
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2017. szeptember 21-én megtartott soros nyílt ülésén 

a Polgármesteri Hivatal dísztermében 

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

Lovász Imre jegyző, 
Lóczi István aljegyző, 
Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője, 
Lajosné Kiss Klára a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője,  
Müllerné Braun Erika az Ozoróczky Mária Szociális Központ intézményvezetője, 
Göröcs László a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény megbízott 
vezetője, 
Földváriné Greiz Ágnes a Jászladányi Móra Ferenc Általános Iskola igazgatója,  
Dankó Zoltán településtervező, 
Szabó József mezőőr, 
Szappanos Róbert tűzoltó alezredes, tűzoltósági felügyelő Jászberényi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség, 
Torba Csaba tűzoltó alezredes, megbízott Tűzoltósági Parancsnok helyettes 
Balog László Jászkiséri Önkormányzati Tűzoltóság. 

 
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester tisztelettel köszönti a soros testületi ülésen 
megjelenteket, külön köszönti a meghívott vendégeket, köszöni, hogy elfogadták a meghívást. 
Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 8 fő jelen van, Dr. Bakos Beáta képviselő jelezte 
távolmaradását, a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Mielőtt megszavazná a testület a 
napirendet átadja a szót Müllerné Braun Erika intézményvezetőnek, aki jelezte, hogy szeretne 
pár szót szólni a képviselő-testülethez. 
 
Müllerné Braun Erika: kedves polgármester asszony, tisztelt képviselő-testület, szeretnék 
köszönetet mondani. Nagy megtiszteltetés ért, amikor kézhez kaptam a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Közgyűlés elnökétől azt az értesítést, hogy 2017. évben én kapom meg a megyei 
szociális díjat. Legmerészebb álmaimban sem mertem volna arra gondolni, hogy én érdemes 
lehetek arra, hogy valakik erre a díjra felterjesszenek, azt meg mégúgy sem, hogy meg is 
kaphatom. Nekem az természetes, hogy minden nap teszem a dolgom a legjobb tudásom 
szerint. Nagyon fontosnak tartom, hogy ez a közösség elfogadott és befogadott. Jó ennek a 
csapatnak részese lenni. Az én szüleim a mai napig Nagyváradon élnek. Amikor augusztusban 
otthon voltunk, megmutattam a levelet, amit a megyei közgyűlés elnökétől kaptam. Hogy az 
anyák sírnak, azt gondolom, az természetes. De örömében most az édesapám is sírt. Őt csak 
egyszer láttam sírni, akkor, amikor a magyar állampolgárságot néhány évvel ezelőtt 
megkaphatta. Még egyszer köszönöm az elismerést, megpróbálok ennek megfelelni.  
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Bertalanné Drávucz Katalin: a kiküldött meghívóban 19 napirendi pont tárgyalása szerepel. 
Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek plusz napirendi pont, illetve 
módosító javaslata? 
 
Gyárfás Lajos: javasolja, hogy nyílt ülés végén Egyebek című napirendi pontot tárgyaljon a 
testület. 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság részéről: a pénzügyi bizottsági 
ülésen volt három plusz napirendi pont, melyet javasol a képviselő-testületnek is 
megtárgyalásra, ezek a következők: előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház 
és Könyvtár Intézmény ideiglenes intézményvezető kinevezésére; előterjesztés a Tiszamenti 
Regionális Vízművek Zrt-vel kötött Bérleti-üzemeltetési szerződést kiegészítő megállapodás 
elfogadására; előterjesztés a Napközi konyha épületében légtechnika kiépítéséhez szükséges 
berendezések beszerzése kapcsán szolgáltató kiválasztására. 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: az ügyrendi bizottság 
tárgyalta a felnőtt háziorvosi álláshelyre pályázat kiírását, valamint a védőnői álláshely 
pályázati kiírását, melyet javasol, hogy plusz napirendi pontként tárgyalja meg a képviselő-
testület.  
 
Major Ferencné: kéri, hogy a 170/2016. (V. 11.) számú képviselő-testületi határozat 
módosításának megtárgyalását is vegye fel a képviselő-testület a napirendjére.  

(További módosító javaslat nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
18. napirendi pontként a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Intézmény 
ideiglenes intézményvezető kinevezésére szóló előterjesztést tárgyalja a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
256/2017. (IX. 21.) sz. határozata 
 
Napirend kiegészítése 
 

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

18./ Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 
Intézmény ideiglenes intézményvezető kinevezésére 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság, 
  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 
19. napirendi pontként a felnőtt háziorvosi álláshely pályázati kiírására szóló előterjesztést 
tárgyalja a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
257/2017. (IX. 21.) sz. határozata 
 
Napirend kiegészítése 
 

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

19./ Előterjesztés felnőtt háziorvosi álláshely pályázati kiírására 
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális 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 
20. napirendi pontként a védőnői álláshely pályázati kiírására szóló előterjesztést tárgyalja a 
testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
258/2017. (IX. 21.) sz. határozata 
 
Napirend kiegészítése 
 

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

20./ Előterjesztés védőnői álláshely pályázati kiírására 
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális 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 
21. napirendi pontként a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel kötött Bérleti-üzemeltetési 
szerződést kiegészítő megállapodás elfogadásáról szóló előterjesztést tárgyalja a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
259/2017. (IX. 21.) sz. határozata 
 
Napirend kiegészítése 
 

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

21./ Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel kötött Bérleti-
üzemeltetési szerződést kiegészítő megállapodás elfogadására 
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 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 
22. napirendi pontként a Napközi konyha épületében légtechnika kiépítéséhez szükséges 
berendezések beszerzése kapcsán szolgáltató kiválasztásáról szóló előterjesztést tárgyalja a 
testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
260/2017. (IX. 21.) sz. határozata 
 
Napirend kiegészítése 
 

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

22./ Előterjesztés a Napközi konyha épületében légtechnika kiépítéséhez szükséges 
berendezések beszerzése kapcsán szolgáltató kiválasztására 

 Előadó: Major Ferencné alpolgármester, 
  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 
23. napirendi pontként a 170/2016. (V. 11.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról 
szóló előterjesztést tárgyalja a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
261/2017. (IX. 21.) sz. határozata 
 
Napirend kiegészítése 
 

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

23./ Előterjesztés a 170/2016. (V. 11.) számú képviselő-testületi határozat 
módosítására 

 Előadó: Major Ferencné alpolgármester 
 

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 ért egyet a javaslattal, hogy 
24. napirendi pontként Egyebek napirendi pontot tárgyaljon a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
262/2017. (IX. 21.) sz. határozata 
 
Napirend kiegészítése 
 

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

24./ Egyebek 
 Előadó: Gyárfás Lajos képviselő 
 

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

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a mai napirendet, 
mely következtében 24 napirendi pontot nyílt ülésben, 2 napirendi pontot zárt ülésben, tárgyal 
a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
263/2017. (IX. 21.) sz. határozata 
 
Napirend elfogadása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők szerint 
határozza meg mai ülésének napirendjét: 

 
N a p i r e n d :  

 

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

2./ Beszámoló Jászladány tűzvédelmi helyzetéről és a tűzvédelem érdekében 
tett intézkedésekről 

 Előadó: Hivatásos tűzoltóság parancsnoka, vagy helyettese 

3./ Tájékoztató a 2016/2017-es tanév általános iskolai tapasztalatairól 
(különös tekintettel a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek felzárkóztatásáról) 

 Előadó: Földváriné Greiz Ágnes a Jászladányi Móra Ferenc Általános 
Iskola igazgatója, 

  Szikszai János a Szászbereki Kolping Katolikus Általános iskola 
Jászladányi Tagintézményének vezetője 
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4./ Javaslat Jászladány Nagyközség Víziközmű szolgáltatásához kapcsolódó 
gördülő fejlesztési terv elfogadására 

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

5./ Főépítészi tájékoztató 
 Előadó: Dankó Zoltán települési főépítész 

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

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

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

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

8./ Tájékoztató az önkormányzat 2017. I. félévi költségvetésének helyzetéről  
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,  
  Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

9./ Beszámoló a gyermekétkeztetés helyzetéről, a napközi konyha 
működéséről 

 Előadó: Göröcs László NÜVI mb. vezetője, 
  Bezzeg Nándorné ügyintéző  

10./ 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 

11./ Előterjesztés a Jászladány Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő 
önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, a helyi 
lakbértámogatásról, az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek 
hasznosításának szabályairól szóló 17/2007. (XII. 2.) önkormányzati 
rendelet módosítására 

 Előadó: Lovász Imre jegyző, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

12./ Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához történő csatlakozásról 

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

13./ Tájékoztató a mezőőrség működésének, kiküldetési költségeinek és 
költséghatékonyságának ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentésről  

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

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

15./ Előterjesztés a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00034 kódjelű „Óvodai és 
Bölcsődei Szolgáltatások Fejlesztése Jászladányban” című projekt 
kapcsán műszaki ellenőri feladatok ellátására szolgáltató kiválasztására 

 Előadó: Major Ferencné alpolgármester 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

16./ Előterjesztés a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00013 kódjelű „Szociális 
alapszolgáltatások fejlesztése Jászladányban” című projekt kapcsán 
műszaki ellenőri feladatok ellátására szolgáltató kiválasztására 

 Előadó: Major Ferencné alpolgármester 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

17./ Előterjesztés a TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00020 kódjelű „Kerékpárút építése 
Jászladányban” című projekt kapcsán műszaki ellenőri feladatok, 
valamint a szemléletformálás tevékenység ellátására szolgáltató 
kiválasztására 

 Előadó: Major Ferencné alpolgármester 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

18./ Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 
Intézmény ideiglenes intézményvezető kinevezésére 

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

19./ Előterjesztés felnőtt háziorvosi álláshely pályázati kiírására 
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

20./ Előterjesztés védőnői álláshely pályázati kiírására 
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság  

21./ Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel kötött Bérleti-
üzemeltetési szerződést kiegészítő megállapodás elfogadására 

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

22./ Előterjesztés a Napközi konyha épületében légtechnika kiépítéséhez 
szükséges berendezések beszerzése kapcsán szolgáltató kiválasztására 

 Előadó: Major Ferencné alpolgármester, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

23./ Előterjesztés a 170/2016. (V. 11.) számú képviselő-testületi határozat 
módosítására 

 Előadó: Major Ferencné alpolgármester 

24./ Egyebek 
 Előadó: Gyárfás Lajos képviselő 
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Zárt ülés: 

 

25./ Előterjesztés Jászladány, Petőfi S. u. 45/A. szám (1603 hrsz.) alatti 
ingatlanra bejegyzett elővásárlási jog lemondására 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság,  

26./ Személyi javaslatok Jász-Nagykun-Szolnok Megyei kitüntető díjakra 
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,  
  Ügyrendi-Jogi-Szociális 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 készült írásos 
beszámolót mindenki megkapta, melyet nem kíván szóban kiegészíteni. megkérdezi Major 
Ferencné alpolgármestert, hogy kívánja-e az írásos anyagot szóban kiegészíteni? 
 
Major Ferencné: nem kívánja szóban kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye az írásos 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 
264/2017. (IX. 21.) 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 .  
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2 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Beszámoló Jászladány tűzvédelmi helyzetéről és a tűzvédelem érdekében tett 
intézkedésekről 
Előadó: Hivatásos tűzoltóság parancsnoka, vagy helyettese 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: szeretettel köszönti a Jászberényi Katasztrófavédelem 
kirendeltségéről, a Hivatásos Tűzoltó parancsnokság részéről és a Jászkiséri Önkormányzati 
Tűzoltóság részéről érkezett meghívott vendégeket, köszöni, hogy elfogadták a meghívást. Az 
írásos beszámolót a Jászladány tűzvédelmi helyzetéről és a tűzvédelem érdekében tett 
intézkedésekről mindenki megkapta. Megkérdezi, hogy kívánják-e szóban összefoglalni, vagy  
kiegészíteni a beszámolót? 
 
Torba Csaba tű. alezredes: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a parancsnok úr 
ünnepélyes gépjármű átadáson van Budapesten, ezért nem tudott eljönni az ülésre, ezért eseti 
megbízással helyettesíti parancsnok urat. Nem kívánja kiegészíteni a beszámolót, nagy 
tisztelettel áll a felmerülő kérdések megválaszolásával a testület rendelkezésére.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
vagy véleménye az írásos anyaggal kapcsolatban? 
 
Szöllősi János: megköszöni a munkájukat, amit 2016. évben végeztek. 
 
Balogh László: a Jászkiséri Önkormányzati Tűzoltóság nevében köszöni, hogy a tűzoltóság 
beszámolóját tárgyalja a képviselő-testület, ezt a fontos témát, a település tűzbiztonságának 
kérdését. A Jászkiséri Önkormányzati Tűzoltóság a kárelhárítás tekintetében fontos szerepet 
játszik már több mint 10 éve. A tűzoltóság testületének működéséről Jászkisér minden 
információt megoszt Jászladánnyal is, amikor rendezvényük van, vagy főleg az éves 
beszámoló alkalmával vagy polgármester asszony, vagy az általa megbízott Lóczi István 
aljegyző minden alkalommal részt vesz. Ott a pénzügyi beszámolókat, illetve a 
tevékenységről szóló beszámolókat teljes körűen megismerhetik. Annyit szeretne még 
elmondani a jelenlegi és jövőbeni helyzetükről, hogy ebben az évben nagyon komoly feladat 
volt a tűzoltóság továbbműködése szempontjából a törvényi változások pénzügyi lekövetése. 
Ez azt jeleni, hogy tavaly júniusban elfogadta a Parlament a költségvetési törvényt. A 
költségvetési törvényben évek óta ugyanaz a támogatási összeg szerepel, a 60 önkormányzati 
tűzoltóság részére 2 milliárd forint, ami korábbi években is volt. Ebben az évben sem 
változott. Ebben az évben a nehézséget az okozta, hogy a költségvetési törvény elfogadása 
után novemberben kijött az a törvény, ami a bérminimum és a kötelező béremelést 
tartalmazta. A munka törvénykönyve szerint van foglalkoztatva 12 tűzoltó Jászkiséren, és az ő 
tevékenységüket egészítik ki az önkéntesek. Így tudják a feladatokat a törvényi előírásoknak 
megfelelően elvégezni. A 12 főállású dolgozónál az alapbér 129 ezer forint havi összegről 
161 ezer forintra emelkedett, ami nagyon komoly éves kihatással járt. Év elején minden 
önkormányzatnak adtak javaslatot, hogy hogyan, mi módon szeretnék kérni a finanszírozást. 
Akkor a települések önkormányzatai – Jászkisér kivételével – alacsonyabb összeget 
állapítottak meg, mint a kért összeg volt. A különböző lobbi tevékenység eredményeként 
áprilisban volt lehetőség arra, hogy Jászkisér Város Önkormányzata, mint székhelytelepülés 
önkormányzata, minden önkormányzati támogatást figyelembe véve a hiányzó forrásra 
kiegészítő támogatási kérelmet nyújtott be a Gazdasági Minisztérium felé. Ez 6.250.000,- 
forint támogatást jelentett, amit a Belügyminisztériumból az önkormányzat ebben az évben 
megkapott, és egy kiegészítő szerződéssel tovább is adott a tűzoltóságnak. Ennek köszönhető 
az, hogy nem kellett idejönni a jászladányi önkormányzathoz októberben elfogyó pénzeik 
miatt, hanem ebben az évben az állami segítségnyújtással - ami egyszeri alkalom volt – 
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biztosított a működésük decemberig. Szeretné előre bocsájtani azt, hogy a jövő évi 
költségvetés tervezésénél ismét meg kell azt tenniük, hogy a 161 ezer forintos bérminimum 
összegét kötelezően, törvényi előírás alapján meg kell emelniük 180.500,- forintra, ami azt 
jelenti, hogy az ehhez kapcsolódó pótlékok is arra épülten emelkedni fognak. Legkésőbb 
november elején el fogja küldeni azt a tervezetet, ami a tűzoltóság stabil működése 
szempontjából anyagi oldalról bemutatja a jövő évi követelményeket, és abban meg lesz 
határozva az, hogy milyen támogatásra lenne szükség az állami támogatás mellé az 
önkormányzatok részéről. El lett fogadva a költségvetési törvény a jövő évi támogatásokra 
vonatkozóan, sajnos a 2 milliárd forintot az állam nem emelte. A kiegészítést, ami a további 
működéshez szükséges, az önkormányzatoknak kellene biztosítani. Azért mondta el, és 
köszöni, hogy erre lehetőséget adtak, hogy amikor a testület a koncepcióban gondolkodik, és 
jövő év elején, amikor a költségvetést megalkotják, akkor vegyék figyelembe azt, hogy a 
tűzoltóság munkájával meg vannak elégedve, szakmai ellenőrzések alkalmával mindent 
rendben találnak. Évente kb. 40-50 alkalommal tartanak ellenőrzést az országos, és megyei 
szervek, kirendeltségek. A gazdálkodásukat nagyon szigorúan ellenőrzik, minden hónapban 
elszámolást kell nyújtaniuk az állami pénzek fölhasználásáról, illetve minden önkormányzat 
felé januárban elszámolnak az előző évi támogatásról, tételesen, számlamásolatokkal és 
bizonylatokkal.  Azt gondolja, hogy a tűzoltóság működése átlátható, a tevékenység mindenki 
érdekét szolgálja. Ha abból indulnak ki, hogy a település egészének érdeke, hogy a biztonság 
szint ne csökkenjen esetleg abból kifolyólag, hogy a tevékenységet nem tudják ellátni, ezért 
ebben felelős döntést kér a képviselő-testülettől.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
vagy véleménye az elhangzottakkal vagy az írásos anyaggal kapcsolatban? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a 
Jászberényi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság beszámolóját Jászladányra vonatkozóan a 
tűzvédelmi helyzetről és a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről 2016. évre? 
A Képviselő-testület a beszámolót 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
265/2017. (IX. 21.) sz. határozata 
 
A Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tevékenységéről szóló 
beszámolójának elfogadása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, és elfogadja 
a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beszámolóját a 2016. évi 
tevékenységéről, Jászladány tűzvédelmi helyzetéről, és a tűzvédelem érdekében tett 
intézkedésekről, a szóbeli kiegészítésekkel együtt. 
Képviselő-testület megköszöni a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóság dolgozóinak, és a 
Jászkiséri Önkormányzati Tűzoltóság dolgozóinak munkáját. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság Jászberény 

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

Tájékoztató a 2016/2017-es tanév általános iskolai tapasztalatairól (különös tekintettel a 
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásáról) 
Előadó: Földváriné Greiz Ágnes a Jászladányi Móra Ferenc Általános Iskola 

igazgatója, 
 Szikszai János a Szászbereki Kolping Katolikus Általános iskola 

Jászladányi Tagintézményének vezetője 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: köszönti a napirendi pont előadóját Földváriné Greiz Ágnest, a 
Jászladányi Móra Ferenc Általános Iskola igazgatóját. A másik iskola vezetője Szikszai János 
jelezte, hogy pályázatot teljesítenek, Erdélyben a Határtalanul című pályázatot, így nem tud 
részt venni az ülésen, de amennyiben kérdést fogalmazna meg a képviselő-testület, akkor azt 
írásban fogjuk felé tolmácsolni. Írásos anyagot természetesen mindkét intézmény készített, 
melyet a képviselők megkaptak. Megkéri Földváriné Greiz Ágnes igazgatónőt, hogy foglalja 
pár mondatban össze az írásos tájékoztatót. 
 
Földváriné Greiz Ágnes: a 2016/2017-es tanév munkájáról igyekezett minél részletesebben 
beszámolni az írásos anyagban. Nehézség az iskola működésében, hogy 38 pedagógusi 
álláshely van az intézményben, 30-an fejezték be a tanévet. Az a tapasztalat, hogy aki jön, az 
sokszor alkalmatlan arra a munkára, amivel minden nap meg kell birkózniuk 
valamennyiüknek, és így több kárt okoz, mint hasznot hajt. A másik probléma, hogy kevés a 
pedagógus.  Ebben a tanévben 25-en vannak 36 státuszra. 9 pedagógus hiányzik. Nagy 
tisztelettel kéri a képviselő-testület tagjait, hogy ha ismerősök, barátok, rokonok körében, 
vagy bárhol ismernek pedagógus végzettségű személyeket, akkor ajánlják már meleg szívvel 
az intézményt. Egy összetartó, nagyon jó kollektívába kerülne az illető iszonyatos nehéz 
körülmények közé. A gyermeklétszám egyre nő, éves szinten 10 fő növekménnyel kell 
számolni. A tanulók 73%-a hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű. Ennek a 
tanévnek a legújabb statisztikája alapján a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma 55 
fő. Jász-Nagykun-Szolnok Megyében 25,6 % a lemorzsolódással veszélyeztetett gyermekek 
száma, ebben az intézményben ez 4,2%-kal magasabb. Már a tavalyi beszámolókor is 
említette, hogy van 4 olyan tanuló, akikkel nem tudnak mit kezdeni, nem tudják az iskolába 
évek óta bevonni. Kérni fogja a családból történő kiemelést. Egy nagyon jól képzett 
kollektíva igyekszik ezeket a gyerekeket fölzárkóztatni. Ebben az évben is elvégezték a difer 
mérést, melyből az általános tapasztalat az, hogy azt a szintet, amellyel az elsős gyerekeknek 
el kell kezdeni az általános iskolát, harmadikos korukban érik el a gyerekek úgy, hogy a 
folyamatos fejlesztő foglalkozásokon 1-3 fős csoportokban próbálják őket felzárkóztatni a 
tanító nénik. Minden évben kiemelt cél a tanulói viselkedéskultúra fejlesztése. Összességében 
ezen a területen léptek előre, de azt látják, hogy amint kilépnek az iskolából, lehámlik róluk a 
délelőtt rájuk pakolt sok-sok tanács, kérés, együttes megbeszélés. Talán kevesebb a gyümölcs 
az utakon, de a trágár beszéd, a társadalomba való be nem illeszkedésnek az elemi hiányai a 
tanulók 10%-ánál nem tudnak mit kezdeni. Ezt a 10%-ot 15 család adja. Azt már bizonyára 
tudja a képviselő-testület, hogy ez energetikai korszerűsítés pályázaton nyert az iskola 80 
millió forintot. Egy 85 millió forintos pályázatra a digitális környezetkultúra fejlesztésre a 
jászberényi tankerület intézményével nyújtották be közösen a pályázatot, melyet saját maga 
írt, ennek a hetekben lesz eredményhirdetése. Belekerült az iskola az Oktatási Hivatal első 
számú kiemelt projektjébe, a lemorzsolódással veszélyeztettet intézmények támogatása, mely 
13 milliárd forintos projekt, összesen országosan 300 iskola és 150 óvoda került bele ebbe a 
pályázatba.  2000 fő mentort vontak be országosan. Az első feladat az volt, hogy elkészítsék a 
helyzetelemzést, pénteken fog érkezni az Oktatási Hivatalból kirendelt mentor, aki átnézi. A 
következő lépés egy komplex intézményi stratégia kidolgozása a lemorzsolódással 
veszélyeztetettség megakadályozása érdekében. Ebben a projektben vannak jelen úgy, hogy 
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jelenleg 25-en vannak, és a pedagógusok átlagos óraszáma 31-32, az átlagos 22 helyett. Úgy 
érzi, hogy a település életében erejükön felül részt vesznek, amit tudnak a gyerekek számára 
délutáni elfoglaltságot, tehetséggondozást, maximálisan biztosítják. Sajnos a 
tehetséggondozás felől mindig elcsúsznak a felzárkóztatás irányába. Nem marad már idő a 
valóban tehetségesek számára, mert kínlódnak az alulszocializált, magára hagyott 
gyerekekkel. A napi örömeik megvannak, és egymástól mindig kapnak egymástól biztatást, 
lendületet, erőt, hogy sikerélményeket éljenek meg a munkájuk során. Ha valakinek kérdése, 
véleménye van, vagy javaslata, azt nagyon szívesen tolmácsolja a tantestület felé, hogy mit 
tudnak még tenni azért, hogy olyan embereket adjanak a településnek, akik egyszer adófizető 
állampolgárai lesznek az államnak. Kettő évvel ezelőtt ballagott egy osztály, Kovácsné Szabó 
Veronika volt az osztályfőnökük, ott 24 diák fejezte be a nyolcadik évet. Arra az osztályra azt 
mondták, hogy ez egy csoda, mert ebben az osztályban az országos kompetencia felmérés 
eredményei átlagon felüliek voltak. Mind a 24 tanuló felvételt nyert középiskolába, de már 
csak ketten tanulnak, 22 diák abbahagyta az iskolát. Számára döbbenetes, hogy mennyi 
mindent megtesznek a tanulókért, és ennyire nincs eredménye. Ez nem csak ennek az 
iskolának a problémája.  El fog indulni a felnőtt oktatás. Alpolgármester asszonytól megkapta 
azoknak az utcáknak a listáját, ahonnan nem jelentkezhetnek. Már kettő felmérés megtörtént a 
felnőttek körében, 67-en vannak azok, akik minden dokumentációt leadtak, és rendben van. 
Talán ennek a haszna ott lesz, hogy talán ebben a 72 főben, akik tanulni fognak, ott lesznek 
azok a szülők is, akikkel most a legtöbb gond van. Talán így a kapcsolattartás könnyebbé 
válik. 
 
Bertalan László: úgy véli, hogy a tájékoztató annyira széleskörű, hogy talán senkiben nem 
merül fel olyan kérdés, amelyre a választ nem kapták volna meg az iskola működésével 
kapcsolatban. Szeretné tiszteletét kifejezni a Móra Ferenc iskolában tanító pedagógusoknak, 
hogy ilyen körülmények között is tudnak jól dolgozni. 
 
Földváriné Greiz Ágnes: megköszöni az elismerést.  
 
Bagi Zsolt: a beszámoló tükrözi azokat a dolgokat, amiket szociálisan nagyon érzékeny 
embereknek már többször próbáltak elővetíteni. A sok probléma mellett azt látja legnagyobb 
problémának, hogy 9 fő hiányzik a tantestületből, és szinte remény sincsen arra, hogy ez 
tartósan betöltődjön. Felvetődik a gondolat, hogy a tavalyi évben, mikor még majdnem teljes 
létszámmal indultak, akkor 30-an fejezték be, mi lesz, ha eljutnak arra a szintre, hogy ez az 
iskola nem képes működni, az ott dolgozók teljesítő képessége óra számra levetítve már így is 
50%-al több mint a törvényben előírt. Mi lesz akkor, ha az iskola nem fog tudni működni? 
Akkor visszaadják az önkormányzatnak? Van erre a Tankerületben valami forgatókönyv? 
 
Földváriné Greiz Ágnes: nincs. A Tankerületnek az a dolga, hogy folyamatosan hirdeti a 
pályázatokat. Most augusztusban 4 embert vettek föl, ebből már 3 elment, mert nem bírta. 
Sajnos azt kell mondani, hogy a gyerek szó szerint kicsinálja azokat, akiken érzi, hogy nem 
szereti. Most újra van egy jelentkező, még személyes meghallgatáson nem volt. Most azok a 
kollégák vannak, akik képesek, tudnak, akarnak és lendülettel viszik végig az évet. A 
Tankerület nem teheti meg, hogy erőszakkal ide irányít pedagógust.  
 
Bagi Zsolt: minden elismerése ezért a munkáért, minden pedagógusnak fejet hajt, akik ilyen 
nehéz körülmények között végzi a munkáját, és próbál nap, mint nap vidáman és feltöltődve 
bemenni a munkahelyére. Akik tárgyakkal dolgoznak, és rossz napjuk van, azok legfeljebb 
odaütnek egyet, de itt még ezt sem lehet megtenni.  
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Földváriné Greiz Ágnes: tisztelettel kéri a képviselő-testületet, hogy ha az iskolai 
rendezvényekre kapnak meghívót, akkor fogadják el a meghívást, tiszteljék meg a 
rendezvényt, mert a pedagógusoknak ez lelkileg nagy feltöltődést jelent.  
 
Szöllősi János: elolvasta mindkét iskola beszámolóját, és nem akarta elhinni, hogy az egyik 
beszámoló – a Móra Ferenc általános iskola beszámolója - aprólékosan bemutatja az iskola 
munkáját mindenre kiterjedően, és legalább a 70%-a arról szól, amire a napirendi pont 
vonatkozik, a Kolping beszámolóban pedig 6 sor vonatkozik a hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekekre vonatkozóan.  Úgy érzi, hogy sértett hiúság lenne a Kolping 
részéről, hogy a testület beszámolót kér tőlük. Nem ilyen beszámolót várt a Kolping iskola 
részéről. A Móra iskola tanítói előtt megemeli kalapját azért, ami munkát végeznek, több mint 
20%-os pedagógus hiánnyal. Ezt a Kolping megoldja úgy, hogy Szászberekről, illetve 
Szászberekre vezényel pedagógusokat helyettesítésre. A Mórában saját maguk közt kell 
megoldani a helyettesítést. A beszámolóban meg volt említve a pedagógusok adminisztrációs 
kötelezettsége is. Sajnálatos, hogy ilyen munka mellett, még ilyen kötelezettségeik is vannak. 
A Kormány dönthetne úgy, hogy a gyerek legyen az első, és ne az adminisztráció.  
 
Földváriné Greiz Ágnes: az adminisztráció kötelező, mely a munkájuk 30%-át teszi ki. 
 
Szöllősi János: ez elég nagy baj. A beszámoló 8. oldalán olvasta, hogy a tanulók közül 119 fő 
hátrányos helyzetű, 183 fő halmozottan hátrányos helyzetű, mely az összes létszám 72 %-a. 
Szerette volna Szikszai Jánostól megkérdezni, hogy a Kolping iskolában hány ilyen helyzetű 
tanuló van, mert a beszámolójukban egyetlen mondat sincs róla. Ha összehasonlítjuk a tanári 
létszámot, és a halmozottan, valamint a halmozottan hátrányos tanulók létszámát, akkor 
jobban látható, hogy miért gyengébb a tanulmányi átlag a Móra iskolában, mint a Kolpingban. 
A 9 oldalon olvasta, hogy vannak olyanok, akik hosszú évek óta nem járnak iskolába. Ezeket 
nem lehetne azonnal kiemelni a családból? 
 
Földváriné Greiz Ágnes: ezt szeretnék elérni.  
 
Szöllősi János: a gyermekjóléti szolgálattal bizonyára jó viszonyban vannak, közösen 
összefogva nem kellene tenni valamit. A Kolping iskola vezetőjétől szerette volna 
megkérdezni, hogy ők éltek-e a pályázati lehetőségekkel, mint ahogyan a Móra Ferenc 
általános iskola élt vele, akiknek ezúton is gratulál, hogy ilyen eredményeket értek el. A múlt 
pénteken a Móra iskola részt vett a „Szedd Magad” mozgalomban, egy osztály az utcájukba is 
bement. A gyerekek úgy viselkedtek, mint a csorda. Ordítottak, a kutyákat piszkálták, a fákat 
és egymás haját rángatták. Voltak olyanok is, akik majdnem kiugrottak az útra az autó elé. 
Nincs könnyű dolguk a pedagógusoknak, főleg azért, mert nincs a fegyelmezésre lehetőségük. 
Megköszöni az igazgatónő és a tanári kar munkáját.  
 
Földváriné Greiz Ágnes: köszöni, tolmácsolni fogja kollégáinak. Ezt a munkát azokkal, akik 
itt dolgoznak (25-en) nagyon szeretik. A pedagógusok belső világában nem teljesen így látják 
a dolgokat, más képet mutat nekik a gyerek, mint a kívülálló számára. Sajnos, ahogy kilépnek 
az iskolából, teljesen megváltoznak. Szeretettel várja a képviselőket egy-egy nyílt órára, hogy 
a saját szemükkel meggyőződhessenek róla, hogy az iskolában nem úgy viselkednek, mint az 
utcán. Mintha ugyanannak a gyereknek két arca lenne. Nem tudja, hogy ennek mi az oka. 
 
Major Ferencné: szeretne példát mondani arra, hogy tényleg nem mindegy ki van a 
gyerekekkel. 1 hete történt pénteken a kora esti órákban, hogy Királyhágón megálltak, és 
közben folyamatosan figyelték a buszokat, hogy hátha látnak magyar rendszámot, mert 
tudták, hogy a Móra iskolából kinn van egy csapat a Határtalanul pályázattal. Anélkül, hogy 
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pedagógust láttak volna, a gyerekek rendesen, kedvesen beszélgettek kis csoportokban. 
Amikor meglátták a pedagógust, akkor ugyanúgy viselkedtek, mint bármelyik másik 
iskolának bármilyen csoportja. Ezek a gyerekek így is tudnak viselkedni. Jászladányi 7. 
osztályos diákok voltak 34-en, 3 pedagógussal. Két óra múlva Újfaluban ugyanez a találkozás 
megismétlődött, ahol ugyanezt tapasztalták. 
 
Bertalan László: a múlt héten volt az iskolában egy rendkívüli esemény az egyik 
pedagógussal és diákkal. Abból az esetből mi lett? Ki volt a hibás a pedagógus, vagy a 
gyerek? 
 
Földváriné Greiz Ágnes: a pedagógus az állásából fel van függesztve. Ő volt a Tankerületi 
igazgatónál, elmondta a saját verzióját, egyelőre nem taníthat sehol. A tegnapi nap folyamán, 
a Jászberényi Rendőrkapitányságon volt a gyermek a szüleivel, közben meghallgatta Baginé 
Gavaldik Lívia, mint pszichológus, még hátra van az orvos szakértői pszichiátriai vizsgálat. A 
gyerek jár iskolába, nincs semmi baja. A szülők kétnaponta bejönnek az iskolába, nincs 
semmi problémájuk. A vizsgálat még folyamatban van.  
 
Bertalan László: azzal, hogy a tanár lett felfüggesztve az állásából, nem kap-e vérszemet a 
gyerek, vagy az osztálytársai, hogy egy másik tanárral is ezt tegyék. Nem lehetne ilyen 
esetben a pedagógus mellé állni? 
 
Földváriné Greiz Ágnes: ez az eset egy szerencsétlen véletlen. Meg sem kérdezték, hogy ki 
mellé állnak. A XXI. században gyereket letérdepeltetni nem lehet, és egy gyereket nem 
ragadhat meg a tanár, és nem ültetheti az ölébe.  
 
Bertalan László: ez megtörtént? 
 
Földváriné Greiz Ágnes: igen, ez megtörtént. Szerencsére elült mindennek a zaja. Mondta az 
osztálynak, hogy ha még egy tanárt kicsinálnak, akkor ez az osztály egy hónap múlva kezdjen 
Jászkiséren, mert itt már nem lesz tanár, aki taníthat. Tudja, hogy a pedagógus hibázott, de a 
gyerekek előtt ezt az esetet úgy állította be, hogy etikátlan, erkölcstelen, amit tettek egy 
diplomás emberrel szemben. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: nem állnak távol az önkormányzattól ezek a problémák, évről-
évre szembesülnek ezzel a helyzettel, hogy egyre nehezebb. Az önkormányzat fenntartásában 
lévő valamennyi intézményben is valamennyi intézményvezető ezekkel a problémákkal 
szembesül. Valamennyi szervezet dolgozója, úgy, mint a Móra Ferenc általános iskola 
pedagógusai próbálnak helyt állni, és dolgozni a jó eredményért, a jó célért. Polgármesterként 
a lakosokkal is ugyanezekekkel a problémákkal találkozik nap, mint nap, mint az 
iskolaigazgató, vagy a pedagógusok.  Amikor az önkormányzat munkáját éri kritika, vagy 
számonkérés, amit nem tudnak korlátok közé szorítani, mert nincsenek határok, akkor jó 
lenne, ha a kritikusok is belátnák, hogy sok esetben meg van kötve a döntéshozók keze is. Át 
lehetne gondolni, hogy milyen lehet ezekkel az emberekkel dolgozni általános iskola, óvodai 
szinten, vagy akár védőnői, illetve orvosi szinten. Mindenhol naponta szembesülnek ezekkel a 
problémákkal. Hogy mi lesz ennek a vége, azt még nem tudja senki, csak sejtik. Minden év 
júniusában a pedagógus nap egy olyan alkalom, amit az önkormányzat azért szervez, hogy ott 
a pedagógusoknak – iskolai és óvodai pedagógusoknak egyaránt – megköszönhesse egész 
éves munkájukat. Minden képviselőt arra biztat, hogy a pedagógusnapi ünnepségen 
kinyilváníthatják köszönetüket, mert az közvetlenebb lenne, mint így az igazgatónő által, bár 
így is megkapják a köszönetet, de akkor személyesebb lenne az érzés.  Megkérdezi a 
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képviselőket, hogy van-e még valakinek a Móra Ferenc Általános Iskola beszámolójához 
kérdés, vélemény? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a Móra Ferenc 
általános iskola igazgatója részéről készített tájékoztatót a szóbeli kiegészítésekkel együtt?  
A Képviselő-testület a tájékoztatót 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
266/2017. (IX. 21.) sz. határozata 
 
Jászladányi Móra Ferenc Általános iskola tájékoztatójának elfogadása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Móra Ferenc 
Általános iskola igazgatója Földváriné Greiz Ágnes által készített tájékoztatót a 
2016/2017-es tanév általános iskolai tapasztalatairól az elhangzott kiegészítésekkel 
együtt. 
Képviselő-testület megköszöni a pedagógusok egész évi munkáját, valamint jó 
együttműködésüket az önkormányzattal.  
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Móra Ferenc Általános iskola helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy a Kolping iskola 
beszámolójához kapcsolódóan van-e valakinek kérdése, véleménye, melyet tagintézmény 
vezető úr távollétében, majd írásban juttatnak el hozzá? 
 
Bertalan László: a Kolping beszámolója nagyon le van maradva a Móra Ferenc általános 
iskola beszámolójához képest. Úgy tervezik, hogy a Kolping iskolába szeretnék majd járatni 
ikreiket 5 év múlva, de aggódik az iskola miatt. Többször is megfogalmazta már, de nem 
változott semmi, hogy sajnos nagyon rossz példamutatás az, ha az iskola igazgatójának a 
gyereke nem jár ebbe az intézménybe. Nincs az iskolának olyan pedagógusa, akinek a 
gyereke abba az iskolába jár. Véleménye, hogy ez nagyon ellentmondásos, ha az intézmény 
pedagógusa nem bízik a kollégáiban, vagy saját magában annyira, hogy ide járassa a gyerekét.  
 
Szöllősi János: örülne, ha ezek a gyerekek a Mórába járnának. 
 
Bertalan László: ezt a példát látva mit várnak azoktól a szülőktől, akiket megszólnak, hogy 
miért Szászberekre, vagy Jászalsószentgyörgyre járatják gyerekeiket, ha a pedagógusok is ezt 
teszik. Tamás atya és az igazgatók közötti viszony sem felhőtlen mindig, ennek hangot is 
adnak, ez sem pozitív. Az sem pozitív, hogy a képviselő asszony gyermeke sem Jászladányra 
jár. Az iskola létszáma megvan, de a romák szaporodása miatt. Mire az ikrek 5 év múlva 
iskolások lesznek, sajnos már ebben az intézményben sem lesz magyar gyerek, ha nem 
változik semmi. Ezt évről-évre mindig elmondják, de nincs változás. A szülők is 
panaszkodnak azért, hogy nincs semmi plusz az iskolában.  
 
Seresné Lados Éva: tudja, hogy nem hiteles a település előtt, de képviselő úr is tudja, hogy 
mit élt át a fiával, és ennek nem szeretette volna kitenni a kislányát. Sajnos azóta sincs semmi 
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változás az iskola életében. Nincs plusz, nem voltak megkeresve akkor sem, amikor 
problémájuk volt, sem most, hogy elvitte a másik gyermekét máshová.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: úgy gondolja ezzel kapcsolatosan megtalálták a megfelelő 
fórumot, amikor itt legutóbb összeültek és beszélgettek. Úgy tűnik ezek a problémák most 
meghallgatásra találtak, bízik benne, hogy nem reménytelen a helyzet. Nem tudja, hogy az 
intézkedésekre, amelyekre ígéretet kaptak, fog-e változni valami. Rajtuk is múlik, hogy 
megfelelőképpen jussanak el a problémák.  
 
Szöllősi János: kéri, hogy a föltett kérdéseket küldjék meg írásban Szikszai János részére, 
hogy a következő testületi ülésre megválaszolhassa. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: természetesen, ami elhangzott kérdésként, az megküldésre 
kerül tagintézmény-vezető úr részére. Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e még valakinek 
kérdése, vagy véleménye az írásos anyaggal kapcsolatban? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a Kolping 
tagintézmény vezetője részéről készített tájékoztatót?  
A Képviselő-testület a tájékoztatót 6 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
elfogadja, és a következő határozatot hozza: 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
267/2017. (IX. 21.) sz. határozata 
 
Szászbereki Kolping Katolikus Általános iskola Jászladányi Tagintézménye 
tájékoztatójának elfogadása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szászbereki 
Kolping Katolikus Általános iskola Jászladányi Tagintézményének vezetője, Szikszai 
János által készített tájékoztatót a 2016/2017-es tanév általános iskolai tapasztalatairól. 
Képviselő-testület megköszöni a pedagógusok egész évi munkáját, valamint jó 
együttműködésüket az önkormányzattal.  
 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola Jászladányi 

Tagintézménye helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

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

Javaslat Jászladány Nagyközség Víziközmű szolgáltatásához kapcsolódó gördülő 
fejlesztési terv elfogadására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a gördülő fejlesztési tervet mindenki írásban megkapta, melyet 
a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (TRV ZRT) az önkormányzat rendelkezésére 
bocsájtott. Kapott a TRV ZRT meghívott, de senki nem jött el részükről. Pénzügyi bizottság 
tárgyalta, Tóth Imre képviselőt kérdezi, hogy milyen javaslat született? 
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Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság részéről: a bizottság javasolja a 
gördülő fejlesztési tervet elfogadásra.  
 
Szöllősi János: a TRV ZRT képviselőjének szerette volna feltenni kérdését, hogy a 8. számú 
mellékletben szerepel két tétel, aggregátor és tartalék szivattyú beszerzése. Véleménye, hogy 
ennek kellene az elsőnek lenni, mert az elmúlt évben is volt, amikor 4 órán keresztül 
áramszünet volt, és addig a vízellátás szünetelt. Amikor a szivattyú ment tönkre, akkor pedig 
arra hivatkoztak, hogy Mezőtúrról kell hozni egy darut, ami kiemeli, és akkor majd tartalék 
szivattyút hoznak máshonnan, és azt teszik le. Akkor is több órán keresztül nem volt 
vízellátás. Oldják meg, hogy ez a két beszerzés a legrövidebb időn belül megtörténjen. 
Végrehajtottak egy milliárdos beruházást, és egy aggregátort nem tudtak beszerezni.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: írásban fogja jelezni feléjük.  
 
Lóczi István: a második táblázatot azt követően küldték meg, miután megküldésre került 
részükre az a jegyzőkönyvi részlet, ahol Szabó Péter, a TRV ZRT önkormányzati 
kapcsolattartója nyilatkozott a képviselő-testületi ülésen, és abban hangzott el ez a két tétel. 
Az önkormányzat neve is tévesen szerepelt az anyagban, azt is kérte, hogy javítsák.  
 
Szöllősi János: határidő és összeg nem került bele? 
 
Lóczi István: nem. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi, hogy van-e valakinek a bizottság javaslatától 
eltérő javaslata? 

(Hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el gördülő 
fejlesztési tervet a pénzügyi bizottság javaslatára? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
268/2017. (IX. 21.) sz. határozata 

Jászladány Nagyközség Víziközmű szolgáltatásához kapcsolódó gördülő fejlesztési terv 
elfogadásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a Jászladány Nagyközség 
Víziközműveinek Gördülő Fejlesztési Tervét 2018-2032 időszakra az előterjesztésben 
foglaltak szerint. 
Képviselő-testület felhatalmazza Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert az 
elfogadó nyilatkozatok aláírására.  
Képviselő-testület felhatalmazza Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert a 
meghatalmazás aláírására, mellyel hozzájárul, hogy a Tiszamenti Regionális 
Vízművek Zrt., mint víziközmű szolgáltató a Gördülő Fejlesztési Tervet (2018-2032) a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be legkésőbb 2017. 
szeptember 30-ig. 
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Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.) 
 3./ Polgármesteri Hivatal helyben 

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

Főépítészi tájékoztató 
Előadó: Dankó Zoltán települési főépítész 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: köszönti Dankó Zoltán főépítészt. Írásban készült az Arculati 
Kézikönyvről és a Településképi rendeletről egy tájékoztató, kéri, hogy ezekről szóban is 
tájékoztassa a testületet.  
 
Dankó Zoltán: most egy átmeneti időszak van, átfedés a dolgok között. Az eddigi jogi 
környezet azt diktálta, hogy egy településrendezési tervvel kellett rendelkezni minden 
településnek, ez a terv több részből állt, volt egy szerkezeti terv, ami olyan, mintha a 
települést repülőről néznék, ott látszik, hogy hol vannak lakóterületek, iparterületek, 
szántóföl, zöldterület. Van a szabályozási terv, ott már csak madártávlatból nézik a települést, 
ez a terv szabályozza, hogy egyes tömbökön belül egy-egy kisebb egységnek az építési 
előírásai hogyan jelennek meg. Mennyire lehet a telekhatártól, milyen magasat lehet építeni, 
milyen funkciójú épület létesülhet. Ami ezen a rajzon nem mondható el rajzi eszközökkel, azt 
fogalmazza meg a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) jogszabályként, mint helyi rendelet. A 
szerkezei terv inkább csak alátámasztotta a helyi rendelet kifejtését. Helyi szabályozás az 
építési előírásokban volt benne, ezek között volt nagyon sok olyan előírás, ami kimondottan 
speciálisan az adott településre vonatkozó, az adott település önkormányzata által 
megfogalmazott kötelmeket tartalmazta, és voltak benne olyanok, amelyek országos 
előírásokat tartalmaztak. Azok kötelességszerűen kerültek bele a rendezési tervbe, a helyieket 
pedig saját hatáskörben lehetett módosítani, illetve kitalálni, beletenni vagy elvenni belőle. A 
jelenlegi szakmai vezetés, a Miniszterelnökség mellett működő helyettes államtitkárság ítélte 
meg, hogy ezen változtatni kell, és a változás iránya legyen az, hogy minél egyszerűbb, 
közérthetőbb formában férjenek hozzá az információhoz az állampolgárok. Ha elkészül a 
Települési Arculati Kézikönyv (TAK), amelybe csak azok az ajánlások kerülnek bele, 
amelyek kimondottan csak az adott településre nyernek megfogalmazást, és erre alapozva 
elkészül a Településképi rendelet (TKR), ekkor azok a vonatkozások, amelyek a HÉSZ-ben, 
és az új TKR-ben ugyanarra vonatkozóan megjelennek, akár átfedésként azonos előírásként, 
akár ellentétes előírásként, ezeknek a problematikáját úgy kell rendezni, hogy a HÉSZ-ből ki 
kell venni,  hatálytalanítani kell azokat a vonatkozásokat, amelyekkel a TAK ajánlása alapján 
a TKR foglalkozik. A HÉSZ-ben ezek után szinte már csak az országos jelentőségű, és 
országos jogszabályok által előírt kötelezettségek fognak bennmaradni. Személyes véleménye 
szerint ez egy idő után el is fog sorvadni, mert ha van egy országos előírás, akkor azt kell 
lapozgatni. Éppen ez volt a jogalkotók elképzelése, hogy ne 5-6 jogszabályból kelljen 
előszedni az építtetőnek, a tervezőnek, a hatóságnak, hogy mit lehet az adott településen, 
hanem egy valamiben legyen benne, és ez az egy valami lesz a TKR, amelynek melléklete 
lesz a TAK. Idővel a HÉSZ és a Rendezési Terv el fog múlni, lesznek nagyobb jellegű 
országos, és megyei tervek, a helyi szabályozások pedig az TAK-ban, és a TKR-ben lesznek. 
Bele lesz foglalva a helyi rendeletbe, hogy milyen településen szeretnének élni a 
Jászladányiak, melyet a település széleskörű nyilvánossága által fogalmaznak meg, de most 
sajnos nagyon kevés javaslat érkezett a lakosság részéről. A kézikönyv ajánlásai, melyek nem 
kötelezők, ábrázolni fognak olyan példákat, melyeknek a követése kívánatos. A jogalkotó hisz 
abban, hogy ha az érintett polgárok látják, hogy az adott településen mi a szép, követni fogják 
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azt, vagy olyan települést, településrészt keresnek, ahol az elképzelésük szabályosan 
megvalósítható. A lakossági fórumon is elhangzott kérdésként, hogy mi lesz a gazdagokkal, 
akik tornyos házakat szeretnének építeni, hogy lehet ezt megakadályozni? Tiltani nem lehet, a 
tulajdonos józan belátására lesz bízva, remélve, hogy azt az utcát választja majd, ahová 
elképzelése beleillik. A jelenlegi jogi környezetben úgy van lehetőség, hogy amit nem 
tiltanak, azt meg lehet építeni, tiltások helyett inkább irányítás, és pozitív szabályozás lenne a 
jó megoldás. Ennek egyik eszköze lehet, hogy az önkormányzat támogathatja az olyan építést, 
ami a kézikönyvben és a rendeletben lévő ajánlások között szerepel. Ha valaki elindul a 
népies irányba, akkor kaphat támogatást. Ha valaki a háza felújítását szeretné elvégezni, akkor 
is biztosíthat az önkormányzat anyagi támogatást számára, ennek a szabályai szintén a 
rendeletben lesznek meghatározva. Az arculati kézikönyv ajánlásai között lesz kerítésekre, 
reklámhordozókra vonatkozóan is néhány jó példa, hogy egy szebb település alakuljon ki. A 
TAK, a TKR és a Településrendezési terv (Szerkezeti terv, Szabályozási terv és HÉSZ) – a 
jelenlegi jogszabályi környezetet figyelembe véve – párhuzamosan működve, meghatározott 
hierarchiában egymásra épülve alkotják a településrendezési eszközöket.  
 
Szöllősi János: véleménye szerint túl sok idejük van a törvényalkotóknak, azért van ez a 
kézikönyv kialakítás is. Építészmérnök ismerőse szerint több mint 1000 jogszabály 
vonatkozik az építésügyre, illetve a hozzá kapcsolódó egyéb tevékenységre. Amit főépítész úr 
leírt az első mondatokban, személy szerint nagyon örülne, ha az megvalósulna, hogy milyen 
környezetben szeretnének élni, milyen környezetben szeretnének családjaik számára 
lakóhelyet biztosítani. Ha azokat az elképzeléseket, amelyeket szeretnének, azokat meg 
tudnák valósítani, az nagyon jó lenne. Véleménye, hogy valami vagy párhuzamosan működik, 
vagy egymásra épül, mert ami párhuzamosan működik, az nem épülhet egymásra.  
 
Dankó Zoltán: a párhuzamos működés alatt azt próbálta kifejezni, hogy mind a kettő életben 
lesz egy darabig, de éppen az a törvényalkotó célja, hogy a szabályozás kétoldalúságát 
megszüntesse, tehát egy dologról csak az egyikben legyen szó, ne legyen mind a kettőben 
ugyanarra a dologra vonatkozó előírás. Azért párhuzamos, mert egy idő után az egyik el fog 
tűnni. 
 
Lóczi István: első lépésben ezt az arculati kézikönyvet október 1-ig kellett volna elkészíteni, 
melyet várhatóan ki fognak tolni december 31-ig. nagyon sok munkával jár ennek elkészítése. 
Ami helyi viszonylatban gondot jelent most is, hogy vannak vállalkozók, akik nagytömegű, 
3,5 tonna feletti gépjárművet vásárolnak, és a gépjármű tárolása probléma a mostani 
szabályozás miatt. Ha ezt a gépjárművet szeretnék saját névre átíratni, akkor az okmányiroda 
csak akkor írja át, ha visz egy olyan nyilatkozatot, hogy hol tárolja a járművet. Jelen 
pillanatban nincs erre jó megoldás. A Jász-Föld Zrt. is épített lábakon álló színt gépek 
tárolására, vagy lucerna, széna, illetve szalma tárolására, és több gazda esetében is felmerült, 
hogy ilyet szeretne építeni, mert erre pályázati lehetőségük van, de a jelenlegi szabályozás 
nem engedi meg. El kell gondolkozni ezeken, hogy a születendő rendeletbe be lehessen 
építeni. 
 
Dankó Zoltán: jelenleg a HÉSZ tiltja lakóterületen belül ezeket a nehéz gépeknek az 
elhelyezését. Sem parkolót, sem épületet nem lehet kialakítani. Ez egy helyi jogszabály, 
országosan nem tiltott, tehát hatásköre van a testületnek ezen módosítani. Ez a módosítás 
hasonló a másikhoz, amikor a telkek 40 méternél hátrébbeső részének a beépíthetőségét tiltja 
a HÉSZ. Ez a két dolog is olyan, amit ha a HÉSZ-ben kívánnak rendezni, akkor a rendezési 
terv bonyolult folyamatában kell végigjárni a módosítást. A gépjárművek elhelyezése 
meggondolandó, mivel a szomszédok nyugalmát zavarhatják ezzel. A kézikönyv készítésének 
folyamatában az adatgyűjtés lassan befejeződik, megérkeznek az információk a kézikönyv 
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elkészítéséhez. Ezután még sok fotót kell készíteni, bízik a Bíró Balázs segítségében, valamit 
Vincze János Farkas, a helytörténeti kör vezetője is kínálta segítségét. Ha elkészül a 
munkaanyag, azt el kell küldeni vélelmezésre az Építész Kamarához, és még néhány helyre, 
ha onnan visszajön, akkor lehet újra lakossági fórumot tartani, és utána fogja a képviselő-
testület elfogadni, és ezt követően fogja a rendeletet megalkotni. Ehhez a Minisztérium 
rendelkezésre bocsájtott egy minta rendeletet. A következő lépés a HÉSZ redukálása lesz. A 
kamara megtisztelte azzal, hogy meghívta abba a bizottságba, ahol a véleményezéseket 
végzik, így van rálátása a dolgokra. A 78 településből eddig 7-nek készült el a Településképi 
Arculati Kézikönyve és 2-t benyújtottak már, a rendelet még ezután következik. Valószínűleg 
a települések készültek arra, hogy a határidőt meghosszabbítják, és egyébként is várják az 
Államkincstártól a finanszírozást erre a feladatra. Több helyről jelezték, hogy még nem 
érkezett meg az ígért összeg. Ide megérkezett már? 
 
Mezei Norbert: még nem.  
 
Bertalan László: ha megépülnek ezek a magtárolók, akkor a nagytömegű tehergépjárművek 
tönkreteszik a mellékutakat. Ki fogja ezt javítani? Támogatni kell a gazdákat, de el kell 
gondolkozni azon is, hogy utána mi lesz a mellékutcákkal. 
 
Dankó Zoltán: lehet, hogy az lesz a megoldás a nagytömegű gépjárművek elhelyezésére, 
hogy kijelölnek bizonyos település részeket, és csak ott kaphatnak engedélyt. Mivel 
telephelyet be kell jegyezni, ezért ezt alaposan át kell gondolni. Egyik szempontból jó a 
megengedés, másik szempontból éppen problémát eredményez. 
 
Bertalan László: ha arra gondol, hogy most azt kell megfogalmazni, hogy milyennek 
szeretné látni a települést, akkor az fogalmazódik meg először, hogy mindenkinek legyen 
kerítése, és ne legyenek gazos porták. Ilyet lehet kérni? 
 
Dankó Zoltán: a TAK-nak egy külön fejezete a kerítések címszó. Erre vonatkozóan 
ajánlások lesznek. A rendeletbe bele lehet írni, hogy kötelező keríteni, de az építési törvény 
nem írja elő, csak oldalra, a szomszéd felé.  A közterület felé elkerítettsége nem kötelessége 
az épület tulajdonosának, bár vagyonvédelmi szempontból itt lenne a legszükségesebb. Az 
utca rendezettségét is a kerítés biztosítja. Azt, hogy a kerítés miből épüljön, és mennyire 
legyen tömör, vagy átlátható, a rendeletben lehet ajánlásokat, és kötöttségeket meghatározni. 
 
Lovász Imre: Kormányrendelet írja elő, hogy milyen esetekben kell építési engedélyt kérni, 
és külön nevesíti, hogy építési engedély nélkül végezhető építési tevékenység a kerítés 
építése. Kerítésépítésre kötelezni az adott ingatlan tulajdonosát csak nagyon kevés esetben 
van lehetőség.  Az építésügyi hatóság a településrendezési, közbiztonsági, 
közlekedésbiztonsági, köztisztasági, továbbá más közérdekből vagy a használat módja miatt a 
telek határain kerítés építését elrendelheti vagy megtilthatja.  
 
Dankó Zoltán: helyi előírásokat lehet megfogalmazni. Bár állatvédelmi szabályozásnál is 
volt rá példa, hogy a törvényesség észrevételezte a tilalmat, amit végül fel kellett oldani. 
Korábban az utcai kerítésépítés engedélyköteles volt, most országosan van olyan előírás, hogy 
tömör kerítést nem lehet építeni nagyon magasan. A kerítés szinte szabadon választható, és 
igényesség kérdése.  
 
Lovász Imre: lesz a Településképi Arculati Kézikönyv, hozzátartozóan egy Településképi 
rendelet, és a jelenleg hatályban lévő rendezési terv, és Helyi Építési Szabályzat. A HÉSZ-nek 
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kötelező tartalmi eleme volt a beépítési módok, építménymagasság, beépítési százalék 
meghatározása. Ezt hatályon kívül lehet helyezni? 
 
Dankó Zoltán: át kell tenni a Településképi rendeletbe.  
 
Lovász Imre: mi fog maradni a HÉSZ-ben? 
 
Dankó Zoltán: mivel a HÉSZ-ben olyan részek maradnak, amik az országos előírásokból 
vannak beemelve, ezért egy idő után ez a rendelet el fog sorvadni, és megszűnik. 
 
Lovász Imre: a HÉSZ-ben volt lehetősége a képviselő-testületnek, hogy szigorúbb 
szabályokat határozhatott meg az országos előírásoknál. 
 
Dankó Zoltán: igen, vagy ebben adhattak felmentést is. Meg lehet próbálni, hogy az új 
rendeletben kötelezik a lakosokat az utcai kerítés építésére. 
 
Lovász Imre: mi alapján? 
 
Dankó Zoltán: településképi szempontok alapján. 
 
Lovász Imre: Jászladányon nincsen építéshatóság. 
 
Dankó Zoltán: menet közben fog kiderülni, hogy mi az, amit enged a törvényesség, és mi az, 
amit nem. Amit nem tiltanak, azt szabad. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e még valakinek 
kérdése? 

(További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a főépítészi 
tájékoztatót a szóbeli kiegészítésekkel együtt? 
A Képviselő-testület a tájékoztatót 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
269/2017. (IX. 21.) sz. határozata  

Főépítészi tájékoztató 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Településképi 
Arculati Kézikönyvről és Településképi rendeletről szóló főépítészi tájékoztatót a 
szóbeli kiegészítésekkel együtt. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

  é r t e s ü l n e k .  
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6 .  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 írásos előterjesztést mindenki megkapta, melyet nem kíván 
szóban kiegészíteni. Átadja a szót Mezei Norbert pénzügyi osztályvezetőnek. 
 
Mezei Norbert: ebben az évben a második előirányzat módosítás történik. Három féle 
lehetőség van előirányzat módosításra, a pénzmaradvány felosztása, kormányzati hatáskörű 
módosítások, és saját hatáskörű módosítások. Az előterjesztésben fel vannak sorolva a 
módosítások. Nagyobb számok a kormányzati szintű módosításoknál találhatóak. A rendelet 
főösszege: 144.478.623,- Ft összeggel nőtt, így 2.007.881.862,- Ft-ra módosul, amennyiben a 
képviselő-testület az előirányzat módosításokat jóváhagyja.  

 
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság részéről: a bizottság az 
előterjesztés szerint elfogadásra javasolja az előirányzat módosítását.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye, vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a pénzügyi 
bizottság javaslatára az önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak módosítását az 
előterjesztés szerint? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
270/2017. (IX. 21.) 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. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben 
  é r t e s ü l n e k .  
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7 .  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: az írásos előterjesztést mindenki megkapta, melyet nem kíván 
szóban kiegészíteni. Átadja a szót Mezei Norbert pénzügyi osztályvezetőnek. 
 
Mezei Norbert: az előzőleg elfogadott előirányzat módosítások lettek átvezetve a 
költségvetési rendeletben a jogszabályi előírásoknak megfelelően. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság részéről: a bizottság elfogadásra 
javasolja a költségvetési rendelet módosítását az előterjesztés szerint. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye, vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a 2017. évi 
költségvetési rendelet módosítását az előterjesztés szerint? 
A Képviselő-testület a rendeletmódosítást 8 igen szavazattal – minősített többséggel – 
egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

16/2017. (IX. 27.) önkormányzati rendelete az 

önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 

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

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

Tájékoztató az önkormányzat 2017. I. félévi költségvetésének helyzetéről  
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,  

 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

 
Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos anyagot mindenki megkapta, átadja a szót Mezei 
Norbert pénzügyi osztályvezetőnek. 
 
Mezei Norbert: a képviselő-testület éves munkatervében szerepel az önkormányzat 2017. I. 
félévi költségvetési helyzetéről szóló tájékoztató, melyet a törvény már nem ír elő, de a 
gazdálkodás szempontjából szükséges, hogy a testület tisztán láthasson a költségvetésről. 
Elkészítette a tájékoztatót önkormányzati és intézményi szinten egyaránt. A kiadások 39%-ra, 
a bevételek 58%-ra teljesültek önkormányzati szinten. Ezt az eltérést az önkormányzatnál 
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lehet tapasztalni, mivel 3 TOP-os pályázatot nyert az önkormányzat, ezért a bevételek 
jelentősen megemelkedtek, ezzel szemben még kiadás egyelőre nincs. A számok így 
megtakarítást mutatnak, melyet egész évben így visznek végig, hiszen a pályázatok 
kivitelezésre már ebben az évben nem kerül sor. Az anyagban az intézmények bevételei és 
kiadásai szerepelnek, hogy milyen százalékban teljesültek. Az írásos anyagot ennyivel 
szerette volna kiegészíteni, ha kérdés merülne fel, arra szívesen válaszol. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság részéről: a bizottság az első 
félévi költségvetési helyzetről szóló tájékoztatást elfogadásra javasolja.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye, vagy más javaslata? 
 
Mezei Norbert: Szöllősi János képviselő egy előző testületi ülésen kérdezte, hogy mennyi 
volt a világtalálkozó költsége, ezt az írásos anyagba leírta. Szöllősi Jánost kérdezi, hogy 
megfelelő így a tájékoztatást? 
 
Szöllősi János: igen, köszöni szépen a tájékoztatást. Az írásos anyag a költségvetés 
helyzetéről, szól, ezt lehet kritizálni, de akkor is ez marad a tény, javasolja a tájékoztató 
elfogadását.  
 
Tóth Imre: aggodalmát fejezi ki a jelenlegi helyzet iránt, és megnyugtatást kért a bizottsági 
ülésen pénzügyi osztályvezető úrtól, hogy nincsenek nagy problémák. A számok bűvölete 
sokszor félrevezeti az embert, mert vannak olyan dolgok, amiket jónak értékelnek és nem jók, 
és vannak olyan dolgok, amelyeket rossznak értékelnek, miközben az mégis jó. Aggályai 
abból adódnak, hogy mindenki tudja, hogy az év elején költségvetés tervezésekor komoly 
gondot jelentett a hiányzó összegek elhelyezése, melyet különböző sorokra helyeztek el, 
mondván, hogy a későbbiek során ezekre vissza kell térni azért, hogy láthassák, a 
megvalósulás benne lesz-e a folyamatban. Ilyen az alapbér növekedéssel kapcsolatos 
bértömeg növekmény, melynek a fedezetét nem látták, ez 91 millió forint volt. Ezen 
túlmenően voltak még más olyan kötelezettség vállalások is, amelyek befolyásolják a 
költségvetést. Osztályvezető úr megnyugtatta a pénzügyi bizottságot, hogy az évek alatti 
spórolás beérett, az előző évről áthozott pénzmaradvány is jobban alakult, mint az előre 
látható volt, ez is nagyban segíti azt, hogy a gazdálkodás rendben van. Aggódott az 
Ozoróczky Mária Szociális Központ miatt, mert ez az első év, hogy az intézmény egész évig 
működik az önkormányzatnál, és eddig nem volt még arról tapasztalat, hogy az intézménynél 
milyen buktatók, helyzetek adódhatnak. Megnyugtatást kaptak az intézményvezető részéről, 
majd a pénzügyi osztályvezető úr is megerősítette, hogy minden rendben van. Aggodalmát 
fejezte ki még a helyi iparűzési adó számaival kapcsolatban is, ami azt mutatja, hogy 40% 
körüli a teljesítés. Mindannyian tudják, hogy amikor költségvetés tervezésekor valamire nem 
látnak fedezetet, akkor előszeretettel emelik meg a helyi iparűzési adó bevételeket. Az írásos 
anyag azt tartalmazza, hogy a 40% év végére valószínűleg 100%-ra teljesül. Ebben lehet 
bízni? Ha ez nem teljesül, akkor az 21,5 millió forint bevétel hiányt jelentene.  
 
Mezei Norbert: előző éveknél is ebben az időszakban így szokott állni a befizetés, ezért is 
merte ezt leírni. Tavaly félévkor 38% volt a bevétel, ami év végére teljes mértékben teljesült. 
December 20 a feltöltési határidő, akkor fog ez kiderülni. Valószínűsíthető, hogy teljesülni 
fog.  
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Bertalanné Drávucz Katalin: a bérhiány a költségvetésben szerepel egy külön soron. 
Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek még kérdése, véleménye, vagy más 
javaslata? 

(További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a pénzügyi 
bizottság javaslatára az önkormányzat gazdálkodásának 2017. évi I. félévi helyzetéről szóló 
tájékoztatót? 
A Képviselő-testület a tájékoztatót 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
271/2017. (IX. 21.) sz. határozata 
 
Az önkormányzat gazdálkodásának 2017. évi I. félévi helyzetéről 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára elfogadja az önkormányzat gazdálkodásának 
2017. évi I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerint, a szóbeli 
kiegészítésekkel együtt.  

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

 
 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 15 perc szünetet rendel el. 
 
 
9 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Beszámoló a gyermekétkeztetés helyzetéről, a napközi konyha működéséről 
Előadó: Göröcs László NÜVI mb. vezetője, 

 Bezzeg Nándorné ügyintéző  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: írásos anyagot mindenki kapott, mely a szünidei 
gyermekétkeztetésről, illetve a napközi konyha működéséről szóló tájékoztató. Göröcs László 
megbízott intézményvezetőt kérdezi, hogy kívánja-e az írásos anyagot szóban kiegészíteni? 
 
Göröcs László: nem kívánja kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: Bezzeg Nándorné ügyintéző nincs jelen. 
 
Lóczi István: nem szükséges a jelenléte, ha kérdés merül fel, arra szívesen válaszol. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkéri a képviselő-testület tagjait, hogy tegyék fel 
kérdéseiket, mondják el véleményüket. 
 
Bagi Zsolt: felháborítja, hogy a gyermekek étkeztetését központilag az állam finanszírozza. 
Ingyen kapják, és vannak olyanok, akiknek még nem is tetszik az étel, nem viszik el. Ennek a 
rétegnek az öngondoskodásának a lecsökkentését segítik ezzel elő.  
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Lovász Imre: eddig az volt az alapeset, hogy az a gyermek, aki hátrányos helyzetű, vagy 
halmozottan hátrányos helyzetű, és rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel rendelkezett, 
ők megigényelhették ezt az ingyenes, déli meleg főétkezést. Úgy működött, hogy egy 
kérelemre megigényelték, ezt a NÜVI konyha lefőzte és a Magyar Állam az Államkincstáron 
keresztül lefinanszírozta. Amennyiben a gyermek részére az étkezést megigényelték, azt 
kötelező volt előállítani számára, ha mégsem fogyasztotta el, akkor a finanszírozást nem tudta 
az önkormányzat elszámolni. Ez többletkiadást eredményezett az önkormányzatnál. Ezért 
került bevezetésre a melegíthető konzerv, amit úgy tűnik, hogy egyre többen igénybe is 
vesznek. Jó megoldás, hogy a konzerv mellé kapnak még egy kis üdítőt, ezt még kedvelik is.  
 
Tóth Imre: tapasztalta a boltjában a nyári étkeztetés kapcsán, hogy már úgy érkeztek az 
üzletbe, hogy vitték a konzervet haza. Volt több család is, ahol 3-4 fő után kapták meg a 
konzerv adagot, ami azt jelenti, hogy a 400 gr-os konzervek az egész család étkezését 
biztosították. Szinte emellé a konzervek mellé nem kellett készíteniük semmit, csak kenyeret 
venni. Meg volt a meleg étel, és mellé még a cukros üdítő is, amit annyira szeretnek a 
gyerekek. Jól sikerült az üdítő, mert ráadásul rostos üdítőt tudtak biztosítani, nem szénsavasat. 
Ez még így is belefért abba a keretbe, amit erre lehetett fordítani. Az emberek 
kommunikációjában sem volt kifogás a konzervek ellen.  
 
Lóczi István: eleinte a kolléganők tartottak a visszhangtól, és féltek, hogy miként fog 
lebonyolódni a konzervosztás, de összességében el lehet mondani, hogy nagyon jól sikerült. 
Kezdetben az igazgatási osztály munkatársai végezték a feladatot, utána a diákmunkások. A 
szociális bizottság ülésén rendszeresen beszámolt az étkeztetésről, és Tóth Imre képviselő 
úrban olyannyira megfelelő partnert talált ebben, hogy szinte komplett étlappal tudtak 
szolgálni, változatos étrenddel. Bagi Zsolt képviselő hozzászólására szeretné elmondani, hogy 
nem minden településen van úgy, hogy csak azok kapják, akik Jászladányon, hiszen vannak 
olyan települések, ahol nincsenek ilyen lakosok, Jászivány, Jászszentandrás, és ott is elvitték 
az ebédeket a rászoruló gyerekek. 
 
Bertalan László: amikor a gyerekek év közben ebédelnek az iskolában, akkor is kapnak 
cukros üdítőt? Mennyire indokolt, hogy a szünidőben ezt kapják? 
 
Lóczi István: 570,- forintot lehet egy személyre fölhasználni, és szerették volna, ha az egész 
összeg felhasználásra kerül, hogy ne kelljen visszafizetni semmit a kapott összegből. Tóth 
Imre javasolta, hogy ezt megpróbálhatnák, hiszen a mindennapok során iskolaidőben is sokat 
vásárolnak ebből a gyerekek. Nem tudja, hogy ez egészségkárosító-e vagy sem, arra 
törekedtek, hogy a támogatást teljes összegben fel tudják használni.  
 
Tóth Imre: a konzervek, amelyeket az étkezésekhez fölhasználtak, nem egyforma árakban 
vannak. Az a konzerv, amelyik olcsóbb, az elbírta azt, hogy kapjon mellette egy üdítőt. Úgy 
gondolta, hogy az üdítőt úgy kell megválasztani, hogy ne olyan legyen, amit nem szeretnek, 
ezért döntöttek emellett a rostos üdítő mellett.  
 
Bertalan László: nem érti, hogy miért kell üdítőt adni nekik, ha év közben sem kapnak. 
Szeptembertől lehet, hogy követelik, hogy miért nem kapnak üdítőt. 
 
Seresné Lados Éva: az ingyen étkezés mellé a tanév során gyümölcs programban is részt 
vesznek a tanulók, és ennek keretében 100%-os gyümölcslét kapnak, vagy almát. Mellette 
iskolatej, kakaó, joghurt, vagy sajt.  
 
Lóczi István: volt olyan időszak, amikor megrohadt a banán, és ezt nem szerették volna. 
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Tóth Imre: gyümölccsel már próbálkoztak korábban, de az volt a probléma, ha nem vitték el, 
akkor megromlott. Az üdítő nem romlik meg olyan rövid idő alatt. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e még kérdés a szünidei 
étkeztetéssel, vagy a konyha működésével kapcsolatban? 
 
Bertalan László: minden nap bejár a konyhára, szépen fel van újítva, új eszközökkel. A 
külső szigetelés nem tetszetős. A gázcső vonalában is lesz szigetelés? 
 
Göröcs László: ott nem lesz, mert ha átépíttetné a gázt, akkor még jövő nyáron sem lenne 
főzés, mert teljesen újra kellene terveztetni, és kiépíttetni. Így engedi a gázszolgáltató, ha 
nincs rajta szigetelés. Gázcsövet nem lehet eltakartatni. Később megpróbál nézni rá burkoló 
anyagot, ami szebbé teszi, de egyelőre így marad.  
 
Bertalan László: nem lesz kiemelve a falból? 
 
Göröcs László: nem. Egyrészt fölösleges, másrészt majd ráccsal beborítják, amit engedélyez 
a szolgáltató, és akkor nem lesz csúnya látványra sem. Ha kintebb akarnák tenni, akkor 
teljesen új gáztervet kell készíttetni. 
 
Bertalan László: tudta mindenki, hogy ez a konyha fel lesz újítva, azt is tudta mindenki, 
hogy a készülékek miatt hozzá lesz nyúlva a gázhoz. Úgy gondolja, hogy ilyen munkálatnál 
először a csövet rakatják kintebb, és utána kezdenek a szigeteléshez.  
 
Göröcs László: erre nem volt idő. Még most sincsen átvéve a gáz, mert a szellőző 
berendezésnek készen kell ahhoz lenni, hogy a gázt átvegyék. A gázszolgáltató fennhagyta a 
mérőt, most csak ezáltal üzemelhet a konyha. Ha az egész rendszert kivetette volna, akkor 
júniustól szeptember 1-ig nem fért volna bele. Akkora bürokrácia van, hogy minden ügynek 
az elintézése hónapokba telik.  
 
Bertalan László: akkor azon a húszcentis csíkon, ahol a gázcső húzódik, nem lesz szigetelés? 
 
Göröcs László: nem.  
 
Tóth Imre: későbbiekben tervezik ezt megvalósítani, vagy így fog maradni örökre? 
 
Göröcs László: tervei szerint így marad. 
 
Tóth Imre: nem keletkezik hőhíd a belső falon? Ha az egész falfelület szigetelt, csak egy sáv 
marad szigetelés nélkül, az lecsapódást eredményez. 
 
Göröcs László: nem szakember ezen a téren, a gázszerelők azt mondták, hogy ezt így kell 
megoldani.  
 
Tóth Imre: ez így van, mert a csövet nem lehet beburkolni.  
 
Göröcs László: ha azt látja, hogy kárára válik az épületnek, akkor természetesen lépni kell 
valamit. Ha nem lesz hőhíd, penészedés, vagy károsodás, akkor maradhat így. 
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Bertalan László: kéri, hogy legyen felmérve annak a költsége, hogy mennyibe kerülne a 
gázcső kihelyezése tervekkel és kivitelezéssel együtt. Ez a munka így nem megfelelő. Ha leáll 
a konyha őszi szünetben, akkor meg lehetne ezt oldani. 
 
Göröcs László: felméri annak lehetőségét, hogy mennyibe kerülne az átalakítás, és ha lesz rá 
mód és idő, akkor elvégzik a cső kihelyezését. 

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a 
gyermekétkeztetés helyzetéről és a napközi konyha működéséről szóló beszámolót? 
A Képviselő-testület a beszámolót 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
272/2017. (IX. 21.) sz. határozata 
 
A gyermekétkeztetés helyzetéről, a napközi konyha működéséről szóló beszámoló 
elfogadásáról  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
gyermekétkeztetés helyzetéről és a napközi konyha működéséről szóló beszámolót az 
előterjesztés szerint a szóbeli kiegészítésekkel együtt.  

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

 
 
1 0 .  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: az írásos anyagot mindenki megkapta. Megkérdezi Göröcs 
László mb. intézmény vezetetőt, hogy kívánja-e az írásos anyagot összefoglalni, vagy 
kiegészíteni? 
 
Göröcs László: kiegészíteni szeretné annyival, hogy közutak készenléti állapota, a Jászkiséri 
utca és a Katona József utca készen van az útalap. Ez kimaradt a beszámolóból.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság részéről: a pénzügyi bizottság 
elfogadásra javasolja a beszámolót azon kiegészítéssel, hogy nagyobb figyelemmel legyenek 
a műszaknapló irányába, mert intézményvezető úr elmondta, hogy a beszámoló a műszak 
naplóból kerül felvezetésre, mely azt mutatja, hogy problémás, mert nem minden esetben fedi 
a valóságot. 
 
Göröcs László: a problémás részt kihúzta egyszer a beszámolóból, a bizottsági ülést 
követően utána járt, hogy miért maradt benne, és kiderült, hogy csak tévesen maradt benne, 
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mert csak címszavakban volt a műszaknaplóban, és az ügyintéző írta tévesen, hogy a sátorban 
volt a locsoló, miközben a palánták locsolása történt a Szikszai úton. Mikor átolvasta a 
beszámolót, akkor kérte az ügyintézőt, hogy ezt húzza ki, de végül nem került kihúzásra.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye, vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a beszámolót a 
közmunka programban végezett munkáról a pénzügyi bizottság kiegészítéséval? 
A Képviselő-testület a beszámolót 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
273/2017. (IX. 21.) sz. határozata 

Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény beszámolójának elfogadása a 
képviselő-testület két ülése között a közmunka programokban foglalkoztatottak által 
végzett munkákról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a Nagyközség 
Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény beszámolóját a Közmunka programban 
résztvevő dolgozók - NÜVI irányításával végzett - munkájáról 2017. július 3-tól 2017. 
szeptember 1-ig terjedő időszakra azzal, hogy a jövőben pontosabb, a valóságnak 
megfelelő adatok kerüljenek abba a munkanaplóba, amely alapján a beszámoló készül. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény helyben 

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

Előterjesztés a Jászladány Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő 
önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, a helyi lakbértámogatásról, 
az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek hasznosításának szabályairól szóló 
17/2007. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó: Lovász Imre jegyző, 

 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

 
Bertalanné Drávucz Katalin: azért van szükség a rendelet módosításra, mert egy korábban 
hozott döntés a kedvezményekről határozattal lett elfogadva, melyet rendelettel szükséges 
módosítani.  
 
Lovász Imre: ezen kívül még jogszabályi módosítások kerültek átvezetésre, hatályon kívül 
lesznek helyezve azok a támogatási formák, amiket már a települési támogatásról szóló 
rendelet tartalmaz.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
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Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta, és 
elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást az előterjesztés szerint.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság részéről: a pénzügyi bizottság is 
elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást az előterjesztés szerint.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye, vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az ügyrendi 
és a pénzügyi bizottság javaslatára a rendelet módosítását az előterjesztés szerint? 
A Képviselő-testület a rendeletmódosítást 8 igen szavazattal – minősített többséggel – 
egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

17/2017. (IX. 27.) önkormányzati rendelete  

a Jászladány Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő  

önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, a helyi lakbértámogatásról, 

az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek hasznosításának szabályairól szóló 

17/2007. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 
 
1 2 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. 
évi pályázati fordulójához történő csatlakozásról 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 

Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos anyagot mindenki megkapta, melyet nem kíván 
szóban kiegészíteni. Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető jelezte, hogy lenne valami 
kiegészítése. 
 
Mezei Norbert: egy belső ellenőrzés folyik most a segélykeret felhasználásával kapcsolatban, 
és azt a szóbeli tájékoztatást kapta, hogy a BURSA támogatást már nem lehet a szociális 
segélykeretben elszámolni.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: már ebben az évben sem? 
 
Mezei Norbert: valószínűleg már ebben az évben sem, de még az írásos jegyzőkönyvet nem 
kapta kézhez. Valószínűleg saját erőből kell ezt finanszírozni. 
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Bertalanné Drávucz Katalin: ha most dönt a testület a csatlakozásról, akkor a jövő évi 
költségvetésbe be kell tervezni ezt az összeget.  
 
Mezei Norbert: így van. Eddig a szociális keretből történt az elszámolás, de most egy 
jogszabályi változás miatt ezt már nem lehet megtenni.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság részéről: a bizottság javasolja az 
előterjesztés elfogadását.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye, vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a pénzügyi 
bizottság javaslatára a Bursa pályázathoz való csatlakozást? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
274/2017. (IX. 21.) sz. határozata 
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójára való 
csatlakozásról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel csatlakozni kíván az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: 
Támogatáskezelő) által kiírt „BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI 
ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2018” évi fordulójához a csatlakozó 
önkormányzatok számára elkészített Általános Szerződési Feltételek – Eljárásrend – és 
a települési önkormányzatok számára elkészített a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről szóló Tájékoztató csomag alapján.  
 
A Képviselő testület felkéri a pénzügyi osztályt, hogy az önkormányzat csatlakozási 
szándékát rögzítse a Támogatáskezelő által üzemeltetett elektronikus pályázatkezelő 
rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) és az onnan kinyomtatott 
Csatlakozási nyilatkozatot (1. sz. melléklet) egy eredeti példányban, a polgármester 
által aláírva és pecséttel ellátva jutassa vissza a Támogatáskezelő részére. 
 
Felelős:  Pénzügyi osztály 
Határidő:  2017. október 2. 
 
A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az EPER-Bursa rendszer 1. 
sz. mellékletét képező Csatlakozási nyilatkozatot aláírja. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2017. október 2. 
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A Képviselő testület felkéri a pénzügyi osztályt, hogy – Jászladány Nagyközségi 
Önkormányzat Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójának résztvevőjévé válását 
követően – az „A” és „B” típusú pályázatokat kiírja. 
 
Felelős:  Pénzügyi osztály 
Határidő:  2017. október 3. 
 
A Képviselő testület felkéri a pénzügyi osztályt, hogy a pályázati kiírást követően 
beérkezett pályázatokat érkeztesse, ellenőrizze és az Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottság, mint döntéshozó elé terjessze, majd a döntések meghozatalát követően az 
EPER-Bursa rendszerben érkeztesse, ellenőrizze és az elbírált pályázatokat a bírálati 
döntésekkel együtt a rendszerben rögzítse.  
 
Felelős:  Pénzügyi osztály 
Határidő:  2017. december 7. 

 
A Képviselő testület felkéri a pénzügyi osztályt, hogy a támogatott és a nem 
támogatott, valamint a bírálatból formai okból kizárt pályázók eredeti döntési listáit a 
kötelező mellékletekkel együtt juttassa el a Támogatáskezelő részére. 
 
Felelős:  Pénzügyi osztály 
Határidő:  2017. december 8. 
 
A Képviselő testület felkéri a pénzügyi osztályt, hogy az igazgatási osztállyal 
együttműködve a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján és a helyben szokásos módon – 
honlap, újság – nyilvánosságra hozza a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében nyújtott támogatások összesített adatait, továbbá az 
EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan, vagy postai úton, írásban értesítse a 
pályázókat a döntésről, valamint a döntés indoklásáról. 
 
Felelős:  Pénzügyi osztály 
Határidő:  2017. december 11. 
 
A Képviselő testület felkéri a pénzügyi osztályt, hogy átutalja a tanulmányi félévre eső 
– 5 havi – önkormányzati támogatási összegeket a Támogatáskezelő számlaszámára, 
ösztöndíj típusonkénti bontásban. 
 
Felelős:  Pénzügyi osztály 
Határidő:  2018. január 31. és 2018. augusztus 31. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Támogatáskezelő 1054 Budapest, Báthory u. 10. 
 3./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben 

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

Tájékoztató a mezőőrség működésének, kiküldetési költségeinek és 
költséghatékonyságának ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentésről  
Előadó: Lovász Imre jegyző, 

 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

 
Bertalanné Drávucz Katalin: írásos anyagot mindenki kapott, átadja a szót Lovász Imre 
jegyzőnek, hogy foglalja szóban össze a tudnivalókat. 
 
Lovász Imre: minden év végén meghatározásra kerül, hogy a következő évben a belső 
ellenőrnek milyen feladatokat kell ellenőrizni. Erre az évre meghatározásra került a 
mezőőrség működésének, kiküldetési költségeinek és költséghatékonyságának ellenőrzése. A 
belső ellenőr ezt a feladatot elvégezte, melyről jelentést készített, melyben leírta a 
hiányosságokat, ellentmondásokat. Egy régi testületi határozat szabályozta a mezőőrök 
üzemanyag felhasználását, ezt a határozatot figyelembe véve végezte az ellenőrzést. Feltárta 
az elszámolt, és tényleges területek közötti különbségeket. Volt a hivatal részéről is egy 
elmaradás, a tavalyi évben az egyik időszakra nem lett megigényelve az állami normatíva, és 
ez csak a belső ellenőrzés kapcsán derült ki. Ennek eredményeként az ügyintézővel szemben 
lett egy fegyelmi eljárás, fegyelmi vétség megállapítás. Minden más szépen össze van 
foglalva a belső ellenőri jelentésben, ezzel kapcsolatban egy intézkedési tervet kell létrehozni, 
meg kell határozni, hogy milyen irányba induljanak el, a költségek magasabbak, mint a 
bevételek. El kell dönteni, hogy a költségek csökkentésére, vagy a bevételek növekedésére 
fektessék a hangsúlyt, akár a helyi rendeletben meghatározott mezőőri járulék növelésével. Az 
intézkedési terv a következő testületi ülésre készülne el, most az irányt kellene meghatározni, 
hogy milyen irányba induljon el. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi, hogy 
milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja a 
belső ellenőrzési jelentés elfogadását.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, Tóth Imre képviselőt kérdezi, 
hogy milyen javaslat született? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság részéről: a bizottság javasolja a 
belső ellenőri jelentés elfogadását annak tartalmi jellegére és megállapítására vonatkozóan. A 
bizottság javasolja intézkedési terv készítését. A bizottság kéri, hogy az intézkedési terv ne 
csak azokra a dolgokra terjedjen ki, amik a belső ellenőri jelentésben hiányosságként 
megállapításra kerültek, hanem annak folytatására is, hogy hogyan lehetne megoldva az 
egésznek a működése, ami jelen pillanatban nem egészen tökéletesen működik. Az egész 
tevékenység végzése során sok hiányosság merül föl. 
 
Bagi Zsolt: nem volt jelen a bizottság ülésén, de szeretné véleményét elmondani. A 
bevételekénél látható, hogy a Vadásztársaság egy összegben befizetett 400.200,- forintot. 
Jelenleg két vadásztársaság van, mert van a Jász-Föld Zrt-nek és van az Aranykalász 
Vadásztársaság.  A Jász-Föld Zrt. egyébként is fizeti a mezőőri járulékot, nem gondolja, hogy 
kétszer kellene fizetniük. 
 
Major Ferencné: a Jász-Föld Zrt-nél csak ágazat van a vadászatra, nem társaság. 
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Bagi Zsolt: a Tiszasülyi úttól Szolnok felé a Jász-Föld Zrt. vadgazdálkodása, a másik irányba 
az Aranykalász Vadásztársaságé.  Ha ez feleződött, akkor a bevételeknél még mínusz 
200.000,- forinttal lehet számítani. A Zrt. nem fog még plusz 50,- forintot befizetni. A belső 
ellenőrzési jelentésben olvasható, hogy a hiányosságokat meg kell szüntetni. A mezőőrség 
megalakulása óta nagyon sok változás történt, mind a szokásokban, mind pedig a befizetési 
hajlandóságokban és igényekben. Az a véleménye, hogy ha rendtábilisan és szabályosan 
tudják ezt a szolgáltatás működtetni, akkor legyen, és majd az intézkedési terv rámutat, hogy 
miként lehet ezt jól működtetni. Ha nem tud így működni, akkor el kell gondolkodni, hogy 
erre a gazdálkodó egységek, magánszemélyek, vadásztársaságok, gazdálkodók igényt 
tartalak-e. 
 
Tóth Imre: a belső ellenőri jelentés tartalmaz több megállapítást is, és nagyon jó benne, hogy 
fölvázolja a jogszabályi háttereket is az egész működtetésről. A fegyveres biztonsági őrségről, 
a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1) 
bekezdése leírja, hogy az önkormányzati mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és 
működési költségeit a földhasználó, ha ez ismeretlen, a tulajdonos által kifizetett mezőőri 
járulékból és a központi költségvetés által biztosított hozzájárulásból kell fedezni. Azt mondja 
a törvény, hogy ebből kell fedezni. Évek óta problémaként jelezte, amit a törvény alátámaszt, 
hogy ebből kell fedezni. Ha a bevételek nem nyújtanak elég fedezetet arra, hogy a 
mezőőrséget minden költségével együtt működtetni tudják, akkor vagy az állami normatíván, 
vagy a mezőőri járulékon kell változtatni, nem az önkormányzat költségvetésének terhére kell 
kiegészíteni a költség szükségletet. Az intézkedési tervben ennek érvényt kell szerezni. Meg 
kell alaposan vizsgálni, hogy fönn lehet-e az állami normatívából és a mezőőri járulék 
befizetésekből a mezőőri szolgálatot. Ha nem lehet fenntartani, akkor mutasson rá az 
intézkedési terv, hogy mit kell megtenni az ügyben, hogy ezekből a bevételekből kivitelezhető 
legyen. Kéri, hogy ragaszkodjanak a törvényi előíráshoz, és ne kelljen az önkormányzat 
költségvetéséből ezt a működést kiegészíteni. A belső ellenőri jelentés rámutat arra, hogy 
jelentős túlhasználások vannak az üzemanyag költség terén. Van egy képviselő-testület által 
elfogadott határozat, ami üzemanyag felhasználást biztosít a mezőőrök számára, ennek 
ellenére túlhasználás van. Szeretné tudni, hogy ki az, aki ezt engedélyezi, és azt is szeretné 
tudni, hogy a mezőőrök hogyan gondolják azt, hogy egy leszabályozott keretet túllépnek, 
túlszámláznak? Milyen jogalapon merik ezt megtenni, amikor egyértelműen le van 
szabályozva, hogy mit használhatnak föl. Tarthatatlan, hogy minden mezőőr annyi 
üzemanyagot számol el, ami eszébe jut. 
 
Szöllősi János: valószínűleg a Vadásztársaság azért fizet többet, mert a leírt földterület 
Jászladány bruttó földterülete. Ebben benne van a lakott terület is. A vadászterületből ki kell 
venni a lakott területet, valamint a nagyobb majorokat is. A Vadásztársaság nem lenne köteles 
ezt a pénzt fizetni. Ezt a pénzt a földtulajdonosok képviselőinek kellene fizetni a 
Vadásztársaságnak, a vadászati jog haszonbérletéért.  A Vadásztársaság ezt a pénzt azért 
fizeti, mert Tóth-Mácsai Árpád megszüntette a földtulajdonosi képviseletet. Jegyző úr 
elmondta, hogy meg lett a szankció annak az ügyintézőnek, aki elfelejtette az állami 
támogatást megigényelni. Az intézményvezetőket 100 ezer forintokért is megszorítják, hogy 
mondjanak le a költségvetésben a plusz dolgokról, itt pedig több mint 800 ezer forintról van 
szó. Szabó József mezőőrnek mondja, hogy nagyon lazára fogták az üzemanyag 
elszámolásokat, és az is, aki ezeket utalványozta, és engedélyezte a kifizetést. Meg van 
határozva, hogy mennyi üzemanyagot lehet elszámolni, ettől nem szabadna többet. A 
kiküldetési rendelvényeken ezeket vezetni kellene, és engedélyeztetni. Novembertől 
márciusig 80 liter, egyéb időszakban 100 liter engedélyezett. 
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Szabó József: ez akkor volt, amikor még 4 fővel látták el a feladatot. Amikor a 4. mezőőri 
státusz nem lett betöltve, akkor a többiek megkapták a negyedik mezőőr üzemanyag keretét 3 
főre leosztva. Akkor emelkedett meg az üzemanyag keret. 
 
Szöllősi János: akkor a belső ellenőr tudja rosszul. 
 
Mezei Norbert: a belső ellenőr azokból a dokumentumokból dolgozott, ami a rendelkezésre 
állt. Arról nincs testületi döntés, amit Szabó József mondott. Ez szóbeli döntés volt? 
 
Szabó József: megállapodtak abban, hogy nem lesz a 4. álláshely betöltve, de az üzemanyag 
keretét szétosztják a 3 mezőőr között. 
 
Szöllősi János: ha ez így lenne, akkor 20, illetve 25 literrel kellene növelni a mennyiséget. 
Nem a számszaki dolgokról van szó, hanem a működési elvről, hogy úgy lettek kifizetve 
pénzek, hogy nem volt jogszerű. Egész havi elszámolást hogy lehet december 13-án és 
december 23-án leadni? 
 
Szabó József: Mezei Norberttől kért erre engedélyt. 
 
Szöllősi János: az nem olvasható a jelentésben, hogy engedéllyel számolták el hónap 
közepén az egész havi felhasználást, ez hiányosságként van feltárva a belső ellenőri 
jelentésben. 
 
Tóth Imre: jegyző úr kérte, hogy a testület határozzon meg iránymutatást az intézkedési 
tervre vonatkozóan. Korábban volt szó egy szolgálati gépjármű beszerzéséről, ennek a 
lehetőségét is bele lehetne építeni az intézkedési tervbe. A létszámkérdést is meg kellene 
vizsgálni, mert jelen pillanatban is 4 mezőőri státusz van.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a létszámkeretet már lecsökkentette a testület 3 főre.  
 
Tóth Imre: a belső ellenőri jelentés nem ezt tartalmazza. 
 
Bagi Zsolt: az intézkedési terven túl, ha ezt az egész dolgot sikerül helyre hozni, akkor 
nagyon felül kell vizsgálni az üzemanyag felhasználást. Ha 125 literrel számolnak, még az is 
nagyon kevés egy hónapra. Ismerve a külső útviszonyokat és a terület nagyságát, ha bizonyos 
pontokon minden nap délelőtt és délután megjelenik a mezőőr, akkor nagyon gyorsan 
belemegy 100-150 kilométer az autóba. 
 
Szabó József: mindenki azokat az adatokat nézi, amikor be van írva a 100 km. Mindenki, aki 
gépjárművet használ, az tudja, hogy az állam által meghatározott üzemanyag normából 
lehetetlen kijönni.  
 
Tóth Imre: ez lehet, hogy igaz, de az is igaz, hogy a NAV normától eltérő normát nem lehet 
alkalmazni.  
 
Szabó József: Dankó István idejében az előző képviselő-testület idején lett ez az a kérés, 
hogy írjanak napi kilométert, csak nem volt hozzá meg a fogyasztási norma.  Lehetett volna 
hivatalos útnyilvántartást vezetni, ami után adózni kellett volna. Akkor született az a 
megoldás, hogy átalány felhasználással számolják el. 
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Bertalanné Drávucz Katalin: ha mezőőri járulékot kellene emelni, azt meddig lehet 
elfogadni? 
 
Mezei Norbert: legkésőbb november 30-ig el kell fogadni, ha január 1-től emelni szeretnék. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az intézkedési tervben kiszámításra kerül, hogy mennyi 
megtakarítás keletkezne, ha egy autót vásárolnának, és azzal dolgoznának a mezőőrök. 
Felmerült az a probléma is, hogy egyedül a mezőőr nem intézkedhet, ezért szerencsésebb 
lenne, ha ketten intézkednének. Kérdésként merült fel, hogy belterületen intézkedhetnek-e a 
mezőőrök, vagy csak külterületen. Itt ellentétes álláspontok vannak. 
 
Szabó József: Tóth Imre képviselő úr elmondta, hogy az állami támogatásból és a mezőőri 
járulékból kell a mezőőri szolgálat működését finanszírozni. Amikor ez negatívumot képzett a 
költségvetésben, akkor úgy gondolja arról testületi döntés is született, hogy mivel az 
önkormányzat is megbízza különböző feladatokkal, ez a költségvetési negatívum valamilyen 
szinten jóváíródik. Ezeket a feladatokat teljesítik. 
 
Tóth Imre: milyen önkormányzati feladatokat végeznek? 
 
Szabó József: ha felsorolná, azzal nagyon elhúzná az időt. 
 
Tóth Imre: rendben, akkor majd az intézkedési terv tartalmazza. 
 
Bertalan László: a polgárőrség gyakran kéri a mezőőrök segítségét. Legtöbbször Szabó 
József van befogva különböző feladatokra, mint a kamerák javítása, karbantartása. Ha 
megnézik, hogy mennyibe kerülne az önkormányzatnak, ha ezekre a feladatokra céget kellene 
megbízni, amelyeket Szabó József megold, akkor lehet, hogy nagyobb összeget jelentene. A 
postások kisérése, amikor nem tudnak polgárőrt biztosítani, akkor is a mezőőrök vannak 
megbízva. Az E.on akciójánál, az ebek összeírásánál is segítették az önkormányzat munkáját. 
Azt gondolja, hogy a mezőőrségre nincs szükség, de ha állami támogatást nézi, és azt, hogy 
az önkormányzatnak nem nagy összeget kell hozzá biztosítani, akkor úgy érzi nem szabad 
megszüntetni a mezőőrséget. Szükség van a munkájukra. Le kell szabályozni azokat a 
dolgokat, amik nincsenek rendben. 
 
Szöllősi János: Szabó Józsefnek szeretné mondani, hogy ez a belső ellenőri jelentés 
megállapításokat tartalmaz. Erre nem kell válaszolni, ez tény, ami itt le van írva, a maga 
hiányosságaival. Azt nem írta le a jelentés, hogy mi az, ami jó, csak a hiányosságokat foglalja 
össze, és azokat kell megszüntetni. Ha az meg van szüntetve, akkor ez a jelentés nem így néz 
ki. 
 
Tóth Imre: nem szeretné, ha a mezőőrséget megszüntetnék, csak azt szeretné, ha a 
mezőőrséget abból tudnák működtetni, ami elő van írva. Megérti, hogy a mezőőröket lehet 
mozgatni egyéb feladatokra, de ezt mérőszámmal alátámasztani nem lehet. Nem lehet azt 
mondani, hogy ezekért a tevékenységükért, amit a munkaidejüket lefedve elvégzik, ezért az 
önkormányzat pénzét kell erre fölhasználni. Azt a pénzt, amit használhatnának másra is, ha 
nem erre használnák. Úgy gondolja, ha van mezőőri szolgálat, amire szükség van, akkor azt 
kéri, hogy tartsák fenn az állam által biztosított 50%-os normatív támogatásból és a mezőőri 
járulékból. 
 
Gyárfás Lajos: jegyző úrtól kérdezi, hogy a mezőőr belterületen mikor, milyen esetekben 
intézkedhet? 
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Lovász Imre: 4-5 jogszabály határozza meg azokat a feladatokat, amelyeket mezőőrség 
elláthat, következő ülésre összeszedi ezeket. Főbb vonalakban külterület a terepük, viszont 
egy-egy jogszabály nevesít belterületi feladatokat is. Ilyenek például a kóbor ebekkel 
kapcsolatos feladatok. 2015-ben Bertalan László képviselő úr kérésére kigyűjtötte ezeket a 
feladatokat, ezt frissíti, és tájékoztatni fogja a testületet róla.  
 
Bertalan László: szükség van a mezőőrökre, azt, hogy mennyi pénzt tesz az önkormányzat a 
működéshez, azt nem tudja, de úgy gondolja, hogy nagyon sok olyan helyre is biztosít pénzt 
az önkormányzat, amire nincs szükség. Tóth Imre képviselőt kérdezi, hogy nem zavarja az a 
810 ezer forint, amitől az önkormányzat elesett, mert nem lett megigényelve? 
 
Tóth Imre: de igen zavarja, viszont jegyző úr elmondta, hogy ez ügyben az ügyintéző ellen 
fegyelmi eljárást kezdeményezett, ezt el tudja fogadni. Mindenki hibázhat, felelősségre 
vonták érte. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: most időben vannak a döntésekhez, jegyző úr előkészíti 
következő ülésre a lehetőségeket, megvizsgálva a mezőőri járulék emelés lehetőségét, 
valamint a gépjármű beszerzés lehetőségét is, hogy az mennyivel lenne költséghatékonyabb. 
 
Bertalan László: ha emelik a mezőőri járulékot, és a gazdák elégedetlenkednek, és közlik, 
hogy nincs szükség a mezőőrségre, akkor el lehet gondolkodni rajta, hogy mi lesz a három 
emberrel. Fel kell azt vállalni, hogy az önkormányzat döntése miatt megszűnhet 3 ember 
munkahelye.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ezt a döntéskor mérlegelni kell. 
 
Bagi Zsolt: a járulék emelés kényes kérdés. A gazdák felé lehetne esetleg azt mondani, hogy 
amikor lehetőség volt földadó bevezetésre, akkor az önkormányzat nem tette meg. Meg kell 
vizsgálni, hogy melyik lenne a több, ha kivetnének földadót, vagy a mezőőri járulékot 
emelnék meg 50,- forinttal. A gazdák is mérlegelhetnék. 
 
Mezei Norbert: a gazdáknak az a része, aki a mezőőrséget nem ismeri el, azok már a mezőőri 
járulékot is földadónak hívják.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e még valakinek 
kérdése, véleménye, vagy a bizottsági javaslatotoktól eltérő javaslata? 

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a bizottságok 
javaslatára a belső ellenőrzési jelentést azzal, hogy a hiányosságok megszüntetésére 
intézkedési tervet kell készíteni? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
275/2017. (IX. 21.) sz. határozata 
 
A mezőőrség működésének, kiküldetési költségeinek és költséghatékonyságának 
ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról 
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 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a mezőőrség 
működésének, kiküldetési költségeinek és költséghatékonyságának ellenőrzéséről 
szóló belső ellenőrzési jelentést. 
Képviselő-testület az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság és Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a belső ellenőrzési 
jelentést, és felkéri a jegyzőt, hogy a következő képviselő-testületi ülésre terjesszen 
elő a hiányosságok megszüntetése érdekében intézkedési tervet. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben 

 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 szervezeti és működési szabályzatról szóló 6/2015. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó: Lovász Imre jegyző, 

 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos anyagot mindenki megkapta, átadja a szót Lovász 
Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre: az ASP pályázattal kapcsolatban több belső szabályzatot is szükséges 
felülvizsgálni, melyek közül az egyik az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata. A 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény módosítása következtében a 
hiányosságok kerülnének átvezetésre a helyi rendeletben. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság elfogadásra 
javasolja a rendeletmódosítást az előterjesztés szerint.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye, vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a szervezeti 
és működési szabályzatról szóló rendelet módosítását az előterjesztés szerint? 
A Képviselő-testület a rendeletmódosítást 8 igen szavazattal – minősített többséggel – 
egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

18/2017. (IX. 27.) önkormányzati rendelete  

 a szervezeti és működési szabályzatról szóló  

6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 



 39 

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

Előterjesztés a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00034 kódjelű „Óvodai és Bölcsődei 
Szolgáltatások Fejlesztése Jászladányban” című projekt kapcsán műszaki ellenőri 
feladatok ellátására szolgáltató kiválasztására 
Előadó: Major Ferencné alpolgármester 

 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 

Bertalanné Drávucz Katalin: az óvodai és Bölcsődei szolgáltatások fejlesztése pályázat 
kapcsán műszaki ellenőri feladatokra szükséges szolgáltatót kiválasztani. Az előterjesztést 
mindenki megkapta. Major Ferencné alpolgármestert kérdezi, hogy kívánja-e az írásos 
anyagot szóban kiegészíteni? 
 
Major Ferencné: 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 tárgyalta, 
és a megfelelő szempontrendszerek figyelembevételével javasolja az ARCHILAK Mérnöki 
Szolgáltató Kft-t választani, aki bruttó 1.700.000,- forint összegben vállalta a munka 
elvégzését. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ez a pályázat 100%-ban finanszírozott, tehát az 
önkormányzatnak nem kell saját erőt biztosítani a pályázat megvalósításához. Megkérdezi a 
képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pénzügyi 
bizottság javaslatával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
276/2017. (IX. 21.) sz. határozata 
 

A TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00034 azonosítószámú, „Óvodai és bölcsődei szolgáltatások 
fejlesztése Jászladányban” című projekt műszaki ellenőri feladatok ellátására 
szolgáltató kiválasztására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15-JN1-
2016-00034 azonosítószámú, „Óvodai és bölcsődei szolgáltatások fejlesztése 
Jászladányban” című projekt műszaki ellenőri feladatok tevékenység ellátása 
tárgyában az ARCHILAK Mérnöki Szolgáltató Kft. (5000 Szolnok, Csokonai u. 96. 
II.2.) árajánlatát fogadja el bruttó 1.700.000,- Ft összegben. A forrást a projekt 
költségvetéséből biztosítja. Egyben megbízza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 

 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal 
 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ ARCHILAK Mérnöki Szolgáltató Kft. 5000 Szolnok, Csokonai u. 96. II.2. 

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

Előterjesztés a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00013 kódjelű „Szociális alapszolgáltatások 
fejlesztése Jászladányban” című projekt kapcsán műszaki ellenőri feladatok ellátására 
szolgáltató kiválasztására 
Előadó: Major Ferencné alpolgármester 

 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos anyagot mindenki megkapta. Megkérdezi Major 
Ferencné alpolgármestert, hogy kívánja-e az írásos anyagot szóban kiegészíteni? 
 
Major Ferencné: nem kívánja 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 tárgyalta, a 
szempontrendszer ugyanaz volt, mint az előző napirendi pontnál. Véletlen egybeesés, hogy 
ismét az ARCHILAK Mérnöki Szolgáltató Kft. adta a legalacsonyabb ajánlatot bruttó 
830.000,- forint összegben, ezért a bizottság javasolja az ő ajánlatukat elfogadásra. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye, vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a pénzügyi 
bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
277/2017. (IX. 21.) sz. határozata 
 
A TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00013 azonosítószámú, „Szociális alapszolgáltatások 
fejlesztése Jászladányban” című projekt műszaki ellenőri feladatok ellátására 
szolgáltató kiválasztására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-4.2.1-15-JN1-
2016-00013 azonosítószámú, „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Jászladányban” 
című projekt műszaki ellenőri feladatok tevékenység ellátása tárgyában az 
ARCHILAK Mérnöki Szolgáltató Kft. (5000 Szolnok, Csokonai u. 96. II./2.) 
árajánlatát fogadja el bruttó 830.000,- Ft összegben. A forrást a projekt 
költségvetéséből biztosítja. Egyben megbízza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 

 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal 
 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ ARCHILAK Mérnöki Szolgáltató Kft. 5000 Szolnok, Csokonai u. 96. II.2. 

 é r t e s ü l n e k  
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1 7 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00020 kódjelű „Kerékpárút építése 
Jászladányban” című projekt kapcsán műszaki ellenőri feladatok, valamint a 
szemléletformálás tevékenység ellátására szolgáltató kiválasztására 
Előadó: Major Ferencné alpolgármester 

 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a kerékpárút építése pályázat kapcsán szükséges műszaki 
ellenőri, illetve szemléletformálás tevékenységek elvégzésére szolgáltató kiválasztása. Az 
írásos anyagot mindenki megkapta. Major Ferencné alpolgármestert kérdezi, hogy kívánja-e 
az írásos anyagot szóban kiegészíteni? 
 
Major Ferencné: 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: műszaki ellenőri 
feladatok ellátására a legkedvezőbb ajánlatot a KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. adta 
bruttó 1.969.770,- Ft összegben, a szemléletformálás feladat ellátására a legkedvezőbb 
árajánlatot a Jászsági Térségi Gazdaságfejlesztő Kft. adta bruttó 5.910.000,- Ft összegben. A 
bizottság javasolja ezt a két ajánlatot elfogadni. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye, vagy más javaslata? 
 
Bagi Zsolt: mit jelent a szemléletformálás? 
 
Major Ferencné: kötelező a kerékpárút pályázat kapcsán a szemléletformálás. A kerékpáros 
közlekedésben a tanulmány elkészítését a tervezést, a programok megvalósítását tartalmazza, 
valamint védőeszközök beszerzését, amivel népszerűsítik a kerékpározást. Aki ezeken a 
népszerűsítő rendezvényeken részt vesz, az kaphat ilyen tárgyakat (foszforeszkáló mellény, 
karszalag stb.). Ez a pályázat is 100%-ig finanszírozott.  

(További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a műszaki 
feladatok ellátására a KSK Mérnöki Iroda árajánlatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
278/2017. (IX. 21.) sz. határozata 
 
A TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00020 azonosítószámú, „Kerékpárút építése Jászladányban” 
című projekt műszaki ellenőri feladatok tevékenység ellátására szolgáltató 
kiválasztására 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-15-JN1-
2016-00020 azonosítószámú, „Kerékpárút építése Jászladányban” című projekt 
műszaki ellenőri feladatok tevékenység ellátása tárgyában a KSK Mérnöki 
Vállalkozási Iroda Kft. (5000 Szolnok, Tiszaliget 9688/4 hrsz.) árajánlatát fogadja el 
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bruttó 1.969.770,- Ft összegben. A forrást a projekt költségvetéséből biztosítja. 
Egyben megbízza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal 
 

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

3./ KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. 5000 Szolnok, Tiszaliget 9688/4 
hrsz.) 

  é r t e s ü l n e k  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a 
szemléletformálás tevékenység ellátására a Jászsági Térségi Gazdaságfejlesztő Kft. ajánlatát 
az előterjesztés szerint? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
279/2017. (IX. 21.) sz. határozata 
 
A TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00020 azonosítószámú, „Kerékpárút építése Jászladányban” 
című projekt szemléletformálás tevékenység ellátására szolgáltató kiválasztására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-15-JN1-
2016-00020 azonosítószámú, „Kerékpárút építése Jászladányban” című projekt 
szemléletformálás tevékenység ellátása tárgyában a Jászsági Térségi 
Gazdaságfejlesztő Kft. (5100 Jászberény, Apponyi tér 2. III. em.2.) árajánlatát fogadja 
el bruttó 5.910.000,- Ft összegben. A forrást a projekt költségvetéséből biztosítja. 
Egyben megbízza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal 
 

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

3./ Jászsági Térségi Gazdaságfejlesztő Kft. 5100 Jászberény, Apponyi tér 2. 
III. em. 2. 

  é r t e s ü l n e k  
 
1 8 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár Intézmény 
ideiglenes intézményvezető kinevezésére 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 

Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos anyagot mindenki megkapta, melyet nem kíván 
kiegészíteni. Ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
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Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja a 
Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár ideiglenes intézményvezetői 
feladatainak ellátására bízza meg a testület Kun Adriennt 2017. szeptember 22. napjától 2017. 
december 31. napjáig, de legfeljebb az eredményes intézményvezetői pályázati eljárás 
lefolytatásáig. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság részéről milyen javaslat született? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság részéről: a bizottság elfogadásra 
javasolja az előterjesztést.  
 
Lovász Imre: ami a határozati javaslatban szerepel illetmény, az a jogszabály által előírt, ha 
úgy gondolja a testület, akkor munkáltatói döntésen alapuló kiegészítést is lehet adni. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ha jól végzi a munkáját a megbízott vezető, akkor dönthet a 
testület a kiegészítésben. Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye, vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a két bizottság 
javaslatával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
280/2017. (IX. 21.) sz. határozata 
Kun Adrienn megbízása Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 
ideiglenes intézményvezetői feladatainak ellátására 
 

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, a Nagyközségi József 
Attila Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői feladatainak ideiglenes 
ellátására megbízza Kun Adriennt (szül: Jászberény, 1977.10.24., a.n: Kun Mária, 
lakcím: 5055 Jászladány, Mátyás u.14. sz.) 2017. szeptember 22. napjától 2017. 
december 31. napjáig, de legfeljebb az eredményes intézményvezetői pályázati eljárás 
lefolytatásáig. 

 
A Képviselő-testület Kun Adrienn illetményét a megbízás időtartamára bruttó 
212.800,- Ft/hó összegben állapítja meg, amely 161.000,- Ft illetményből, - a 
besorolás szerinti illetmény, garantált bérminimumra történő kiegészítést követően – 
11.800,- Ft kulturális illetménypótlékból és 40.000,- Ft vezetői pótlékból áll. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár helyben, 
 4./ Kun Adrienn, 5055 Jászladány, Mátyás u.14. sz. 
 5./ Magyar Államkincstár Szolnok, Liget u. 6. sz. 

 é r t e s ü l n e k .  
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Kun Adrienn: köszöni szépen a bizalmat, úgy érzi nagyon jól fognak dolgozni az 
intézményben.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a képviselő-testület nevében jó munkát kíván.   
 
 

1 9 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés felnőtt háziorvosi álláshely pályázati kiírására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a felnőtt háziorvosi álláshely pályázati kiírással kapcsolatos 
írásos anyagot mindenki kapta, melyet nem kíván szóban kiegészíteni. Ügyrendi bizottság 
tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta, és 
elfogadásra javasolja a felnőtt háziorvosi álláshelyre pályázat kiírását az előterjesztés szerint.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye, vagy más javaslata? 
 
Bagi Zsolt: ha betöltik az álláshelyet, akkor mennyi támogatást kap az orvos? Úgy tudja, 
tudja a 6 milliót duplájára emelték. 
 
Mezei Norbert: 6 millióról tud, és az OEP finanszírozást. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az OEP finanszírozás a kártyaszám után jár, most is megkapja 
az önkormányzat a körzet finanszírozását.  

(További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az ügyrendi 
bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
281/2017. (IX. 21.) sz. határozata 

Felnőtt háziorvosi álláshely pályázati kiírásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a III. sz. 
felnőtt háziorvosi állás pályázati kiírásával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 

 
A háziorvosi munkakör betöltésére a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi 
XXXIII. törvény 20/A.§ alapján pályázatot hirdet. 

 
 A jogviszony időtartama: 
  Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 
 A foglalkoztatás jellege: 
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  Teljes munkaidő 
 
 A munkavégzés helye: 
  Jászladány Nagyközség Orvosi Rendelő III. sz. háziorvosi körzet 
 
 Ellátandó feladatok: 

Jászladány Nagyközség Orvosi Rendelőjének III. sz. háziorvosi körzetében a 
felnőtt háziorvosi feladatok ellátása, határozatlan időre szóló közalkalmazotti 
vagy vállalkozói formában, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel 
kötött szerződés alapján.     

  
 Illetmény és juttatások:  

Az illetmény megállapítására és juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992 évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

 
 Képesítési feltételek: 

Egyetemi végzettség, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 
törvényben, valamint annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) 
Kormányrendeletben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
tevékenységről szóló 4/2000.(II25.) EüM rendeletben előírt feltételek. 
 

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 - részletes szakmai önéletrajz 
 - iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata 
 - Orvosok Országos Nyilvántartásba vételéről szóló igazolás 
 - 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 
 - a pályázó nyilatkozata amelyben hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait 

az elbírálásban részt vevők megismerhetik 
 

 A munkakör betölthetőségének időpontja: 
  2017. december 1. 
 
 A pályázat benyújtásának határideje: 
  2017. november 10. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bertalanné Drávucz 
Katalin polgármester nyújt a 06-57/817-947-es telefonszámon. 

 
 A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5055 Jászladány, Hősök 
tere 6. sz.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: felnőtt háziorvos. 
Személyesen: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester Jász-Nagykun-
Szolnok megye 5055 Jászladány, Hősök tere 6. sz. 
 

 A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázat benyújtási határidejének lejártát követően a pályázókat a pályázat 
kiírója, a képviselő-testületi ülésen meghallgatja és dönt a háziorvos 
személyéről. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat 
kiírója az eljárás során fenntartja. 
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 A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:  
  www.kszk.gov.hu és a Ladányi Hírek  
 
 A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információt a www.jaszladany.hu 
honlapon szerezhet. 

 
A Képviselő-testület megbízza Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert, hogy a 
pályázat kiírásáról gondoskodjon. 

 

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

 
 
2 0 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés védőnői álláshely pályázati kiírására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos anyagot mindenki megkapta, melyet nem kíván 
szóban kiegészíteni. Ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság elfogadásra 
javasolja a védőnői álláshelyre a pályázati kiírást az előterjesztés szerint. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye, vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el az ügyrendi 
bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
282/2017. (IX. 21.) sz. határozata 

Védőnői álláshely pályázati kiírásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a védőnői 
állás pályázati kiírásával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 
A védőnői ellátásra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A.§ alapján pályázatot hirdet. 

 
 A jogviszony időtartama: 
  Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 
 A foglalkoztatás jellege: 
  Teljes munkaidő 
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 A munkavégzés helye: 
  Jászladány Nagyközség közigazgatási területe 
 

 Ellátandó feladatok: 
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESZCSM rendeletben 
foglaltak szerint. 

 
 Illetmény és juttatások:  

Az illetmény megállapítására és juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

 
 Képesítési feltételek: 

Az egészségügyi főiskolai, egyetemi védőnői szakképzettség, vagy azzal 
egyenértékűnek elismert oklevél 

 
 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 - részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél 
 - végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata 
 - 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 
 - a pályázó nyilatkozata amelyben hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait 

az elbírálásban részt vevők megismerhetik 
 
 A munkakör betölthetőségének időpontja: 
  2017. december 1. 
 
 A pályázat benyújtásának határideje: 
  2017. november 10. 
 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bertalanné Drávucz 
Katalin polgármester nyújt a 06-57/817-947-es telefonszámon. 

 
 A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5055 Jászladány, Hősök 
tere 6. sz.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: Védőnő. 
Személyesen: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester Jász-Nagykun-
Szolnok megye 5055 Jászladány, Hősök tere 6. sz. 

 
 A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázat benyújtási határidejének lejártát követően pályázókat a pályázat 
kiírója, képviselő-testületi ülésen meghallgatja és dönt a védőnő személyéről. 
A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója az eljárás 
során fenntartja. 

 
 A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:  
  www.kszk.gov.hu és a Ladányi Hírek helyi újság 
 
 A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információt a www.jaszladany.hu 
honlapon szerezhet. 
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A Képviselő-testület megbízza Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert, hogy a 
pályázat kiírásáról gondoskodjon. 

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

 
 
2 1 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel kötött Bérleti-üzemeltetési 
szerződést kiegészítő megállapodás elfogadására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos anyagot mindenki megkapta. Pénzügyi bizottsági 
ülésen jelezte, hogy ez a szerződés kiegészítés egy évvel ezelőtti megbeszélésnek lenne az 
eredménye, ha eljutottak volna oda, amit kértek a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-től 
(TRV ZRT). A NÜVI-vel felmérették, hogy hol vannak a településen közkutak, és ez nem 
egyezik azzal a listával, amit a TRV ZRT elküldött. Mivel az önkormányzat kötelezettsége, 
hogy azokon a helyeken, ahol nincs vízbekötés, 150 méteres körzeten belül biztosítson 
közkutat. Kérte az önkormányzat a TRV ZRT-t, hogy adjon tájékoztatást arról, hogy vannak-e 
olyan ingatlanok, ahol nincs ivóvíz bekötve. Ha nincs bekötve, még akkor sem egyértelmű az 
önkormányzat kötelezettsége, mert a TRV ZRT-nek kellene őket felszólítani, és kötelezni a 
vízbekötésre, kivéve, ha szociálisan rászorult a család. Ha szociálisan rászorult a család, akkor 
van az önkormányzatnak olyan kötelezettsége, hogy nem szüntetheti meg a közkutat. A másik 
probléma, hogy a 10m3/hó/kút átalányt nem tudja, hogy ki állapította meg. Olyan közkutakról 
is szó van, ahol nincs vízóra, tehát nem mérhető a vízfogyasztás. Probléma az október 1-jei 
határidő is. Nem tudja, hogy ezt törvény írja elő, vagy csak a szolgáltató írta ezt bele. Azt 
kérte a bizottságtól, hogy ha van rá lehetőség, és a testület is úgy gondolja, akkor kérjék 
ezeknek a kérdéseknek a tisztázását. Írjanak egy levelet a szolgáltató felé, és kérjenek 
tájékoztatást a kérdésekre. Amíg nem tudják, hogy hány helyen nincs ivóvíz bekötve, addig 
azt sem tudják, hogy hány közkútra van szükség. A vázfogyasztás számlázása egy következő 
tárgyalás eredménye kell, hogy legyen. Pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat 
született? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság részéről: a bizottság javasolja, 
hogy a testület ne fogadja el a kiegészítő megállapodást az előterjesztés szerint, tekintettel 
arra, hogy a kiegészítő megállapodás megalapozására szolgáló információk nem állnak 
rendelkezésre. Javasolja a bizottság a TRV ZRT ismételt megkeresését, hogy adjon 
tájékoztatást a működő közkifolyók 150 méteres körzetében lévő, ivóvízbekötéssel nem 
rendelkező ingatlanok számáról. 
 
Szöllősi János: jegyző úrtól kérdezi, hogy a múlt héten volt a Kormány ülés, ami foglalkozott 
az ivóvíz ellátással, és úgy tudja, hogy az ivóvíz szolgáltató köteles díjtalanul bekötni azokra 
a lakóépületekre a vizet, ahol nincs ivóvíz. Van már erről Kormány vagy Parlamenti 
rendelkezés? 
 
Lovász Imre: tegnapelőtt nézte meg ezt a jogszabályt, és a törvény szövegén még nem 
módosítottak.  
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Tóth Imre: amennyiben meg lesz az a kimutatás, hogy hány helyen nincs vízbekötés, ami 
indokolja a közkifolyók létét, akkor meg kellene vizsgálni, hogy ha esetleg egy-egy 
közkifolyónál egy vagy két lakás van, ahol nincs vízbekötés, de a lakó nem tudja vállalni a 
beköttetést, mert nincsen rá pénze, akkor nem-e az önkormányzatnak fel kellene vállalni, 
hogy bekötteti a vizet ingyen. Megfinanszírozná a bekötést, és ezáltal a köztéri kifolyót nem 
lenne szükséges fenntartani. Ha számba veszik azt a részét, hogy havi 10 köbmétert fognak 
elszámolni, akkor lehet, hogy ez a beruházás már rövid idő alatt is megtérülne. 
 
Lovász Imre: ha ezt így gondolná a testület, akkor a települési támogatási rendeletbe bele 
lehetne foglalni ezt a támogatási formát, és ennek részletszabályait. 
 
Bagi Zsolt: ez nem szép a TRV ZRT részéről. Azt sem lehet tudni, hogy mit számláz ki a 
TRV ZRT a kinyert kútból. Írta, hogy 2000m3/nap a termelése. A Jász-Föld Zrt-nél a kutak 
5m3/órára vannak beállítva. 3 kút működik, ki lehet számolni, hogy az naponta mennyi vizet 
termel. A 2000 köbmétert kiszámlázza, amikor a kerítés alatt folyik ki? 
 
Mezei Norbert: az a víz a rendszer működéséhez kell, de azt nem teszik fel a hálózatra, ebből 
nem lesz ivóvíz. Ez egyébként hálózati veszteség. A bekötésekkel kapcsolatban annyit 
szeretne elmondani, hogy annak idején ezt a NÜVI-vel már megpróbálták, akciót hirdettek, 
hogy 10 ezer forintért bekötik, úgyhogy aki Jászladányon be akarta köttetni, annál már van 
víz. Vannak, akiket akkor sem lehetett rábeszélni. Most kb. 100-150 ezer forint a bekötési díj, 
mert terveztetni kell.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e a pénzügyi bizottság 
javaslatától eltérő javaslat? 

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a pénzügyi 
bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
283/2017. (IX. 21.) sz. határozata 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel kötött Bérleti-üzemeltetési szerződést 
kiegészítő megállapodásra 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel nem fogadja el a Tiszamenti 
Regionális Vízművek Zrt-vel kötött Bérleti-üzemeltetési szerződést kiegészítő 
megállapodást az előterjesztés szerint, tekintettel arra, hogy a kiegészítő megállapodás 
megalapozására szolgáló információk nem állnak rendelkezésre. 
Képviselő-testület kéri a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-t, hogy adjon 
tájékoztatást a működő közkifolyók 150 méteres körzetében lévő, ivóvízbekötéssel 
nem rendelkező ingatlanok számáról. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 5. 
  é r t e s ü l n e k .  
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2 2 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a Napközi konyha épületében légtechnika kiépítéséhez szükséges 
berendezések beszerzése kapcsán szolgáltató kiválasztására 
Előadó: Major Ferencné alpolgármester, 

 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos anyagot mindenki 
megkapta. Megkérdezi Major Ferencné alpolgármestert, hogy kívánja-e az írásos anyagot 
összefoglalni, vagy kiegészíteni? 
 
Major Ferencné: nem kívánja 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 javasolja a 
LÉG-TECH-SZER ajánlatát elfogadni nettó 4.970.747,- Ft összegben. 
 
Bertalan László: mi kerül ennyibe? 
 
Göröcs László: minden ernyő helyett új ernyő kell, ez benne van a pályázatban, de együtt 
van kezelve az egész. 2,5 millió + ÁFA az a berendezés, ami meleg levegőt fúj be a főzőtérbe, 
így megszűnik a párásodás. A többi a csövek, és lesz egy nagy elszívó motor, ami az összes 
elszívóból működteti az elszívást. 
 
Bertalan László: ezelőtt volt meleg befúvó berendezés? Akkor hogy nem volt pára? 
 
Göröcs László: nem használták. Nem nyáron kell használni, hanem télen. Azért nem volt 
benn pára, mert nem használták a befúvót, nem használták az elszívót sem. Most muszáj lesz 
mindkettőt használni. Azért kell fűthető befúvót, mert ha hideg levegőt nyomnak be a meleg 
térbe, akkor páralecsapódás lesz. Azért nem kaptak még a Tigáztól engedélyt, mert ez még 
nincs készen. Ehhez tervrajz kell, ami tervszerűen leírja azt, hogy ez pótolja azt az oxigén 
mennyiséget, amit a gázkészülékek elfogyasztanak, és az elszívó kivisz. Amíg ilyen terv 
nincs, addig nem adják meg az engedélyt. Olyan szelepeket építettek be, hogy csak akkor 
lehet a gázkészüléket bekapcsolni, ha az elszívót beindítják. Előírás volt, hogy ezt be kellett 
építeni.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye, vagy más javaslata? 

(További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a pénzügyi 
bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
284/2017. (IX. 21.) sz. határozata  

A Napközi konyha épületében légtechnika kiépítéséhez szükséges berendezések 
beszerzése kapcsán szolgáltató kiválasztására 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Napközi konyha 
épületben légtechnika kiépítéséhez szükséges berendezések beszerzésére a LÉG-
TECH-SZER (5000 Szolnok, Vércse út 19.) árajánlatát fogadja el nettó 4.970.747,- Ft 
+ áfa összegben, a légtechnikai berendezések szerelése nélkül. A forrást a Nagyközség 
Üzemeltetési és Vagyonkezelő intézmény költségvetéséből biztosítja. Egyben 
megbízza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal 
 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ LÉG-TECH-SZER 5000 Szolnok, Vércse út 19. 

 é r t e s ü l n e k .  
 
 
2 3 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a 170/2016. (V. 11.) számú képviselő-testületi határozat módosítására 
Előadó: Major Ferencné alpolgármester 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a napirendi pont szóbeli előterjesztésre átadja a szót Major 
Ferencné alpolgármesternek.  
 
Major Ferencné: 2016. május 11-én az óvodai és bölcsődei fejlesztések Jászladányban TOP-
os projekt kapcsán a képviselő-testület kiválasztotta a szolgáltatót. A pályázati felhívás 
százalékos mértéket határozott meg, az önkormányzat kapott árajánlatokat, melybe százalékos 
mértékben került bele az ajánlat, a 170/2016. (V. 11.) számú képviselő-testületi határozatba is 
százalék került bele. Rövidesen elérkeznek az első mérföldkőhöz, amikor kifizetési kérelmet 
kell benyújtani, a menedzsment szervezet már dolgozik, kértek már anyagokat, és az 
egyeztetés kapcsán derült ki, hogy százalékos mértéket nem szerencsés meghatározni a 
képviselő-testületi határozatba, annál is inkább, mert a szerződésbe már forintos összeg került. 
Ezért kellene módosítani a határozatot úgy, hogy a százaléknak megfelelő összeg kerülne a 
határozatba, mely 2.677.165,- forint + 722.835,- forint ÁFA, azaz összesen bruttó 3.400.000,- 
forint. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye, vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a határozat 
módosításával az elhangzottak szerint? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
285/2017. (IX. 21.) sz. határozata  

A 170/2016. (V. 11.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az  „A TOP-1.4.1-15 
kódjelű, „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást 
segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázat kapcsán projekt 
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előkészítésre szolgáltató kiválasztására” című, 170/2016. (V. 11.) számú képviselő-
testületi határozatát a következők szerint módosítja: 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15 
kódjelű, „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába 
állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázat 
keretében a projekt előkészítés tevékenységre a JÁSZTÉR Jászsági Térségi 
Gazdaságfejlesztő Kft. (5100 Jászberény, Vincellér u. 2.) árajánlatát fogadja el 
a projekt támogatható költségeinek 2%-a + ÁFA értékben, amely: 
 

Megbízási díj nettó  2.677.165,- forint 
+ Áfa  722.835,- forint 
Összesen bruttó: 3.400.000,- forint 

 
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./ JÁSZTÉR Jászsági Térségi Gazdaságfejlesztő Kft. (5100 Jászberény, 

Vincellér u. 2.) 
 3./ Polgármesteri Hivatal helyben 

 é r t e s ü l n e k .  
 
 
2 4 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Egyebek 
Előadó: Gyárfás Lajos képviselő 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: átadja a szót Gyárfás Lajos képviselőnek. 
 
Gyárfás Lajos: kéthavi tiszteletdíját szeretné felajánlani a Magyar Vöröskereszt Jászladányi 
Alapszervezete támogatására. 
 
Bertalan László: 1 havi tiszteletdíját szeretné felajánlani a Vöröskeresztnek, 1 havit a 
Polgárőrségnek. 
 
Seresné Lados Éva: 1 havi tiszteletdíját ajánlja fel a Vöröskereszt részére. 
 

Major Ferencné elhagyja a tanácstermet,  
a képviselő-testület 7 fő jelenlétében folytatja munkáját. 

 
Tóth Imre: megkérdezi Gyárfás Lajos képviselőt, hogy mire gyűjt a Vöröskereszt? 
 
Gyárfás Lajos: a véradók év végi köszönő vacsorájára. 
 
Tóth Imre: 2 havi tiszteletdíját ajánlja fel a Vöröskereszt támogatására. 
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Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e még valakinek 
tiszteletdíj felajánlása? 

(További felajánlás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Gyárfás 
Lajos képviselő tiszteletdíj felajánlását a Vöröskereszt Jászladányi szervezete számára? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
286/2017. (IX. 21.) sz. határozata 
 
Gyárfás Lajos képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Gyárfás 
Lajos képviselő szeptember és október hónapokra járó, havi bruttó 48.350,- forint 
tiszteletdíj és 10.637,- forint járulékai, összesen bruttó 117.974,- Ft tiszteletdíj-
felajánlását a Magyar Vöröskereszt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet 
Jászladányi Alapszervezete támogatására. 

 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Gyárfás Lajos képviselő helyben, 
 3./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 4./ Magyar Vöröskereszt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet 

Jászladányi Alapszervezete  
  é r t e s ü l n e k .  

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Bertalan 
László képviselő tiszteletdíj felajánlását a Vöröskereszt Jászladányi szervezete számára? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
287/2017. (IX. 21.) sz. határozata 
 
Bertalan László képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Bertalan 
László képviselő szeptember hónapra járó, bruttó 48.350,- forint tiszteletdíj és 10.637,- 
forint járulékai, összesen bruttó 58.987,- Ft tiszteletdíj-felajánlását a Magyar 
Vöröskereszt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet Jászladányi Alapszervezete 
támogatására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Bertalan László képviselő helyben, 
 3./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 4./ Magyar Vöröskereszt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet 

Jászladányi Alapszervezete  
  é r t e s ü l n e k .  
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Bertalan 
László képviselő tiszteletdíj felajánlását a Jászladányi Polgárőrség számára? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
288/2017. (IX. 21.) sz. határozata 
 
Bertalan László képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Bertalan 
László képviselő október hónapra járó, bruttó 48.350,- forint tiszteletdíj és 10.637,- 
forint járulékai, összesen bruttó 58.987,- Ft tiszteletdíj-felajánlását a Jászladányi 
Polgárőr Egyesület támogatására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Bertalan László képviselő helyben, 
 3./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 4./ Jászladányi Polgárőr Egyesület  
  é r t e s ü l n e k .  

 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Seresné 
Lados Éva képviselő tiszteletdíj felajánlását a Vöröskereszt Jászladányi szervezete számára? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
289/2017. (IX. 21.) sz. határozata 
 
Seresné Lados Éva képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Seresné 
Lados Éva képviselő szeptember hónapra járó, bruttó 54.850,- forint tiszteletdíj és 
12.067,- forint járulékai, összesen bruttó 66.917,- Ft tiszteletdíj-felajánlását a Magyar 
Vöröskereszt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet Jászladányi Alapszervezete 
támogatására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Seresné Lados Éva képviselő helyben, 
 3./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 4./ Magyar Vöröskereszt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet 

Jászladányi Alapszervezete  
  é r t e s ü l n e k .  

 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Tóth Imre 
képviselő tiszteletdíj felajánlását a Vöröskereszt Jászladányi szervezete számára? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
290/2017. (IX. 21.) sz. határozata 
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Tóth Imre képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Tóth 
Imre képviselő szeptember és október hónapokra járó, havi bruttó 48.350,- forint 
tiszteletdíj és 10.637,- forint járulékai, összesen bruttó 117.974,- Ft tiszteletdíj-
felajánlását a Magyar Vöröskereszt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet 
Jászladányi Alapszervezete támogatására. 

 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Tóth Imre képviselő helyben, 
 3./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 4./ Magyar Vöröskereszt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet 

Jászladányi Alapszervezete  
  é r t e s ü l n e k .  

 
 
Bertalan László: azt szeretné kérni, hogy a téli időszámításra tekintettel, ami hamarosan 
elkövetkezik, keresse meg az önkormányzat a közvilágítást üzemeltető céget, hogy sűrűbben 
járjanak javítani. Este későn kapcsolják be, és reggel már korán lekapcsolják a közvilágítást, 
ezt is jelezni kellene. Kérjék azt is, ha meghibásodás van bejelentve, akkor javítsák ki, ne 
kelljen rá hónapokat várni.  
 
Szöllősi János: annyival szeretné ezt kiegészíteni, hogy a szomszédjukban voltak, és ott az 
ingatlanon van benn a közvilágítási oszlop, és 6 hónapja hiába jelentették be, nem javították 
meg. Most nyári időszakban nem volt gond, de télen már félelmetes a korom sötét. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: azt intézte, telefonon hívta őket, sms-ben elküldte a tulajdonos 
számát, mivel zárt ingatlanon van a lámpa, ezért nem akkor mennek javítani, amikor ők 
akarnak, hanem akkor, ha a tulajdonos otthon van. A telefonszámot hívták, de nem vette fel 
senki. Tegnap saját maga is megpróbálta hívni a számot, és nem vette fel senki. 
 
Szöllősi János: kéri, hogy akkor az ő számát adja meg, mert be tud menni a szóban forgó 
ingatlanra, és ki tudja nyitni a kaput is.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a következő karbantartás jövő héten kedden lesz, amikor az 
összes hibát kijavítják. Ha nem javulna ki ez a hiba, akkor legyen szíves szólni, és ismét jelzi 
a szolgáltató felé.   
 
Bertalan László: Göröcs László felé lenne még egy kérése, hogy mérjék fel a dr. Izsó utcát a 
szociális otthontól az utca túloldaláig, hogy mennyibe kerülne a járdaépítés. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: le van mérve, benne van a BM-es pályázatban 125 méter 
járda. 
 
Bertalan László: annak mennyi lenne a költsége? 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a pályázati adatlap tartalmazza. Megkéri Mezei Norbertet, 
hogy nézzen meg. 
 




