J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. október 12-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén
a Polgármesteri Hivatal dísztermében
Jelen vannak: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt,
Bertalan László, Gyárfás Lajos, Major Ferencné, Seresné Lados Éva, Szöllősi János 7 fő
képviselő.
Előzetes bejelentés mellet távolmaradt: Dr. Bakos Beáta, Tóth Imre 2 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,
Göröcs László a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény megbízott
vezetője.

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester tisztelettel köszönti a soron kívüli testületi
ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 7 fő jelen van, Dr. Bakos Beáta
és Tóth Imre képviselők jelezték távolmaradásukat, a testület határozatképes, az ülést
megnyitja. A kiküldött meghívóban 11 napirendi pont tárgyalása szerepel, megkérdezi a
képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek plusz napirendi pont, illetve módosító
javaslata?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a pénzügyi bizottság
tárgyalta az óvoda kérelmét, mely 1 fő 4 órás rehabilitációs álláshelyre vonatkozott. Javasolja,
hogy ezt tárgyalja meg a képviselő-testület is.
(További javaslat, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy
10. napirendi pontként nyílt ülésben az óvoda kérelmét tárgyalja a testület?
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
303/2017. (X. 12.) sz. határozata
Napirend kiegészítése
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi
ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben kíván tárgyalni:
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10./

Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérelme 1 fő részmunkaidős dajkai álláshely
biztosítására
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a mai napirendet,
mely következtében 10 napirendi pontot nyílt ülésben, 2 napirendi pontot zárt ülésben, tárgyal
a testület?
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
304/2017. (X. 12.) sz. határozata
Napirend elfogadása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők szerint
határozza meg mai ülésének napirendjét:
N a p i r e n d :
1./

Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
intézményvezetői álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálására
Előadó: Lovász Imre jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

2./

Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 9/2014. (VI. 14.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Lovász Imre jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

3./

Előterjesztés a helyi Népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló
rendelet felülvizsgálatára
Előadó: Lovász Imre jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

4./

Előterjesztés a mezőőrség működését szabályozó intézkedési terv
elfogadására
Előadó: Lovász Imre jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

5./

Előterjesztés utalvány kibocsátására
Előadó: Lovász Imre jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
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6./

7./

Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel kötött Bérletiüzemeltetési szerződést kiegészítő megállapodás elfogadására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Előterjesztés a Jászladányért Egyesület támogatási kérelmének
megtárgyalására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

8./

Előterjesztés EFOP 2.4.1 pályázati felhívásra pályázat benyújtására
Előadó: Major Ferencné alpolgármester,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

9./

Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megvalósításával
kapcsolatos feladatok teljesítéséről és ennek érdekében a Térségi
Hulladékgazdálkodási rendszer átalakításáról
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

10./

Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérelme 1 fő részmunkaidős dajkai
álláshely biztosítására
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

Zárt ülés:
11./

Előterjesztés a Jászladány, Rózsa u. 1235 hrsz-ú önkormányzati ingatlan
értékesítésére
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

12./

Előterjesztés végrendeleti öröklés elfogadására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
1 .

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői
álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálására
Előadó: Lovász Imre jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek.
Lovász Imre: a képviselő-testület kiírta a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és
Könyvtár intézményvezetői álláshelyére a pályázatot, amelyre nem érkezett be pályázat, így
az ideiglenes bizottság összehívására sem került sor.
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Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi, hogy
milyen javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta, és
mivel nem érkezett pályázat, ezért a bizottság javasolja a pályázati eljárás eredménytelenné
nyilvánítását.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése,
véleménye vagy más javaslata?
(Hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el az ügyrendi
bizottság javaslatára a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítását?
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
305/2017. (X. 12.) sz. határozata
A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshelyre
kiírt pályázati eljárás elbírálásáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság javaslatára figyelemmel a Nagyközségi József Attila Művelődési
Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshelyre kiírt pályázati eljárást eredménytelenné
nyilvánítja mivel a pályázati kiírásban meghatározott határidőig nem érkezett be
pályázat.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben
értesülnek.
2 .

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
helyi közszolgáltatásról szóló 9/2014. (VI. 14.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Lovász Imre jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek.
Lovász Imre: a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény megkérte a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére a nyilvántartásba vételt a
Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól, akik az engedélyt megküldték. A NÜVI elkészítette a
begyűjtésre vonatkozó önköltség számítást, mely kiküldésre került. A rendeletben a díj
módosítására nincs szükség, marad a nettó 1200,- ft/m3 díj, csak a közszolgáltató
személyében történt változást szükséges átvezetni az előterjesztés szerint.
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született?
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Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság elfogadásra
javasolja a rendeletmódosítást az előterjesztés szerint.
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság is tárgyalta, elnök urat kérdezi, hogy
milyen javaslat született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a pénzügyi bizottság
szintén elfogadásra javasolja az írásos anyagot.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése,
véleménye vagy más javaslata?
(Hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az ügyrendi
és pénzügyi bizottság javaslatára a rendelet módosítását az előterjesztés szerint?
A Képviselő-testület a rendeletmódosítást 7 igen szavazattal – minősített többséggel –
egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2017. (X. 13.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatásról szóló
9/2014. (VI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
3 .

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a helyi Népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló rendelet
felülvizsgálatára
Előadó: Lovász Imre jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos anyagot mindenki megkapta. Lovász Imre jegyzőt
kérdezi, hogy kívánja-e kiegészíteni szóban az írásos anyagot?
Lovász Imre: nem kívánja szóban kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság elfogadásra
javasolja az írásos anyagot.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése,
véleménye vagy más javaslata?
(Hozzászólás nem hangzik el.)
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az ügyrendi
bizottság javaslatára a rendeletet az előterjesztés szerint?
A Képviselő-testület a rendelet tervezetet 7 igen szavazattal – minősített többséggel –
egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2017. (X. 13.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazásról
(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
4 .

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a mezőőrség működését szabályozó intézkedési terv elfogadására
Előadó: Lovász Imre jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos anyagot mindenki megkapta, melyet mindkét
bizottság megtárgyalt. Jegyző urat kérdezi, hogy kívánja-e az írásos anyagot szóban
kiegészíteni?
Lovász Imre: az írásos anyagot nem kívánja szóban kiegészíteni. A két bizottság
létszámcsökkentést javasolt, amennyiben a képviselő-testület elfogadja a javaslatot, akkor
szükség lenne meghatározni, hogy mikortól legyen a létszámcsökkentés, tekintettel arra, hogy
felmentési idő is van, és esetleges végkielégítéssel is számolni kell. Ha bekövetkezik a
létszámcsökkentés, akkor annak az egy főnek, akinek megszűnik a munkaviszonya, akkor két
körös álláshely felajánlás lenne. Keresni kell egy hasonló munkakört, amelyben saját szakmai
képzettségének megfelelő munkakört lehetne felajánlani, amely lehetne közterület-felügyelői
álláshely is.
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja,
hogy csökkentett létszámmal működjön tovább a mezőőrség, valamint pályázati lehetőséget
kihasználva autó vásárlása valósuljon meg, továbbá javasolja a bizottság, hogy a mezőőrség
működését szabályozó intézkedési terv 4. pontja módosuljon, mely szerint a „minden hónap
10. napjáig” szövegrész helyében a „tárgyhót követő hónap 10. napjáig” szövegrész kerüljön.
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság is tárgyalta, milyen javaslat született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a pénzügyi bizottság
ugyanazt javasolja, mint az ügyrendi bizottság.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése,
véleménye vagy más javaslata?
Bertalan László: amikor megtörténik az, hogy 3 főről 2-re csökken a mezőőrök létszáma,
akkor mindenképpen meg kellene mind a három mezőőrtől kérdezni, hogy ki szeretné vállalni
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a közterület-felügyelői munkakört. Akik mezőőri beosztásban maradnak, a kóbor ebekkel
kapcsolatos feladatokban intézkedhetnének, illetve kötelesek intézkedni. Szabálysértési
eljárást indíthat, bírságolhat, ezt a feladatot a mezőőröknek kellene kiadni, hogy teljesen
vegyék kézbe. Részletesen le van írva, hogy milyen lehetőségeik vannak. Akinek nincsen
kerítése, és a kutyája kóborol, akkor hogyan lehet rábizonyítani, hogy az övé a kutya? Amikor
a portán van, de nincs kerítés, akkor rá lehet bizonyítani, hogy az övé a kutya?
Lovász Imre: amikor az ingatlanon van, és nincs kerítés, akkor szokott menni a kötelezés,
hogy 8 napon belül jó gazda módjára gondoskodjon a kutya elhelyezéséről, illetve 30 napon
belül intézkednie kell, hogy megakadályozza a kutya kiszökését. Akár kerítés építéssel, akár
kenel biztosításával, vagy bármilyen egyéb módon. Az állatvédelmi törvény előírja, hogy
állandó jelleggel a kutyát megkötni nem lehet, ezért legtöbb esetben vagy a kenel, vagy a
kerítés építés a megoldás. Azt, hogy valóban az ő tulajdonát képezi az eb a chip-el lehetne
bebizonyítani. Nagyon sok esetben nincsenek a kutyák bechipezve. Ha azt nyilatkozza az
ingatlantulajdonos, hogy nem az övé a kutya, akkor nem lehet vele mit kezdeni.
Bertalanné Drávucz Katalin: a létszámcsökkentésről nem most kell dönteni. Most arról kell
dönteni, hogy az intézkedési tervet elfogadják-e vagy sem, illetve kidolgozásra kerülne az,
hogy amennyiben a 3 fő 2-re csökken, és ezáltal a személyi jellegű kiadások csökkennek
2018. január 1-től. Megvizsgálásra kerülne, ha autóvásárlás történne, akkor mennyi lenne az
üzemanyag megtakarítás, illetve, ha nem történik autóvásárlás, akkor 2 fő esetében mennyi
lenne az üzemanyag megtakarítás. Ezek a tételek kidolgozásra kerülnek, és a képviselőtestület elé be lesz terjesztve, hogy tudjon a képviselő-testület érdemben dönteni. Arról
kellene dönteni, és határozatot hozni majd, hogy a testület erre a feladat ellátásra hány
álláshelyet biztosít, milyen üzemanyag ellátással. A pénzügyi osztály több alternatívát
kidolgoz, és akkor dönt a testület az esetleges létszámcsökkentésről, vagy autóvásárlásról.
Bertalan László: a mezőőrökkel már most ismertetni kellene a kóbor ebekkel kapcsolatos
feladataikat, mert úgy érzi, nem mindig vannak tisztában a jogaikkal, és kötelességeikkel a
munkájukat illetően. Nem tisztázott, hogy bírságolhatnak-e belterületen, és milyen területeken
bírságolhatnak.
Szöllősi János: le van írva, hogy milyen feladatokat láthatnak el.
Lovász Imre: megkapták mindannyian ezt a leírást, ami tartalmazza a mezőőrség feladatait.
Bertalan László: nem mindenki ismeri a lehetőségeket, hogy mikor intézkedhet.
Lovász Imre: újra át fogja adni nekik a feladataikat tartalmazó leírást. A kóbor ebekkel
kapcsolatos feladatok alapesetben a járási hivatal feladatai közé tartoznak, ha támadólag
lépnek fel, de természetesen tájékoztatni fogja erről a mezőőröket, és átbeszéli velük, hogy
mikor bírságolhatnak. A közterület felügyelet és az ebrendész jelenleg is folyamatosan ellátja
a feladatot, amennyire lehetőségük van.
Bagi Zsolt: nézi-e valaki az önkormányzatnál, hogy a mezőőröknél mennyi intézkedést
történt? Adnak le eseménynaplót?
Lóczi István: nem. Eddig nem nézték.
Bagi Zsolt: két évvel ezelőtt volt a mezőőröknél az a probléma, hogy azért nem bírságolnak,
mert nincs bírság tömbjük.
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Lovász Imre: igen, akkor utána is járt ennek a dolognak, meg is rendelte a bírság tömböket,
és kiosztásra is kerültek. Ebben az évben 4-5 alkalommal történt helyszíni bírság, amelyeket
tudomása szerint be is fizettek. Az intézkedéseikről szóló beszámoló a polgármesteri hivatal
beszámolójában is benne van minden év végén.
Bagi Zsolt: hónapról hónapra nincs beszámoló, mint ahogyan a polgármester és az
alpolgármester beszámol?
Lovász Imre: nincs ilyen, nekik évente egyszer van beszámolójuk, de ha van ilyen igény,
akkor ezt bevezetik.
Bagi Zsolt: nem a képviselő-testület felé gondolta a beszámolót, hanem a polgármesteri
hivatalban a felettesük felé. Régebben volt arra példa, hogy minden reggel a jegyzőnél
kezdtek.
Szöllősi János: ahogyan a hivatásos vadászoknak, a mezőőröknek is kellene vezetni
munkanaplót, eseménynaplót minden napról. Van ilyen nyomtatvány is, és hónap végén a
munkaadó részére leadják.
Mezei Norbert: nem ellenőrizhető, hogy ami a munkanaplóban le van írva, az valós-e. Amíg
saját gépjárművet használnak, addig nem lehet ellenőrizni. Ha önkormányzati gépjármű lenne,
akkor lehetne ellenőrizni, mert lenne menetlevél, kilométerállás. A bírságolásnak nincsen
technikai akadálya, évente egy alkalommal a mezőőrség önállóan is beszámol a
tevékenységéről.
Major Ferencné: a bírság tömböt használják is.
Bertalan László: akkor a bírság tömböt alkalmazzák a kóbor ebeknél is. Szeretné tudni, hogy
mennyi bírság lesz kiszabva a kutyatulajdonosokra.
Mezei Norbert: minden év márciusában van a mezőőri beszámoló, abban bizonyára benne
lesz.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e még valakinek kérdése
a mezőőri intézkedési tervvel kapcsolatban?
(Hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a két bizottság
javaslatára az intézkedési tervet?
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
306/2017. (X. 12.) sz. határozata
A mezőőrség működését szabályozó intézkedési terv elfogadására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság és a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára
figyelemmel elfogadja a mezőőrség működését szabályozó intézkedési tervet a 4. pont
alábbi módosításával:
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„minden hónap 10. napjáig” szövegrész helyébe a „tárgyhót követő hónap 10. napjáig”
szövegrész kerüljön.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin: ezek alapján kidolgozásra kerül a létszámcsökkenéssel
kapcsolatos megtakarítás, illetve az autóvásárlással kapcsolatos üzemanyag megtakarítás.
Mezei Norbert: akkor tudja a pénzügyi osztály kiszámolni, hogy mennyi az üzemanyag
fogyasztás, ha a testület meghatározza, hogy mit vár el a mezőőröktől, hogy hány kilométert
tegyenek meg egy hónapban. 80-100 liter volt meghatározva eddig.
Lovász Imre: ezzel a 80-100 literrel kellene számolni.
Bertalanné Drávucz Katalin: a három fő 8 órában bejárja most a területet?
Mezei Norbert: az is kérdés, hogy be kell-e mindennap járni a 7000 hektárt, vagy csak a
frekventált helyeket?
Bagi Zsolt: a délelőtti órákban fölöslegesen járnák a területet, inkább délután lenne szükség a
munkájukra. Nincs nagy mozgás a határban, télen nagyobb lesz a mozgás, a falopások miatt.
Bertalan László: szervezetten működne a falopások megfigyelése is, össze kellene dolgozni
a mezőőröknek a rendőrökkel, polgárőrökkel egyaránt. Nem biztos, hogy naponta 50
kilométert kell megtenni ahhoz, hogy fogjanak egy tolvajt, lehet, hogy csak 3 kilométert kell
megtenni, és mellé 3 órát figyelni. Lehet, hogy sokkal célravezetőbb a figyelés, mintha
járkálnának.
Mezei Norbert: a rendőröknek sem kell minden nap az egész területet bejárniuk, minden
napra meg van a feladatuk. Lehet, hogy a mezőőröknek is minden napra meg kell határozni a
feladatot.
Bertalan László: téli időszakban a településen lehetne őket alkalmazni.
Szöllősi János: munkaidőben lehetne alkalmazni, hogy fél évig 6 órában, fél évig 10 órában
lennének foglalkoztatva?
Bertalanné Drávucz Katalin: a közalkalmazotti törvényben és a munka törvénykönyvében
utána kell nézni. Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek még kérdése?
(További hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy
a pénzügyi osztály dolgozza ki a különböző alternatívákat?
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
307/2017. (X. 12.) sz. határozata
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Pénzügyi osztály megbízása
megtakarítások kimutatására

a

mezőőrség

további

működéséhez

kapcsolódó

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Jászladányi
Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát, hogy a következő soros képviselő-testületi
ülésre dolgozza ki a mezőőrség további működéséhez a költség megtakarítások
alakulását az alábbi esetekre:
- 3 fő álláshely lecsökkentése 2 fő álláshelyre – személyi jellegű megtakarítások,
- gépjármű vásárlása, annak működési költségei, szemben a jelenlegi üzemanyag
felhasználással,
- 2 fő mezőőr saját gépjármű használattal történő üzemanyag felhasználását havi 80100 liter üzemanyag elszámolással.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben
értesülnek.
5 .

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés utalvány kibocsátására
Előadó: Lovász Imre jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos anyagot mindenki megkapta, megkérdezi Lovász
Imre jegyzőt, hogy kívánja-e az írásos anyagot szóban kiegészíteni?
Lovász Imre: nem kívánja kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja
utalvány kibocsátását, és ehhez kapcsolódóan javasolja a települési támogatási rendelet,
valamint a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet módosítását az előterjesztés
szerint.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése,
véleménye vagy más javaslata?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el az ügyrendi
bizottság javaslatára, hogy az önkormányzat vásárlási utalványt bocsásson ki?
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
308/2017. (X. 12.) sz. határozata
Vásárlási utalvány kibocsátására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság javaslatára figyelemmel vásárlási utalvány kibocsátását határozza
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el. Képviselő-testület felkéri Lovász Imre jegyzőt, hogy a vásárlási utalvány
kibocsátásának részletszabályait tartalmazó szabályzatot a következő soros képviselőtestületi ülésre készítse elő, és terjessze be a testület elé.
Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottságot, hogy a következő
soros bizottsági ülésen határozzák meg a támogatás igénybevételének feltételeit,
figyelemmel a szociális törvény, a települési támogatásról szóló helyi rendelet és
egyéb vonatkozó jogszabályok betartásával.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a települési
támogatásról szóló rendelet módosítását az előterjesztés szerint?
A Képviselő-testület a rendeletmódosítást 7 igen szavazattal – minősített többséggel –
egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2017. (X. 13.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásról szóló
5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
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 7 igen szavazattal – minősített többséggel –
egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2017. (X. 13.) önkormányzati rendelete
a szervezeti és működési szabályzatról szóló
6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
6 .

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a 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, melyet nem kíván
szóban kiegészíteni. Pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született?
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Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság javasolja az
írásos anyaga elfogadását.
Bertalanné Drávucz Katalin: Gyárfás Lajos képviselő úr kérésére annyi kiegészítést kér,
hogy a TRV Zrt-vel tisztázni kell, hogy a temetőben található három kút, amire a vállalkozó
vízdíjat fizet, kerüljön ki a felsorolásból. Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e még
valakinek kérdése, vagy más javaslata?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a kiegészítő
megállapodást azzal, hogy a Dabi temetőben található 3 kút kerüljön ki a táblázatból?
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
309/2017. (X. 12.) sz. határozata
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel kötött Bérleti-üzemeltetési szerződést
kiegészítő megállapodás elfogadására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt-vel kötött Bérleti-üzemeltetési szerződést kiegészítő megállapodást az
előterjesztés szerint azzal, hogy a kiegészítő megállapodás 1 számú mellékletében 20.
és 21. soron található közkifolyók törlésre kerüljenek, tekintettel arra, hogy a temetőt
üzemeltető vállalkozó ezekre a kutakra havi rendszerességgel vízdíjat fizet.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben,
3./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
értesülnek.
7 .

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a Jászladányért Egyesület támogatási kérelmének megtárgyalására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: kérelem érkezett a Jászladányért Egyesület részéről, melyet
nem kíván szóban kiegészíteni. Pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság javasolja a
Jászladányért Egyesület támogatását 80.000,- forint értékben a nonprofit szervezetek részére
elkülönített összegből.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése,
véleménye vagy más javaslata?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pénzügyi
bizottság javaslatával?
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A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
310/2017. (X. 12.) sz. határozata
Jászladányért Egyesület támogatása 2017. évben
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel 2017. évben a Jászladányért
Egyesület részére 80.000,- forint támogatást biztosít az önkormányzat 2017. évi
költségvetésében a civil szervezetek részére elkülönített összegből.
Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát a támogatási
szerződés elkészítésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben,
3./ Jászladányért Egyesület
értesülnek.
8 .

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés EFOP 2.4.1 pályázati felhívásra pályázat benyújtására
Előadó: Major Ferencné alpolgármester,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: az előterjesztést mindenki megkapta, Major Ferencné
alpolgármestert kérdezi, hogy kívánja-e az írásos anyagot szóban kiegészíteni?
Major Ferencné: nem kívánja kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja a
pályázat benyújtását.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése,
véleménye vagy más javaslata?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az ügyrendi
bizottság javaslatára a pályázat benyújtásával?
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen, 1 nem szavazattal elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
311/2017. (X. 12.) sz. határozata
A „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)” című, EFOP2.4.1 kódjelű pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról
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1. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat az EFOP-1.6.2 kódjelű támogatási
kérelme jogosultsági döntését követően az EFOP-2.4.1 kódjelű, „Szegregált
élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)” felhívásra benyújtja
támogatási kérelmét.
2. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a támogatási kérelem benyújtásához szükséges nyilatkozatok,
megállapodások aláírására.
Határidő: felhívás szerinti határidőben
Felelős:
Major Ferencné alpolgármester
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben
értesülnek.
9 .

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megvalósításával kapcsolatos
feladatok teljesítéséről és ennek érdekében a Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer
átalakításáról
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 az írásos
anyag elfogadását javasolja.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése,
véleménye vagy más javaslata?
Szöllősi János: javaslattal szeretne élni, hogy az önkormányzat jelezze már a Regio-Kom
felé, hogy 3 hónapja nem küldtek a lakosság felé számlát.
Bertalanné Drávucz Katalin: a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság az a cég, aki a számlákat kiállíttatja, jelezni fogja
nekik egy külön levélben ezt a problémát.
(További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az ügyrendi
bizottság javaslatával?
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
312/2017. (X. 12.) sz. határozata
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A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megvalósításával kapcsolatos feladatok
teljesítéséről és ennek érdekében a Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer
átalakításáról
I.

Jászladány
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
hulladékgazdálkodási feladatok hatékony ellátása érdekében felhatalmazza a
REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulást, hogy átruházott
hatáskörben eljárva
1. a Szelektív Nonprofit Kft. felé jogosító – közös tulajdonú – üzletrészt
szerezzen, a Társulás képviselője az üzletrész-adásvételi szerződést megkösse,
2. a Társulás képviselője a Szelektív Nonprofit Kft. létesítő okiratának
módosítására hivatott jogügyletet létrehozza és mindazon további szükséges
intézkedéseket megtegye, vagy azok megtételére másnak meghatalmazást
adjon, melyek ahhoz szükségesek, hogy a cégadat-változásokat az illetékes
Cégbíróság a cégjegyzékbe bejegyezze,
3. a Társulás képviselője a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést és az
azzal egy okiratba foglalt, a Ht. 37/B. § szerint az önkormányzat részvételével
működő Társulás tulajdonában álló hulladékgazdálkodási létesítmények,
eszközök, vagyonelemek üzemeltetéséhez szükséges vagyonkezelési
szerződést a Szelektív Nonprofit Kft-vel megkösse,
4. az önkormányzat tulajdonában álló és a Ht. 37/B. § hatálya alá tartozó vagyon
vonatkozásában a vagyonkezelési szerződést a Közszolgáltatóval megkösse.

II.

Jászladány
Nagyközségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
hulladékgazdálkodási feladatok hatékony ellátása érdekében hozzájárul ahhoz,
hogy a részesedése mellett működő gazdasági társaság a Szelektív Nonprofit Kftben részesedést szerezzen és felhatalmazza a vezető tisztségviselőt, hogy a
részesedésszerzéshez szükséges jogügyleteket dokumentáló okiratokat aláírja.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben,
3./ REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás
értesülnek.
1 0 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérelme 1 fő részmunkaidős dajkai álláshely
biztosítására
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: írásos kérelem érkezett az óvoda vezetője részéről, melyet
mindenki megkapott. Megkérdezi Lajosné Kiss Klára intézményvezetőt, hogy kívánja-e
kiegészíteni, vagy összefoglalni az előterjesztést?
Lajosné Kiss Klára: nem kívánja kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta milyen javaslat született?

