e a munka rendesen.  
 
Tóth Imre: elfogadja, amit Göröcs László mondott, viszont, ha úgy van, ahogyan az előbb 
mondta, hogy Tóth Gábor nem csak a mezőgazdasági programot irányítja, hanem az egész 
közmunka programot, akkor már érti, hogy miért van probléma a mezőgazdasággal. Mindent 
nem tud egy személy végezni. A mezőgazdaság megkíván egy teljes embert, aki átlátja, hogy 
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milyen munkát kell végezni, és előre látni, hogy mi fog következni. Ahhoz, hogy termés 
legyen szükséges, hogy időben legyen gaztalanítva, öntözve, permetezve stb. Úgy nem lehet 
ezt a feladatot végezni, hogy közben a járdaépítést, útalapozást, csatornatisztítást is felügyeli. 
A világtalálkozóval kapcsolatos többletfeladatokat mindenki tudja. Azt is elfogadja, hogy 
másfél hónap alatt be tud gazosodni egy terület. Amit nem tud elfogadni, hogy azokat a 
területeket, amiket nem sikerültek, és már nem kell kapálni, hanem tárcsázni kell, azok miért 
nincsenek tisztán tartva? Legalább csak azért, hogy ne szólják meg az önkormányzatot, hogy 
parajt vagy muhart termel. Az, hogy az asszonyok kevesen vannak, és több száz kiló borsót, 
babot kell konyhakészre dolgozni, azt megérti, és természetesen akkor nem tudnak kapálni. 
De ha kevesen vannak, akkor az irányítónak ezt látni kell, hogy nem bírja ez a létszám ezt a 
területet, és akkor ezt ki kell mondani. Ha jelzi, hogy ennyi emberrel ennyi munkát csak ilyen 
színvonalon tudnak ellátni, akkor dönteni kell benne, hogy csökkenjen-e a feladat, vagy 
embert kell alkalmazni. Ezt mindenképpen jelezni kell, mert az nem megoldás, ha rosszul 
végeznek valamit. Azt mondták régen, ha a babot szétszórják, akkor is ki kel, csak kell rá egy 
kis eső.  
 
Göröcs László: ez az, ami elmaradt. Sok helyen azért nem kelt ki a vetemény, mert hiányzott 
az eső, a locsolás. 
 
Tóth Imre: valami mégsem működik jól, és meg kell vizsgálni, hogy a jövőben ez hogyan 
változhatna jó irányba.  
 
Göröcs László: kevesebb a közmunkás, ezért a művelt földterületeket még csökkenteni kell. 
A múlt héten kapott egy ajánlatot, hogy termeljenek fokhagymát. Úgy gondolja, hogy a 
fokhagyma nem olyan növény, ami nagy gondozást igényel, nem kell szüretelni akkor, 
amikor kapálás időszaka van, egyedül vízre van szüksége. Nem mindenhová kellene azt 
ültetni, de egy hektáron meg lehetne próbálni, és akkor a kényes konyhakerti növényeket le 
lehetne csökkenteni.  
 
Tóth Imre: a szárazbab nem kényes, azzal érdemes lenne foglalkozni. Egyetért azzal, hogy ki 
kell választani, hogy melyik kultúrával érdemes foglalkozni, mert nem mindegyik jó. 
 
Szöllősi János: ahol nem keltek ki a vetemények, azokat a telkeket fel kellene tárcsázni, mert 
az a magas paraj és muhar hamarosan el fogja dobni a magját, és jövőre duplán kel ki.  
 
Göröcs László: folyamatban van a tárcsázás, a héten el lesz végezve.  
 
Bertalan László: örül, hogy Göröcs László kimondta, hogy kellene még egy ember 
irányítani. Amikor tavaly volt a megbeszélés, és felajánlotta a segítségét, akkor az lett a vége, 
hogy Tóth Gábor megharagudott, hogy mit akar ott. Ha bárki odamegy, abból csak viszály és 
összeveszés lesz. Tényleg kellene még egy ember, aki a többi program irányítását végzi, és 
akkor nem Tóth Gábor lenne ott a járdaépítésnél, az ő feladata csak a mezőgazdaság szakmai 
része lenne. Csak a szakmai. Ne irányítsa az embereket, csak a feladatokat határozza meg. 
Egyetért Tóth Imre javaslatával, hogy gyümölcsfákat kellene telepíteni. Ha van rá lehetőség, 
akkor a szociális keret terhére az ingatlanokat körbe lehetne keríteni, minden évben 
felszántani, és vetőmagot biztosítani olyan családoknak, akik szívesen művelnék. Csak annyi 
lenne a dolguk, hogy tisztán tartsák, a megtermelt javak az övéké lenne. Így fel lehetne 
számolni azokat a gazos, szemetes portákat, amelyek csúfítják a települést. Nem az összes 
ingatlant, csak valamennyi részét. Úgy gondolja, vannak olyan családok, akik ezt 
megbecsülnék. Ugyanúgy, ahogyan a csirkék is szét vannak osztva, és az is működik.  
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Bertalanné Drávucz Katalin: el kell gondolkodni a szakmai irányítással kapcsolatban, hogy 
mi legyen a járható. Vagy fel kell venni még egy embert, aki irányít, vagy egy ember legyen, 
és őt megfizetni azt az összeget, amennyiért eljön, de akkor szakmailag is és szervezésben is 
maximálisan végezze a feladatát. Borbély Sándor 4 órás munkaidőből 8 órás munkaidőbe fog 
kerülni, és az ő feladata is az irányítás. Régebben, amikor 8 órában dolgozott, egyedül vitte a 
teljes mezőgazdasági programot, és nem 100 emberrel, hanem 200 emberrel dolgozott. Nagy 
probléma, hogy a 15 asszony közül csak 5 fő dolgozik szinte rendszeresen. Ha lecsökkentik a 
területeket, hogy az 5 fő el tudja végezni, akkor mi lesz a sorsa a felszabadult ingatlanoknak? 
 
Tóth Imre: gyümölcsfákat telepítenek oda.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: most is látható a gyümölcsös kertben, hogy a gyümölcsfák 
alig felismerhetőek, mert ugyanolyan magas a gaz, mint a facsemete. Ki fogja akkor ezeket 
karbantartani? Van értelme kísérletezgetni? 2 évvel ezelőtt, amikor a start közfoglalkoztatás 
tervezése volt, akkor minden képviselő meg lett hívva a megbeszélésre, hogy ötleteljenek 
együtt, de csak hárman voltak jelen. Felhívja a figyelmet, hogy mindenki gondolkozzon, mi 
legyen tovább. 
 
Mezei Norbert: a mezőgazdaság egy külön szakma. Meg kell vizsgálni, hogy mely 
ingatlanokon megoldott a locsolás, mert termelni nem lehet locsolás nélkül. Ha 
fokhagymában gondolkoznak, annak nagyon nagy a vízigénye. Azon kívül a 
fokhagymaduggatás nagyon kényes feladat. Ha nincs kedve a dolgozónak, és nem csinálja 
rendesen, akkor nincs értelme az egésznek. Mivel ásóval történik a felszedés, az sem biztos, 
hogy kedvükre lenne. A gyümölcsösben is sok a munka, metszés, permetezés, szüretelés. Ha 
kukacos lesz a gyümölcs, akkor fogyaszthatatlan. Lehet, hogy akácfát kellene ültetni inkább. 
Úgy gondolja már nem túl sok évig lesz közmunkaprogram. Utána bajban lesz az 
önkormányzat az ingatlanjai tisztántartásával. Valószínűleg majd céget kell szerződtetni erre a 
feladatra.  
 
Göröcs László: az önkormányzati ingatlanokat olyanra kell planírozni, hogy tárcsázható 
legyen, és akkor nem kell kaszálni. Javasolja, hogy a jövőben csökkentsék a létszámhoz 
viszonyítva a művelésbe bevont területeket, és olyan kultúrákat vessenek, ami nem 
munkaigényes, mint a borsó vagy a zöldbab. A tavalyi évben 160 mázsa burgonya termett, 
ami januárig kitartott mind a két konyhán. Olyanokat kellene termelni, ami őszi betakarítású, 
és nem aprólékos.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek további 
kérdése, vagy más javaslata? 

(További 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 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
221/2017. (VII. 13.) sz. határozata 

Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény beszámolójának elfogadása a 
képviselő-testület két ülése között a közmunka programokban foglalkoztatottak által 
végzett munkákról 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a Nagyközség 
Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény beszámolóját a Közmunka programban 
résztvevő dolgozók - NÜVI irányításával végzett - munkájáról 2017. május 15-től 
2017. június 30-ig terjedő időszakra. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény helyben 

  é r t e s ü l n e k .  
 
 
 
 
1 2 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés intézkedési terv elfogadására 
Előadó: Lovász Imre jegyző, 
 Lóczi István aljegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Átadja a szót 
Lovász Imre jegyzőnek.  
 
Lovász Imre: a belső ellenőrzés az önkormányzatnak kötelező feladata, melyet egy külső cég 
végez. Tavaly év végén a testület elfogadta a belső ellenőrzési ütemtervet, mely tartalmazta a 
közmunkaprogram ellenőrzését is. Az ellenőrzés megtörtént, amely hiányosságokat tárt fel. 
Két főbb intézkedést fogalmazott meg a belső ellenőr, az egyik az intézkedési terv elfogadása, 
a másik a közfoglalkoztatási szabályzat elkészítése. Jelenleg az intézkedési tervet terjesztette 
be azért, mert közben egy nagyobb hiányosságot állapítottak meg. A közfoglalkoztatás át van 
adva a NÜVI-nek, viszont az alapító okiratában ez nem szerepel. A következő testületi ülésre 
beterjeszti az alapító okirat módosítást, melybe új kormányzati funkcióval bekerülne a 
közfoglalkoztatás minden formája. A közfoglalkoztatási szabályzat tervezete már elkészült, a 
következő testületi ülésre beterjesztésre fog kerülni az alapító okiratot követően.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta, 
és elfogadásra javasolja a Közmunka Program 2017. évre vonatkozó intézkedési tervét 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, ért egyet az ügyrendi bizottság 
javaslatával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
222/2017. (VII. 13.) sz. határozata 
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Közmunka Program 2017. évre vonatkozó intézkedési tervének elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a Közmunka Program 2017. 
évre vonatkozó intézkedési tervét az előterjesztés szerint. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben 

  é r t e s ü l n e k .  
 
 
 
 
1 3 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00819 azonosító számú „Jászladány 
Nagyközségi Önkormányzat ASP Központhoz való csatlakozása” című projekt 
keretében informatikai eszközök beszerzése, beüzemelése tárgyban szolgáltató 
kiválasztására 
Előadó: Lovász Imre jegyző 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos anyagot mindenki megkapta, átadja a szót Lovász 
Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre: az ASP egy megnyert pályázat, melyben informatikai eszközök beszerzésére 
nyílt lehetőség, mellyel kapcsolatban az önkormányzat 3 céget keresett meg ajánlattételi 
felhívás keretében. Mindhárom cégtől beérkeztek az árajánlatok, az előterjesztés szerint, mely 
alapján a legkedvezőbb ajánlatot a PC Support Kft. nyújtotta be. Kéri a képviselő-testületet a 
legalacsonyabb árajánlat elfogadására.  
 
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 ért egyet a PC Support Kft 
ajánlatának elfogadásával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
223/2017. (VII. 13.) sz. határozata 
 
A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00819 azonosító számú „Jászladány Nagyközségi 
Önkormányzat ASP Központhoz való csatlakozása” című projekt keretében 
informatikai eszközök beszerzése, beüzemelése tárgyban szolgáltató kiválasztása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-
16-2017-00819 azonosító számú „Jászladány Nagyközségi Önkormányzat ASP 
Központhoz való csatlakozása” című projekt keretében informatikai eszközök 
beszerzése, beüzemelése tárgyában a PC Support Kft. (5100 Jászberény, Páfrány u. 
41.) árajánlatát fogadja el bruttó: 3.150.000,- forint értékben.  
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Képviselő-testület a forrást a projekt költségvetéséből biztosítja, egyben megbízza a 
polgármestert a szerződés aláírására. 

 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal 
 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ PC Support Kft. 5100 Jászberény, Páfrány u. 41 

 é r t e s ü l n e k .  
 
 
1 4 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a Hiszek Benned Alapítvány kérelmének megtárgyalására a Jászberényi 
Szent Erzsébet Kórház Csecsemő, gyermek osztályának támogatására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: telefonon történt a megkeresés az alapítvány részéről, melyet 
követően írásos kérelmet küldött az alapítvány, melyet nem kíván szóban kiegészíteni. 
Pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság részéről: a bizottság tárgyalta, 
és nem javasolja a testületnek az alapítvány kérelmének támogatását, hiszen nem látnak bele a 
működésükbe. Felmerült annak lehetősége, hogy amennyiben az önkormányzat meg tudja 
oldani, akkor képviselői tiszteletdíj felajánlásból – ha lesz ilyen – eszközt vásároljon, és 
átadja a kórháznak.  
 
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 ért egyet a pénzügyi 
bizottság javaslatával?  
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
224/2017. (VII. 13.) sz. határozata 
 
Javaslat a Hiszek Benned Alapítvány kérelmének megtárgyalására a Jászberényi Szent 
Erzsébet Kórház Csecsemő- és Gyermekgyógyászati osztályának támogatására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Hiszek 
Benned Alapítvány támogatási kérelmét, a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház 
Csecsemő- és Gyermekgyógyászati osztály eszközbeszerzésére. 
Képviselő-testület a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára nem 
támogatja a Hiszek Benned Alapítvány (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 14. 
8/63.) kérelmét. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
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 3./ Hiszek Benned Alapítvány (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 14. 
8/63.) 

  é r t e s ü l n e k .  
 
 

1 5 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény létszámkeretének 
módosításaira 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a NÜVI intézményvezetőjétől érkezett kérelmet mindenki 
megkapta. Megkérdezi Göröcs László mb. intézményvezetőt, hogy kívánja-e szóban 
kiegészíteni? 
 
Göröcs László: nem kívánja szóban kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság részéről: a bizottság 
megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, a Nagyközség Üzemeltetési és 
Vagyonkezelő Intézmény szemétszállítási közfeladat ellátás megszűnése miatt 3 fő 8 órás 
álláshelyet szüntesse meg, tekintettel arra, hogy 2017. április 1-től az intézményben 3 fő 
munkaviszonya a Regio-Kom Térségi Hulladékszállítási Nonprofit Kft-hez történő 
áthelyezéssel megszűnt. Javasolja 1 fő 8 órás álláshely biztosítását a Regio-Kom Térségi 
Hulladékszállítási Nonprofit Kft-vel kötött szolgáltatási szerződésben foglalt ügyfélszolgálati 
tevékenység biztosítására vonatkozó feladat ellátására a közszolgáltatóval kötött szerződés 
idejére 2019. március 31-ig. Javasolja 1 fő 4 órás rehabilitációs álláshely helyett 1 fő 8 órás 
rehabilitációs álláshely biztosítását határozatlan időre. Továbbá javasolja, hogy a képviselő-
testület kérje fel a NÜVI megbízott intézményvezetőjét a szükséges intézkedések megtételére, 
egyben kérje fel a Jászladányi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályát a módosítások 
átvezetésére. 
 
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 ért egyet a pénzügyi 
bizottság javaslatára 3 álláshely megszüntetésével a NÜVI intézménynél?  
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
225/2017. (VII. 13.) sz. határozata 
 
A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény létszámkeretének módosítása, 3 
fő 8 órás álláshely megszüntetése 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény (továbbiakban: NÜVI) 
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megbízott intézményvezetőjének kérelmét, mely 3 álláshely megszüntetésére 
vonatkozott.  
Képviselő-testület a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára 
figyelemmel a NÜVI létszámkeretét módosítja 3 fő hulladékszállítási feladat ellátó 8 
órás álláshely megszüntetésével, tekintettel arra, hogy a hulladékszállítási 
közszolgáltatást a NÜVI 2017. március 31. napjáig látta el. 2017. április 1-től az 
intézményből 3 fő munkaviszonya Regio-Kom Térségi Hulladékszállítási Nonprofit 
Kft-hez, mint közszolgáltatóhoz történő áthelyezéssel megszűnt. 
Képviselő-testület felkéri a Jászladányi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályát a 
módosítások átvezetésére.  
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya helyben, 
 3./ Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény helyben 

 é r t e s ü l n e k .  
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet azzal, hogy a 
NÜVI 2019. március 31-ig 1 fő 8 órás munkavállalót foglalkoztasson ügyfélszolgálati 
tevékenység biztosítására?  
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
226/2017. (VII. 13.) sz. határozata 
 
A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény létszámkeretének módosítása, 1 
fő 8 órás álláshely biztosítása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény (továbbiakban: NÜVI) 
megbízott intézményvezetőjének kérelmét, mely 1 fő 8 órás álláshely biztosítására 
vonatkozott, a Regio-Kom Térségi Hulladékszállítási Nonprofit Kft-vel (a 
továbbiakban: közszolgáltató) kötött szolgáltatási szerződésben foglalt 
ügyfélszolgálati tevékenység biztosítására vonatkozó feladat ellátására.  
Képviselő-testület a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára 
figyelemmel a NÜVI létszámkeretét módosítja, 1 fő 8 órás álláshelyet biztosít 
ügyfélszolgálati tevékenység ellátására, a közszolgáltatóval kötött szerződés idejére 
2019. március 31-ig. 

Képviselő-testület a munkabért és járulékait a NÜVI és a közszolgáltató között 
ügyfélszolgálati tevékenység biztosítására kötött szolgáltatási szerződés biztosítja. 
Képviselő-testület felkéri a NÜVI megbízott intézményvezetőjét a szükséges 
intézkedések megtételére, egyben felkéri a Jászladányi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi 
Osztályát a módosítások átvezetésére.  

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya helyben, 
 3./ Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény helyben 

 é r t e s ü l n e k .  
 
 



 34 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet azzal, hogy a 
NÜVI intézménynél a 4 órás rehabilitációs álláshelyet 8 órás rehabilitációs álláshelyre 
módosítson a testület?  
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
227/2017. (VII. 13.) sz. határozata 
 
A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény létszámkeretében 1 fő 4 órás 
rehabilitációs álláshely módosítása 8 órás rehabilitációs álláshelyre 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény megbízott 
intézményvezetőjének kérelmét, melyben 1 fő 4 órás rehabilitációs álláshelyet kér 
megváltoztatni 1 fő 8 órás rehabilitációs álláshelyre.  
Képviselő-testület a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára 
figyelemmel a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény létszámkeretét 
módosítja, 1 fő 4 órás rehabilitációs álláshely helyett 1 fő 8 órás rehabilitációs 
álláshelyet biztosít határozatlan időre.  
Képviselő-testület felkéri a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 
megbízott intézményvezetőjét a szükséges intézkedések megtételére, egyben felkéri a 
Jászladányi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályát a módosítások átvezetésére.  

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya helyben, 
 3./ Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény helyben 

 é r t e s ü l n e k .  
 
 
1 6 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés Jászladány Nagyközségi Önkormányzatának „A helyi identitás és kohézió 
erősítése” című, TOP-5.1.3-16 kódszámú felhívásra benyújtandó projektben való 
részvételre 
Előadó: Major Ferencné alpolgármester 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: átadja a szót Major Ferencné alpolgármesternek.  
 
Major Ferencné: az előterjesztésben a projekt főbb megvalósítási lehetőségei szerepelnek. 
Lóczi István aljegyző és Szűcs Boglárka igazgatási ügyintéző voltak jelen egy előzetes 
munkamegbeszélésen. Sok információ még nincs a pályázatról. Mivel területi összefüggésnek 
fenn kell állnia, ezért fontos, hogy Jászkisér csatlakozik-e a pályázathoz, melyet úgy tudnak, 
hogy igen. A pályázat a Jászapáti Városi Önkormányzat vezetésével kerül benyújtásra, 
közösségfejlesztésről, a helyi identitás fejlesztéséről szól, hagyományőrző bűnmegelőzési, 
közbiztonsági programokat lehet megvalósítani a pályázat keretein belül. 
 
Lóczi István: a pályázat 100%-os támogatottságú.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye vagy más javaslata az elhangzottakkal, vagy az írásos anyaggal kapcsolatban? 




