J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. november 23-án megtartott soros nyílt ülésén
a Polgármesteri Hivatal dísztermében
Jelen vannak: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bertalan László,
Gyárfás Lajos, Major Ferencné, Seresné Lados Éva, Szöllősi János, Tóth Imre 7 fő képviselő.
Később érkezik: Bagi Zsolt 1 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,
Kun Adrienn a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár megbízott
vezetője,
Tóth Dániel c. rendőr főhadnagy, a Jászladányi Rendőrőrs parancsnoka.

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester tisztelettel köszönti a soros képviselő-testületi
ülésen megjelent képviselőket, és meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy a 9 fő
képviselőből 7 fő jelen van, Bagi Zsolt képviselő jelezte, hogy késni fog, Dr. Bakos Beáta
képviselő jelezte távolmaradását, a testület határozatképes, az ülést megnyitja. A kiküldött
meghívóban 26 napirendi pont tárgyalása szerepel, megkérdezi a képviselő-testület tagjait,
hogy van-e valakinek plusz napirendi pont, illetve módosító javaslata?
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság részéről: a pénzügyi bizottság
tárgyalta, ezért javasolja, hogy a képviselő-testület is tárgyalja meg zárt ülésben a Vásártér u.
10/A. és a Nótás u. 4. szám alatti ingatlanok értékesítési ajánlatát.
Gyárfás Lajos: javasolja, hogy nyílt ülés végén Egyebek című napirendi pontot tárgyaljon a
testület.
(További hozzászólás, módosító javaslat nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy
22. napirendi pontként nyílt ülésben Egyebek napirendi pontot tárgyaljon a testület?
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
333/2017. (XI. 23.) sz. határozata
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Napirend kiegészítése
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi
ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben kíván tárgyalni:
22./

Egyebek
Előadó:

Gyárfás Lajos képviselő

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy
zárt ülésben 28. napirendi pontként a Vásártér u. 10/A szám alatti ingatlan értékesítéséről
szóló előterjesztést tárgyalja a testület?
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
334/2017. (XI. 23.) sz. határozata
Napirend kiegészítése
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi
ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet zárt ülésben kíván tárgyalni:
28./

Előterjesztés a Jászladány, Vásártér u. 10/A. szám (998/1 hrsz.) alatti ingatlan
értékesítési ajánlatának megtárgyalására
Előadó: Major Ferencné alpolgármester,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy
zárt ülésben 29. napirendi pontként a Nótás u. 4. szám alatti ingatlan értékesítéséről szóló
előterjesztést tárgyalja a testület?
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
335/2017. (XI. 23.) sz. határozata
Napirend kiegészítése
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi
ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben kíván tárgyalni:
29./

Előterjesztés a Jászladány, Nótás u. 4. szám (1114 hrsz.) alatti ingatlan
értékesítési ajánlatának megtárgyalására
Előadó: Major Ferencné alpolgármester,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

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

3
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a mai napirendet,
mely következtében 22 napirendi pontot nyílt ülésben, 7 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
336/2017. (XI. 23.) 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./

Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciójára
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

3./

Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak
módosítására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

4./

Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetési
módosítására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

5./

Javaslat a belső ellenőrzés 2018. évi ütemtervére
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Lovász Imre jegyző,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

6./

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről
Előadó: Lovász Imre jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

7./

Javaslat a Képviselő-testület 2018. évi munkatervére
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

8./

Előterjesztés folyószámla-hitel szerződés megkötésére
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

rendeletének
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9./

Előterjesztés a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok
rendjéről, a település tisztaságáról valamint a települési szilárd és
folyékony hulladékkal összefüggő feladatok végrehajtásáról szóló 17/2004.
(IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Lovász Imre jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

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 települési támogatásról
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Lovász Imre jegyző,
Lóczi István aljegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

12./

Előterjesztés a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény
ideiglenes intézményvezető megbízásának meghosszabbítására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

13./

Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
ideiglenes intézményvezető megbízásának meghosszabbítására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

14./

Előterjesztés a védőnői álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálására
Előadó: Lovász Imre jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

15./

Előterjesztés háziorvosi álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálására
Előadó: Lovász Imre jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

16./

Előterjesztés az óvoda munkaruha szabályzatának hatályon kívül
helyezésére
Előadó: Lovász Imre jegyző,
Lajosné Kiss Klára intézményvezető,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság,

17./

Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
munkaruha szabályzatának hatályon kívül helyezésére
Előadó: Lovász Imre jegyző,
Kun Adrienn mb. intézményvezető,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

18./

Előterjesztés az I. és III. felnőtt háziorvosi körzetek rezsitámogatás
finanszírozásának felhasználására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

19./

Előterjesztés az építményadóról szóló önkormányzat
elfogadására
Előadó: Lovász Imre jegyző,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

szóló

5/2015.

(II.

23.)

rendelet

5
20./

Előterjesztés a mezőőrség további működésére
Előadó: Lovász Imre jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

21./

Főépítészi tájékoztató Jászladány Településképi Arculati Kézikönyve
(TAK) és a helyi településképi rendelet (TKR) készítésével kapcsolatban
Előadó: Dankó Zoltán főépítész

22./

Egyebek
Előadó: Gyárfás Lajos képviselő

Zárt

ülés

23./

Javaslat az Év Embere Jászladányon 2017. kitüntető díjra
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

24./

Előterjesztés a Jászladány, Kossuth L. u. 31. szám a (1728/2 hrsz.) alatti
önkormányzati ingatlan értékesítésére
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

25./

Előterjesztés a Jászladány, Kossuth L. u. 121. szám (1372 hrsz.) alatti
ingatlan értékesítési ajánlatának megtárgyalására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

26./

Előterjesztés a Jászladány, Jászkiséri u. 29. szám (1794 hrsz.) alatti
ingatlanrész felajánlásának megtárgyalására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

27./

Előterjesztés öröklés felajánlás megtárgyalására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

28./

Előterjesztés a Jászladány, Vásártér u. 10/A. szám (998/1 hrsz.) alatti
ingatlan értékesítési ajánlatának megtárgyalására
Előadó: Major Ferencné alpolgármester,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

29./

Előterjesztés a Jászladány, Nótás u. 4. szám (1114 hrsz.) alatti ingatlan
értékesítési ajánlatának megtárgyalására
Előadó: Major Ferencné alpolgármester,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

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

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester
Bertalanné Drávucz Katalin: a két ülés közötti munkáról szóló polgármesteri és
alpolgármesteri tájékoztatót mindenki megkapta. Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e
valakinek kérdése, vagy véleménye az írásos anyaggal kapcsolatban?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin: szóbeli kiegészítésként felolvassa a Tánczos Hajnalkától
érkezett képviselő-testületnek címzett levelet:
„Tisztelt Polgármester Asszony, Képviselő Testület! Nagy megtiszteltetés, ha az a közösség,
ahol élsz, dolgozol mond elismerő véleményt a munkádról, és ennek eredménye a „Jászladány
Közszolgálatáért díj.” A 2017. november 13-i Szociális Munka Napi ünnepségen az Önök
döntése alapján Nekem jutott az az örömteli megtiszteltetés, hogy ezt a díjat a Polgármester
Asszonytól átvehettem. Szerencsés vagyok, hogy olyan kiváló munkatársakkal és vezetőkkel
dolgozhatok, akik hozzásegítettek e díjhoz. Köszönöm elismerésüket, köszönöm a díjat.
További munkájukhoz sok sikert, jó egészséget kívánok! Jászladány, 2017. november 22.
Tisztelettel: Tánczos Hajnalka”
Másik fontos információ, mellyel kapcsolatban kéri a képviselőket, hogy ülés végéig
mindenki gondolkozzon rajta, hogy az oromhegyesi testvértelepülésről kapott az
önkormányzat egy meghívót, három napos rendezvényre december 1-től december 3-ig,
ahová Jászladányról 4 tagú küldöttséget várnak szeretettel. A programok részletes leírását is
megkapták, pénteken 16 órától kezdődik a rendezvény, mely szombaton bállal, vasárnap
reggelivel zárul. Kéri, hogy jelezze, aki el tudna menni, és képviselni a települést
alpolgármester asszonnyal.
Ismételten köszönti Tóth Dániel őrsparancsnok urat, és kéri a képviselőket, hogy amennyiben
kérdésük vagy észrevételük lenne a közbiztonsággal, illetve a rendőri munkával
kapcsolatosan, akkor azt tegyék fel.
Szöllősi János: lakásának szomszédjában, a Kossuth Lajos u. 120. szám alatt van egy lakatlan
ingatlan, melyet az elmúlt hónapban már 7-8 alkalommal törik fel, nem győzik visszaszögelni
az ajtókat, ablakokat. Egy Újszászról idetelepített nő már többször benn volt az ingatlanban,
attól fél, hogy be fog oda költözni illegálisan. A segélykérő számot hívta, akik a rendőrséget
kapcsolták, ott azt a választ kapta, hogy nem tudnak mit tenni ezzel a helyzettel.
Őrsparancsnok úrtól kérdezi, hogy mi a teendő?
Tóth Dániel c. rendőr főhadnagy: kinek a tulajdonában van az ingatlan?
Szöllősi János: négy tulajdonos van, de csak az egyikőjük tartózkodik Jászladányon, az
idősek otthonában, a többiek Budapesten illetve Egerben vannak.
Tóth Dániel c. rendőr főhadnagy: ha visszaér az őrsre, akkor megnézeti a kollégáival. A
képviselő úr által elmondottak alapján valószínűleg magánlaksértés áll fenn, melyhez kell egy
magánindítvány a tulajdonosok valamelyikétől, a 4 tulajdonost képviselheti 1 fő. Akkor tud a
rendőrség intézkedni, ha bejelentés érkezik a tulajdonos részéről. A jászladányi őrsön
mondták azt, hogy nem tudnak intézkedni az ügyben?
Szöllősi János: a 112 segélyhívót tárcsázta, és onnan kapcsolták a rendőrséget, akik ezt
mondták.
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Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e még valakinek
őrsparancsnok úrhoz kérdése, észrevétele?
(További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése a
két ülés közötti munkáról szóló tájékoztatóval 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 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
337/2017. (XI. 23.) sz. határozata
A polgármester és az alpolgármester két ülés közötti munkájáról szóló tájékoztató
elfogadása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a két ülés között
végzett munkáról a polgármester és az alpolgármester által készített írásos tájékoztatót.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Jászladány Nagyközség Polgármestere helyben
3./ Jászladány Nagyközség Alpolgármestere helyben
értesülnek.
Tóth Dániel c. rendőr főhadnagy: szeretne kérést intézni a képviselő-testülethez a
rendőrségi épülettel kapcsolatban. Évek óta probléma a fűtés a rendőrőrsön. Tavaly kaptak
segítséget, de most sem működik rendesen a rendszer. Van olyan része az épületnek, ahol 35
fok van, a másik végében pedig kabátban ülnek a kollégái. Kéri, hogy amennyiben van erre
lehetőség, akkor szakembert küldjenek már a probléma megoldására.
Bertalanné Drávucz Katalin: Göröcs Lászlót, a NÜVI megbízott intézményvezetőjét
kérdezi, hogy van-e erre lehetőség?
Göröcs László: van lehetőség, küldeni fog szakembert.
Tóth Dániel c. rendőr főhadnagy: megköszöni a segítséget. Egy közlekedési témában
szeretné kérni, hogy a képviselő-testület gondolja át a jelenlegi helyzetet.
Jászalsószentgyörgyről érkezve a településre a vezér utcákhoz kanyarodva, valamint a Tisza
utca végén is hiányzik a helységjelző tábla. Akkor lehet ebből probléma, ha ott lenne egy
közlekedési baleset. A település kialakításából adódóan látszik, hogy az már lakott terület, de
hivatalosan akkor számít lakott területnek, ha azt tábla jelzi. Nem tudja, hogy van-e ebben
döntési jogköre a képviselő-testületnek, hogy ezekre a helyekre is vonatkozzon a lakott
területet jelző tábla. Más a rendőri intézkedés lakott területen belül, és kívül.
Bertalanné Drávucz Katalin: a település ott kezdődik, ahol a települést jelző tábla ki van
helyezve. A közigazgatási terület az egy másik fogalom. A világtalálkozó alkalmával készült
táblákat sem engedte a Közút, hogy a helységjelző táblán kívülre legyenek elhelyezve. A
Közútnak kellene a helyiségtáblát kintebb helyezni.

8
Tóth Imre: nem lehet a táblát kintebb tenni, mert ahhoz az kellene, hogy belterületté
minősítsék azt a területet.
Tóth Dániel c. rendőr főhadnagy: nem feltétlenül szükséges a tábla helyét megváltoztatni,
csak egy felvetés volt a rendőri intézkedés alkalmával felmerült kérdés miatt.
Bertalanné Drávucz Katalin: meg fogják keresni a Közutat, hogy adjanak állásfoglalást
ebben az ügyben.
(További hozzászólás nem hangzik el,
Tóth Dániel őrsparancsnok elhagyja a tanácstermet.)
2 .

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciójára
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos anyagot mindenki megkapta, melyet nem kíván
szóban kiegészíteni, átadja a szót Mezei Norbert pénzügyi osztályvezetőnek.
Mezei Norbert: jogszabály már nem írja elő, de a képviselő-testület 2017. évi munkatervében
szerepelt a 2018. évi koncepció tárgyalása, ezért a pénzügyi osztállyal és az
intézményvezetőkkel közösen elkészítették az anyagot. Az első részben a Kormányzat
gazdaságpolitikájának fő vonásait, és az államháztartás alakulását mutatja be pár mondatban,
mely megegyezik a 2018. évi országos költségvetés bevezetőjével. Itt fel vannak sorolva azok
a nagyobb változások, amelyek a nemzetgazdaságot és az államháztartást érintik, mert ezek
közvetve az önkormányzatokat is érintik, de az anyag második fele az, ami a jászladányi
helyzetet mutatja be. Az intézmények egyesével meghozták a koncepciójukat, melyek
összedolgozásra kerültek. Fel vannak sorolva, hogy milyen bevételek és kiadások várhatóak
az elkövetkezendő évben. 2018-as évre nem terveznek az intézmények létszámváltozást. A
dologi kiadások 2012-es szinten vannak feltüntetve, mert azóta is azokon a kereteken belül
mozognak. Polgármester asszony kérésére a bevételek alakulásáról egy külön előterjesztés is
készült, mely az önkormányzat összes bevételét tartalmazza intézményenként. A
koncepciónak van még további két kérelem része is, melyet a Jászkiséri Önkormányzati
Tűzoltóság és az orvosi ügyelet fenntartója nyújtott be az önkormányzathoz. A határozati
javaslatban felsorolta azokat az intézkedéseket, amelyek alapján úgy gondolja, hogy a
pénzügyi osztály és az intézmények közösen meg tudják tenni a szükséges lépéseket. 2018.
február 15-ig szükséges a költségvetést elkészíteni, és benyújtani a képviselő-testület elé.
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést, elnök úr
távollétében Tóth Imre képviselőt kérdezi, hogy milyen javaslat született?
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság részéről: a pénzügyi bizottság
tárgyalta az anyagot, és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja az alábbi
kiegészítésekkel: A Képviselő-testület bízza meg a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályát,
hogy az érintett intézmények bevonásával az önkormányzat 2018. évi költségvetésének
tervezésére, legkésőbb 2018. február 15-ig vizsgálja felül:
- a közterület használati díj, valamint a vásári és piaci helypénz díj emelésének várható
bevételeit,
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-

az önkormányzati lakások bérleti díj 25 %-os emelésének várható bevételeit,
a gyermek és felnőtt étkezés térítési díj emelésének várható bevételeit
költségszámításokkal alátámasztva,
- a NÜVI szolgáltató tevékenységi díjának felülvizsgálatát a piaci árakhoz viszonyítva.
A pénzügyi bizottság ezekkel a kiegészítésekkel javasolja elfogadásra az írásos anyagot.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése,
véleménye vagy más javaslata?
Szöllősi János: a bizottság ülésén is kérdezte az önkormányzati bevételek növelésével
kapcsolatban, hogy a 4 bevételi tétel mellett ötödikként a talajterhelési díj bevétel nem jelenik
meg? 2018 évre nem lesz tervezve ilyen bevétel?
Lovász Imre: 2018. évben bevételként meg fog jelenni a talajterhelési díj, de még pontosan
nem lehet tudni, hogy milyen összegben, mert ez egyrészt önbevallás alapján fog működni,
másrészt pedig ha nem vallják be, akkor az önkormányzat a TRV Zrt-től kap egy
adatszolgáltatást jövő tavasszal, amely alapján ezt a díjat ki lehet vetni az adófizetőkre.
Szöllősi János: nem összegszerűen kíváncsi a bevételre, hanem az elv, hogy erre a bevételre
is lehet számítani, és szerepelni fog majd az önkormányzat költségvetésében a 20108. évi
bevételek között.
Lovász Imre: igen.
Szöllősi János: másik kérdése, hogy 2017. évben, ha nem is teljes összegben, hanem csak
részösszegben, de kapott az önkormányzat az államtól bérkonszolidációt. 2018. évre ezt nem
finanszírozza az állam?
Mezei Norbert: 2017. évre is utólag kapták a kiegészítést. A kötelező feladatokat
finanszírozza az állam, az óvodánál például úgy néz ki, hogy nullás lesz a költségvetés, hiszen
teljes mértékben le lesz finanszírozva. Továbbra is azokkal a nem kötelező feladatokkal
vannak a problémák. Az egyik ilyen nagy probléma, mert nem kötelező feladat a szociális
otthon bérköltségének finanszírozása, a másik NÜVI, mert itt kevés a kötelező feladat, a többi
részt önállóan kell kigazdálkodni. Az állam is érzékelte ezt a problémát, még ha nem is olyan
nagymértékben, mint ahogy az önkormányzat. Egyszer érkezett 15 millió forint, tegnapi nap
pedig benyújtásra került a rendkívüli önkormányzati támogatásra a pályázat, mely 11 millió
forint körüli összeg, tehát ebben az évben kb: 26 millió forint bérkiegészítést ad az állam
utólag. A költségvetésben tervezetten ezekkel a tételekkel nem lehet számolni. A minimálbér
tovább fog emelkedni, és nincs róla hír, hogy ez a finanszírozásban megjelenne. Ami ebben
az évben 90 millió forint hiányt jelentett, az következő évben 100 millió forint fölé fog
emelkedni. Szerencsére az intézmények úgy gazdálkodnak, hogy ebben az évben is sikerült
kigazdálkodni a hiányzó összeget, bízik benne, hogy ez jövőre is működni fog.
Szöllősi János: sajnálattal olvasta, hogy az idei 51,5 millióról jövő évben 49.254 ezer forintra
csökken a szociális keret, nem beszélve arról, hogy a 2016. évi támogatás közel 5 millió
forinttal volt több. Évről évre tapasztalják, hogy csökken az összeg. Egyre nehezebb az
önkormányzatnak kigazdálkodnia a bérnövekményeket, és egyéb kiadásokat. Köszöni a
tájékoztatás, és hogy elkészítették a teljes körű koncepciót az intézményvezetőkkel együtt.
Bertalanné Drávucz Katalin: a szociális keret emelkedése vagy csökkenése nem
befolyásolja a béreket. A szociális keret az, amiből gazdálkodni tud az önkormányzat, a
szociális bizottság. Véleménye, hogy addig, amíg 20-25 millió forint értékben tud az
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önkormányzat vásárlási utalványt kibocsájtani, addig nem olyan nagy a probléma. Ez a
szociális keret nem fordítható bérre. Szociális területen nagyon kevés az a kérelmező, aki el
van utasítva, az is többnyire jogszabályi hivatkozás miatt. A bérprobléma többnyire az önként
vállalt feladatoknál jelentkezik, erre kell megoldást keresni. Megkérdezi a képviselőket, hogy
van-e még valakinek kérdése, véleménye, vagy a pénzügyi bizottság javaslatától eltérő
javaslata?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a pénzügyi
bizottság javaslatát?
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
338/2017. (XI. 23.) sz. határozata
Az önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018.
évi költségvetési koncepcióját - mint a költségvetés kidolgozásának alapját - az
alábbiak szerint elfogadja:
1.

A működési bevételek és kiadások – felhalmozási bevétel felhasználása nélküli –
egyensúlyának megteremtésére tett intézkedések folytatása. A költségvetési terv
összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése.

2.

Az önkormányzat hitelt – likviditási hitel kivételével- 2018. évben nem vesz fel.

3.

Az intézményrendszer működésének felülvizsgálata, működőképességének - a
takarékossági szempontok figyelembevételével – megőrzése.

4.

A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok
prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor
tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből
megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező
önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.

5.

A helyi szociális rendeletben és egyéb rendeletekben meghatározott önkéntes
önkormányzati juttatások felülvizsgálata.

6.

A helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés és azok támogatása,
melyek általában kulturális, polgári védelmi, sport területekre terjed ki. Kiemelt
jelentőséggel bír azon szervezetek támogatása, melyek a kötelező önkormányzati
feladatok ellátásában az önkormányzattal kötött megállapodás szerint részt
vesznek.

7.

A pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, és kihasználása. A
költségvetésben jelentkező többletbevételből meg kell teremteni a pályázati
önrészeket.

8.

Az Önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak felülvizsgálata, ingatlanok
értékesítésének, hasznosításának vizsgálata, és megvalósítása. Ingatlanértékesítés
bevételei csak beruházásra és felújításra fordítható, illetve a pályázatok
önrészeinek biztosítására.

9.

A felújításokra és felhalmozási kiadásokra tervezett összegek működési kiadásra
nem csoportosíthatók át.
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10.

Újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell
venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül
szolgáló bevételek realizálását.

11.

A szolgáltatások bevételeinek felülvizsgálata. (étkeztetés, bérleti díjak stb.)

12.

Működési kiadások (foglalkoztatáspolitikai célokhoz igazodó személyi
juttatások és kötelező valamint állami feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások,
ezen túl az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások)
meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell
juttatni. A költségek vonatkozásában a szükséges és reális fedezetet biztosítani
kell a tervezés során.

13.

A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson
alapuló kiadások elsődlegességét biztosítani kell.

14.

A végleges költségvetési rendelettervezet kidolgozása során tovább kell keresni
a bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének lehetőségeit.

15.

Az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel történő
egyeztetés útján kell kialakítani.

16.

A 2018. évi költségvetés részletes tervező munkájának alapjául elfogadja az
Államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 26. § (1) bekezdése alapján benyújtott 2018. évi költségvetési
koncepciót.

17.

A Képviselő - testület felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy az
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. § (1)-(4) bekezdésének és
a Helyi önkormányzatok és szerveik, valamint egyes centrális alárendeltségű
szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (1)
bekezdése a) pontjának előírása szerint készítse majd el a jogszabály szerinti
határidőt figyelembe véve a 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetét.

18.

A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános
tartalékot kell képezni. Ennek az idei évben is eleget kell tenni.

19.

A Képviselő - testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző által készített
költségvetési rendelet-tervezetet az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 24. § (2) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően nyújtsa be a
Képviselő-testületnek elfogadásra.

20.

A Képviselő - testület felkéri a bizottságokat, hogy a költségvetési koncepció
alapján folyamatában segítsék az Önkormányzat költségvetésének tervezését és
megalapozott takarékos gazdálkodását.

21.

A Képviselő-testület megbízza a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályát, hogy
az érintett intézmények bevonásával az önkormányzat 2018. évi
költségvetésének tervezésére, legkésőbb 2018. február 15-ig vizsgálja felül:
a) a közterület használati díj, valamint a vásári és piaci helypénz díj emelésének
várható bevételeit
b) az önkormányzati lakások bérleti díj 25 %-os emelésének várható bevételeit
c) A gyermek és felnőtt étkezés térítési díj emelésének várható bevételeit
költségszámításokkal alátámasztva.
Képviselő-testület felkéri a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő
Intézmény megbízott vezetőjét, hogy az intézmény szolgáltató tevékenységi
díjait vizsgálja felül a piaci árakhoz viszonyítva

22.
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A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a költségvetési terv készítésekor a
koncepcióban elfogadott döntéseket vegye figyelembe.
Felelős:

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Lovász Imre jegyző,
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető,
Intézmények vezetői
Határidő: folyamatos a 2018. évi költségvetés készítése során
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben,
3./ Intézményvezetők helyben
értesülnek.
3 .

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak módosítására
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Előadó:
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: a 2017. évi költségvetési előirányzatok módosítása az elmúlt
időszakban bekövetkezett változásokat, a Kormányzati és saját hatáskörű módosításokat
tartalmazza. Az írásos anyagot nem szeretné szóban kiegészíteni, ha bárkinek kérdése van,
arra szívesen válaszol. Megkérdezi Mezei Norbert pénzügyi osztályvezetőt, hogy kívánja-e az
írásos anyagot szóban kiegészíteni?
Mezei Norbert: 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,
és elfogadásra javasolja az Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak
módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal, amely alapján a bevételi és kiadási főösszeg
2.049.038.525,- forintra módosul.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése,
véleménye, vagy a pénzügyi bizottság javaslatától eltérő 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 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
339/2017. (XI. 23.) sz. határozata
2017. évi költségvetési előirányzatok módosítása
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a Jászladány Nagyközségi
Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak módosítását az előterjesztés
szerinti tartalommal, amely alapján a bevételi és kiadási főösszeg 2.049.038.525,forintra módosul.
Erről: 1./
2./

4 .

Képviselő-testület tagjai helyben,
Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben
értesülnek.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítására
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Előadó:
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos anyagot mindenki megkapta, melyben az elmúlt
időszakban bekövetkezett előirányzat változások lettek átvezetve. Megkérdezi Mezei Norbert
pénzügyi osztályvezetőt, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni az írásos anyagot?
Mezei Norbert: 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 elfogadásra
javasolja a költségvetési rendelet módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése,
véleménye, vagy a pénzügyi bizottság javaslatától eltérő javaslata?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a pénzügyi
bizottság javaslatára a 2017. évi költségvetési rendelet módosítását az előterjesztés szerint?
A Képviselő-testület a rendeletmódosítást 7 igen szavazattal – minősített többséggel –
egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2017. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
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5 .

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Javaslat a belső ellenőrzés 2018. évi ütemtervére
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Előadó:
Lovász Imre jegyző,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: minden évben az önkormányzattal egyeztetve a belső ellenőr
összeállít egy ütemtervet, hogy melyek legyenek azok a fő irányvonalak, amelyeket
következő évben ellenőrizni kell. Ez az ütemterv elkészült, és mindenki részére megküldésre
került. Az írásos anyagot nem kívánja szóban kiegészíteni, átadja a szót Lovász Imre
jegyzőnek.
Lovász Imre: kötelező önkormányzati feladat a belső ellenőrzés, melynek ütemtervét minden
évben november 30-ig kell elfogadni a következő évre vonatkozóan. Két főbb tárgykör van,
amit a belső ellenőrzésnek kötelezően tartalmaznia kell, az egyik a költségvetés tervezése, a
másik a beszámoló ellenőrzése. A belső ellenőri szerződésben az idei évihez képest változás
nem történt.
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született?
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság részéről: a bizottság elfogadásra
javasolja a belső ellenőri ütemterv elfogadását 2018. évre vonatkozóan az előterjesztés
szerinti tartalommal.
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 a belső ellenőrzési tervet az előterjesztés szerint?
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
340/2017. (XI. 23.) sz. határozata
A 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja az Önkormányzat 2018. évi
belső ellenőrzési tervét, az előterjesztés szerint.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben,
3./ Szűcs és Társa Kft. (Szolnok)
értesülnek.
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6 .

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről
Lovász Imre jegyző,
Előadó:
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: a Polgármesteri Hivatal 2017. Évi tevékenységéről készült
beszámolót mindenki megkapta. Lovász Imre jegyzőt kérdezi, hogy kívánja-e az írásos
anyagot szóban kiegészíteni?
Lovász Imre: nem kívánja szóban kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi, hogy
milyen javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta és
elfogadásra javasolja a Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót 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
bizottság javaslatára a beszámolót az előterjesztés szerint?
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
341/2017. (XI. 23.) sz. határozata
Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a Polgármesteri Hivatal 2017.
évi tevékenységéről szóló beszámolót, egyben megköszöni a Polgármesteri Hivatal
dolgozóinak munkáját.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Jászladányi Polgármesteri Hivatal helyben
értesülnek.
7 .

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Javaslat a Képviselő-testület 2018. évi munkatervére
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2015. (II. 23.) számú
önkormányzati rendelet 25. § (4) bekezdése előírja, hogy: „A polgármester a munkaterv
összeállításához javaslatot kér: a képviselő-testület tagjaitól, a képviselő-testület
bizottságainak tagjaitól, a fontosabb közszolgáltatást nyújtó szervezetektől, az önkormányzati
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intézmények vezetőitől, a településen működő társadalmi szervezetek, egyesületek,
önszerveződő közösségek vezetőitől, a polgármesteri hivatal osztályvezetőitől.”
A javaslatok beérkeztek, melyek az írásos anyag mellékleteként kiküldésre is kerültek. A
munkaterv javaslatként figyelembe vehető napirendi pontok a munkaterv tervezetbe
beépítésre kerültek, a kért időpontok és helyszínek figyelembe vételével. Voltak olyan
javaslatok, amelyeket napirendi pontként nem tud tárgyalni a képviselő-testület, mert
esetlegesen költségvetési előkészítést igényelnek, illetve valamilyen költségvetési vonzata
van, ezeket elő fogják készíteni, és a 2018. évi költségvetés tárgyalásakor hozni fogják a
képviselő-testület elé a költségvetésbe beépítve, megtárgyalásra. Az ügyrendi bizottság
tárgyalta a képviselő-testület 2018. évi munkatervét, elnök asszonyt kérdezi, hogy milyen
javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság elfogadásra
javasolja a 2018. évi munkatervet az előterjesztés szerinti tartalommal.
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
bizottság javaslatára a képviselő-testület 2018. évi munkatervét az előterjesztés szerint?
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
342/2017. (XI. 23.) sz. határozata
A Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadásáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a képviselő-testület 2018. évi
munkatervét az előterjesztés szerint.
Erről: 1./
2./
3./
4./

8 .

Képviselő-testület tagjai helyben,
Jászladányi Polgármesteri Hivatal helyben,
Intézményvezetők helyben,
Napirendi pontok előadói
értesülnek.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés folyószámla-hitel szerződés megkötésére
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Előadó:
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos előterjesztést mindenki megkapta, melyben
mindössze arról van szó, hogy az önkormányzat minden évben biztonsági intézkedésként
folyószámla-hitel szerződést köt, mely ebben az évben is december 31-én lejár. Ennek újbóli
megkötésére van lehetőség egy testületi határozattal. Mezei Norbert pénzügyi osztályvezetőt
kérdezi, hogy kívánja-e az írásos anyagot szóban kiegészíteni?
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Mezei Norbert: nem kívánja kiegészíteni, a kérdésekre szívesen válaszol.
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született?
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság részéről: a bizottság javasolja a
folyószámla hitel szerződés megkötését, eddig nem volt szükség az igénybe vételére, a
bizottság reméli, hogy ezután sem lesz rá szükség.
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 bizottság
javaslatát?
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
343/2017. (XI. 23.) sz. határozata
Folyószámla-hitel szerződés megkötésére
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel hozzájárul, hogy az önkormányzat
folyószámla-hitelt vegyen fel 25 000 000,- Ft értékben, és felhatalmazza a
polgármestert a hitelszerződés aláírására.
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 helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a
település tisztaságáról valamint a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő
feladatok végrehajtásáról szóló 17/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítására
Lovász Imre jegyző,
Előadó:
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos anyagot mindenki
megkapta. Átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek.
Lovász Imre: a 17/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendelet tartalmazza a kedvtelésből tartott
állatok tartásának szabályait, mely alapján legfeljebb 3 eb tartható a kertes családi házaknál.
Több olyan kérés, és igény merült fel a település lakóitól, amely alapján 4 ebet tartanának.
Van olyan kérés, amelynél nevesítve is van, hogy ezek az ebek már olyanok számára, mint a
családtag, és nem szeretne megválni egyiktől sem. A rendeletmódosítás lehetőséget adna arra,
hogy jegyzői engedély alapján el lehessen térni 1 db ebbel az eddig meghatározott 3 db eb
tartásától. Minden esetben vizsgálva lenne az, hogy az adott ebeket a különböző jogszabályi
előírások betartásával tartja-e, amennyiben a tartási körülmények megfelelnek, akkor
kaphatná meg ezt az engedélyt.
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Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja a
rendeletmódosítást az előterjesztés szerinti tartalommal.
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 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
24/2017. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről,
a település tisztaságáról valamint a települési szilárd és folyékony hulladékkal
összefüggő feladatok végrehajtásáról szóló
17/2004. (IV. 30.) rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
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
Göröcs László mb. intézményvezető,
Előadó:
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: a közmunka programokban foglalkoztatottak által végzett
munkáról készült beszámolót mindenki megkapta, illetve tegnap a pénzügyi bizottság kérte a
NÜVI vezetőjét, hogy a Képviselő-testületi ülésre számszerű tájékoztatást adjon a
beszámolóban szereplő adatokról, ami el is készült, és most került kiosztásra mindenkinek.
Megkérdezi Göröcs László megbízott intézményvezetőt, hogy szeretné-e az írásos anyagot
szóban kiegészíteni, vagy összefoglalni?
Göröcs László: 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
beszámolót elfogadásra javasolta, és kérte a NÜVI vezetőt, hogy adjon a képviselő-testületi
ülésre számszerű tájékoztatást a beszámolóban szereplő adatokról, melyet most mindenki meg
is kapott, melyet ezúton is köszön, hiszen így sokkal jobban lehet tájékozódni az
eredményekről. Javasolja a beszámoló elfogadását.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése,
véleménye, vagy más javaslata?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a beszámolót a
pénzügyi bizottság javaslatára?
A Képviselő-testület a beszámolót 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
344/2017. (XI. 23.) sz. határozata
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény beszámolójának elfogadása a
képviselő-testület két ülése között a közmunka programokban foglalkoztatottak által
végzett munkákról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a Nagyközség
Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény beszámolóját a Közmunka programban
résztvevő dolgozók - NÜVI irányításával végzett - munkájáról 2017. szeptember 4-től
2017. október 31-ig terjedő időszakra.
Erről: 1./
2./

Képviselő-testület tagjai helyben,
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény helyben
értesülnek.

Bagi Zsolt képviselő megérkezik,
a képviselő-testület 8 fő képviselő jelenlétében folytatja munkáját.
Bertalanné Drávucz Katalin: szeretné felhívni a képviselők figyelmét, hogy jövő héten,
szerdán lesz a 2018. évi Start közfoglalkoztatás tervezésével kapcsolatos megbeszélés, melyre
mindenkinek küldött meghívót, és a részletes anyagot. Kéri, hogy figyelmesen olvassa el
mindenki a tervezési segédletet, mely tartalmazza, hogy milyen feltételeket kell teljesíteni és
figyelembe venni a tervezés során.
1 1 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet
módosítására
Lovász Imre jegyző,
Előadó:
Lóczi István aljegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos anyag kiküldésre került mindenkinek. Átadja a szót
Lovász Imre jegyzőnek.
Lovász Imre: a települési támogatásról szóló rendelet alapján lehetőség van eltemettetésre
kérelmet benyújtani, viszont a rendeletben nem volt egyértelműen meghatározva, hogy ki
kaphatja meg az adott támogatást. Eddig a rendelet szerint az elhunyt személy eltemettetési
költségeihez való hozzájárulásra, települési támogatást igényelhetett az eltemettető. Ezt
kellene konkretizálni úgy, hogy elhunyt személy eltemettetési költségeihez való
hozzájárulásra, települési támogatást igényelhet az eltemettető, aki a kérelem benyújtásakor –
lakcímkártyával igazolható módon – Jászladány Nagyközség állandó lakosa. Egy konkrét eset
miatt vált szükségessé ez a módosítás, mert volt egy olyan kérelmező, akinek az elhunyt
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hozzátartozója jászladányi lakos volt, itt is halálozott el, de a kérelmező, az eltemettető nem
jászladányi lakos. Amennyiben elfogadja a testület a rendelet módosítását, úgy egyértelmű
lenne, hogy a kérelmezőnek jászladányi lakóhellyel kell rendelkeznie.
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja a
rendeletmódosítás elfogadását az előterjesztés szerinti tartalommal.
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 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
25/2017. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásról szóló
5/2015. (II. 23.) 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 Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény ideiglenes
intézményvezető megbízásának meghosszabbítására
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Előadó:
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos előterjesztést mindenki
megkapta. December 31-én lejár Göröcs László megbízása, lehetőség van a megbízás
meghosszabbítására 2018. június 30. napjáig, de legfeljebb az intézményvezetői munkakör
pályázat útján történő betöltéséig változatlan feltételek mellett. Göröcs László azt nyilatkozta,
hogy vállalja a megbízást, ha meghosszabbításra kerül. Ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen
javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja az
ideiglenes intézményvezető megbízásának meghosszabbítását.
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 bizottság
javaslatát?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
345/2017. (XI. 23.) sz. határozata
Göröcs László Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény megbízott
intézményvezető megbízásának meghosszabbítására és illetményének módosítására
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
helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes
költségvetési intézményekről szóló 77/1993. (V. 12.) Kormányrendelet előírásaira
figyelemmel
Göröcs Lászlót
(szül: Jászladány, 1965.10.07., a.n: Kiss Terézia, lakcím: 5055 Jászladány, Rózsa
u.11.sz.) továbbra is megbízza a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő
Intézmény intézményvezetői feladatainak ellátásával 2018. június 30. napjáig, de
legfeljebb az intézményvezetői munkakör pályázat útján történő betöltéséig.
A Képviselő-testület Göröcs László illetményét a megbízás időtartamára bruttó
409.500,- Ft/hó összegben állapítja meg, amely 180.500,- Ft illetményből, - a
besorolás szerinti illetmény, garantált bérminimumra történő kiegészítést követően –
50.000-Ft munkáltatói döntésen alapuló illetményből és 89.000,- Ft vezetői pótlékból,
továbbá 90.000,- Ft költségtérítésből áll.
Erről: 1./
2./
3./
4./
5./

Képviselő-testület tagjai helyben,
Polgármesteri Hivatal helyben,
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény helyben,
Göröcs László 5055 Jászladány, Rózsa u.11. sz.
Magyar Államkincstár Szolnok, Liget u. 6. sz.
értesülnek.

1 3 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár ideiglenes
intézményvezető megbízásának meghosszabbítására
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Előadó:
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos anyagot szintén mindenki megkapta. A megbízott
intézményvezető Kun Adrienn, akinek a megbízása ugyancsak december 31-én jár le. Mivel ő
is úgy nyilatkozott, hogy amennyiben meghosszabbításra kerül a megbízása akkor vállalja,
most van arra lehetőség, hogy 2018. június 30. napjáig, de legfeljebb az intézményvezetői
munkakör pályázat útján történő betöltéséig meghosszabbításra kerüljön a megbízása.
Ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja az
intézményvezető megbízásának meghosszabbítását.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése,
véleménye, vagy más javaslata?
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(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a bizottság
javaslatát?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
346/2017. (XI. 23.) sz. határozata
Kun Adrienn Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár megbízott
intézményvezető megbízásának meghosszabbítására és illetményének módosítására
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
Kun Adriennt
(szül: Jászberény, 1977.10.24., a.n: Kun Mária, lakcím: 5055 Jászladány, Mátyás
u.14.sz.) továbbra is megbízza a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és
Könyvtár intézményvezetői feladatainak ellátásával 2018. június 30. napjáig, de
legfeljebb az intézményvezetői munkakör pályázat útján történő betöltéséig.
A Képviselő-testület Kun Adrienn illetményét a megbízás időtartamára bruttó
232.300,- Ft/hó összegben állapítja meg, amely 180.500,- 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./
2./
3./
4./
5./

Képviselő-testület tagjai helyben,
Polgármesteri Hivatal helyben,
Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár helyben,
Kun Adrienn, 5055 Jászladány, Mátyás u.14. sz.
Magyar Államkincstár Szolnok, Liget u. 6. sz.
értesülnek.

1 4 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a védőnői álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálására
Lovász Imre jegyző,
Előadó:
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos anyagot mindenki megkapta. Átadja a szót Lovász
Imre jegyzőnek.
Lovász Imre: egy előző ülésen a testület kiírta a pályázatot a védőnői álláshelyre, de pályázat
nem érkezett. Javasolja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítását, valamint új pályázat
kiírását az előterjesztés szerint, mely alapján a pályázat benyújtásának határideje: 2017.
december 31., a munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. február 1. lenne.

23
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja a
pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítását, valamint javasolja új pályázat kiírását a
védőnői álláshelyre az előterjesztés szerinti tartalommal.
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 pályázati eljárás
eredménytelenné nyilvánításával?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
347/2017. (XI. 23.) sz. határozata
A védőnői álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálásáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság javaslatára figyelemmel a védőnői 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.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet új pályázat
kiírásával a védőnői álláshelyre?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
348/2017. (XI. 23.) 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
A munkavégzés helye:
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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
egyenértékűnek elismert oklevél

védőnői

szakképzettség,

vagy

azzal

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:
2018. február 1.
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. december 31.
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 Képviselőtestülete 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.
A Képviselő-testület megbízza Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert, hogy a
pályázat kiírásáról gondoskodjon.
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Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben
értesülnek.
1 5 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés háziorvosi álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálására
Előadó:
Lovász Imre jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos anyagot mindenki megkapta, átadja a szót Lovász
Imre jegyzőnek.
Lovász Imre: ugyanaz a helyzet ennél is, mint a védőnői álláshelyre kiírt pályázat esetében,
határidőig nem érkezett pályázat a háziorvosi álláshelyre kiírt pályázatra, ezért a pályázati
eljárást eredménytelenné nyilvánítását javasolja, valamint új pályázat kiírását.
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja a
pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítását, valamint javasolja új pályázat kiírását a
felnőtt háziorvosi álláshelyre az előterjesztés szerinti tartalommal.
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 pályázati eljárás
eredménytelenné nyilvánításával?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
349/2017. (XI. 23.) sz. határozata
A felnőtt háziorvosi álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálásáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság javaslatára figyelemmel a felnőtt háziorvosi 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.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal a
felnőtt háziorvosi álláshely pályázati kiírásról?
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A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
350/2017. (XI. 23.) 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:
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:
2018. február 1.
A pályázat benyújtásának határideje:
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2017. december 31.
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 Képviselőtestülete 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.
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
értesülnek.
1 6 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés az óvoda munkaruha szabályzatának hatályon kívül helyezésére
Lovász Imre jegyző,
Előadó:
Lajosné Kiss Klára intézményvezető,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: írásos anyagot mindenki kapott, átadja a szót Lovász Imre
jegyzőnek.
Lovász Imre: a munkaruha kifejezetten csak a bölcsődei dolgozókra kötelező, azon túl
mindenkinek csak adható. Emiatt készült a jelen előterjesztés, és mindezekre tekintettel
javasolja, hogy a régi munkaruha szabályzatot helyezze hatályon kívül a képviselő-testület, és
fogadja el az új munkaruha szabályzatot, amely már kifejezetten csak a bölcsődei egységre
vonatkozik.
Bertalanné Drávucz Katalin: Lajosné Kiss Klára intézményvezetőt kérdezi, hogy kívánja-e
még az írásos anyagot és az elhangzottakat kiegészíteni?
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Lajosné Kiss Klára: nem kívánja kiegészíteni, amennyiben még kérdés merülne fel, arra
szívesen válaszol.
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja a
munkaruha szabályzat hatályon kívül helyezését, és egyben javasolja elfogadásra a bölcsődei
egység munkaruha szabályzatát az előterjesztés szerinti tartalommal.
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
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde munkaruha szabályzatának hatályon kívül helyezését?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
351/2017. (XI. 23.) sz. határozata
A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde munkaruha szabályzatának hatályon kívül helyezésére
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság javaslatára figyelemmel hatályon kívül helyezi a Jászladányi
Óvoda és Bölcsőde munkaruha szabályzatát.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Jászladányi Óvoda és Bölcsőde helyben
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadnia bölcsődei
egység munkaruha szabályzatát az előterjesztés szerint?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
352/2017. (XI. 23.) sz. határozata
A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egységének Munkaruha Juttatási
szabályzata elfogadása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a Jászladányi Óvoda és
Bölcsőde Bölcsődei egységének Munkaruha Juttatási szabályzatát az előterjesztés
szerinti tartalommal.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Jászladányi Óvoda és Bölcsőde helyben
értesülnek.
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1 7 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár munkaruha
szabályzatának hatályon kívül helyezésére
Előadó:
Lovász Imre jegyző,
Kun Adrienn mb. intézményvezető,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos anyagot mindenki megkapta, átadja a szót Lovász
Imre jegyzőnek.
Lovász Imre: a munkaruha juttatás nem kötelező a Művelődési Ház és Könyvtárnál sem. Itt
az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának 8. számú melléklete tartalmazza a
munkaruha szabályzatot, javasolja ennek hatályon kívül helyezését.
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja a
munkaruha szabályzat hatályon kívül helyezését.
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
bizottság javaslatára a munkaruha szabályzat hatályon kívül helyezését?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
353/2017. (XI. 23.) sz. határozata
A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár munkaruha szabályzatának
hatályon kívül helyezésére
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság javaslatára figyelemmel hatályon kívül helyezi a Nagyközségi
József Attila Művelődés Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának 8.
számú mellékletét, mely a Munkaruha szabályzat.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár helyben
értesülnek.
1 8 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés az I. és III. felnőtt háziorvosi körzetek rezsitámogatás finanszírozásának
felhasználására
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Előadó:
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos anyagot mindenki megkapta, melyet a pénzügyi
osztály állított össze a doktor úr telefonos megkeresésére vonatkozóan. Az előterjesztés
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tartalmazza, hogy milyen kérés fogalmazódott meg a képviselő-testület felé az újabb
rezsitámogatás finanszírozás felhasználásával kapcsolatosan. Az igényeket az első oldalon
olvashatják. Folytatásként látható az a különbözet, ami a finanszírozás további felhasználását
megelőzően október 31-i könyveléssel még látszik, hogy mínuszos előjellel szerepel, tehát
nincs lefinanszírozva az a kiadás vagy költség, ami jelenleg felmerül a két orvosi körzetben.
Az anyagban az a képviselő-testületi határozat is mellékelve lett, amelyben tájékoztatva lettek
az egészségügyben dolgozók, hogy amennyiben a körzetek a jövőben pluszfinanszírozásban
részesülnek, és nincs megjelölve, hogy az emelt összeget bérezésre kell felhasználni, úgy az
önkormányzat a plusz bevételt a körzetek működése során felhalmozódott finanszírozási
hiány csökkentésére, vagy eszközbeszerzésre fordítja. A finanszírozási hiány fenn áll, és
ennek ismeretében a pénzügyi bizottság tárgyalta az anyagot, elnök urat kérdezi, hogy milyen
javaslat született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta
és a képviselő-testületnek javasolja, hogy az I. és III. felnőtt háziorvosi körzetekre kapott
rezsitámogatást az önkormányzat a körzetek működése során felhalmozódott finanszírozási
hiány csökkentésére fordítsa, már csak azért is, mert volt egy ilyen képviselő-testületi döntés
is.
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 javaslatát?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
354/2017. (XI. 23.) sz. határozata
Az I. és III.
felhasználásáról

felnőtt

háziorvosi

körzetek

rezsitámogatás

finanszírozásának

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel az I. és III. felnőtt háziorvosi
körzetekre kapott rezsitámogatást az I. és III. felnőtt háziorvosi körzetek működése
során felhalmozódott finanszírozási hiány csökkentésére fordítja.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ I. és III. felnőtt háziorvosi körzet,
3./ Polgármesteri Hivatal helyben
értesülnek.
1 9 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés az építményadóról szóló önkormányzat rendelet elfogadására
Előadó:
Lovász Imre jegyző,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos anyagot mindenki megkapta, átadja a szót Lovász
Imre jegyzőnek.
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Lovász Imre: a Kormányhivatal felhívta az önkormányzat figyelmét arra, hogy meg kell
alkotni az építményadóról szóló helyi önkormányzati rendeletet, amelyben a reklámhordozók
utáni adót határozza meg a képviselő-testület. Az adó alanyát, az adókötelezettség
keletkezését és megszűnését, az adó alapját a helyi adókról szóló törvény egyértelműen
szabályozza. Egy helyi szabályozást enged meg, mégpedig az adó mértékét. Az adó mértéke 0
forinttól 12.000,- forintig lehet meghatározni m2 összegre számítva. A legtöbb környező
településen 0 forintban határozták meg ezt az összeget tekintettel arra, hogy közeledik a
választás, és a választási plakátok kihelyezése is reklámhordozó felület. Javasolja az adó
mértékét 0 forintban meghatározni.
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság javasolja az
építményadóról szóló rendelet elfogadását az előterjesztés szerint, úgy, hogy az adó mértékét
nulla forintban javasolja meghatározni.
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság is tárgyalta, milyen javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke:az ügyrendi bizottság
javaslata megegyezik a pénzügyi bizottságéval, a rendelet elfogadását javasolja a bizottság, az
adó mértékét 0 forintban javasolja meghatározni.
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
építményadóról szóló rendeletet az előterjesztés szerint azzal, hogy az adó mértéke 0 forint
legyen?
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 8 igen szavazattal – minősített többséggel –
egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2017. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
az építményadóról
(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
2 0 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a mezőőrség további működésére
Lovász Imre jegyző,
Előadó:
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság,
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos anyagot mindenki megkapta, átadja a szót Lovász
Imre jegyzőnek.
Lovász Imre: a képviselő-testület már az október 12-i ülésén is tárgyalta a mezőőrség
további működését, akkor a testület megbízta a pénzügyi osztályt, 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
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személyi jellegű megtakarítások tekintetében; gépjármű vásárlása, annak működési költségei,
szemben a jelenlegi üzemanyag felhasználással; 2 fő mezőőr saját gépjármű használattal
történő üzemanyag felhasználását havi 80-100 liter üzemanyag elszámolással. Ez alapján a
pénzügyi osztály elkészítette a kimutatást, melyet az előterjesztés tartalmaz. Ezek alapján meg
lehetne határozni, hogy milyen irányba haladjon a továbbiakban a mezőőrség működése.
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja 3 fő
mezőőri álláshely lecsökkentését 2 fő mezőőri álláshelyre, továbbá javasolja szolgálati
gépjármű beszerzését a gazdaságosabb működés érdekében.
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság is tárgyalta, milyen javaslat született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta
és a képviselő-testületnek javasolja a mezőőri járulék emelését 600 Ft/ha/év összegről 850
Ft/ha/év összegre, az Aranykalász Vadásztársaságnak maradjon meg az 50 Ft/ha/év összegű
járulékfizetés.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése,
véleménye, vagy más javaslata?
Bagi Zsolt: nem ért egyet a mezőőri járulék emelésével, a testület egy olyan szolgáltatási
díjat emel föl, ami jelenleg nem tölti be Jászladány határában az elvárt szerepet.
Szöllősi János: kéri Bagi Zsoltot, hogy ismételje el azt, amit a Vadásztársasággal
kapcsolatban mondott.
Bagi Zsolt: a vadásztársaság ezután is 50 forintot fizet hektáronként, ahogyan eddig is.
Szöllősi János: az után a földterület után, amit jelenleg vadászatra használ?
Bagi Zsolt: így van.
(További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az ügyrendi és a
pénzügyi bizottság javaslatával?
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen, 1 nem szavazattal elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
355/2017. (XI. 23.) sz. határozata
A mezőőrség további működéséről
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság és a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára
figyelemmel a 3 fő mezőőri álláshelyet lecsökkenti 2 fő mezőőri álláshelyre.
Képviselő-testület szolgálati gépjármű beszerzését határozza el a gazdaságosabb
működés érdekében.
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Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a mezőőri
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
27/2017. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
Jászladány nagyközség mezőőri szolgálatáról
szóló 11/1998. (VIII. 27.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
2 1 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Főépítészi tájékoztató Jászladány Településképi Arculati Kézikönyve (TAK) és a helyi
településképi rendelet (TKR) készítésével kapcsolatban
Dankó Zoltán főépítész
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin: Dankó Zoltán főépítész elkészítette az írásos tájékoztatót,
melyet mindenki megkapott. Átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek.
Lovász Imre: a tájékoztatás megtartása kötelező, majd decemberben sor kerül egy lakossági
fórumra, ahol szélesebb körben tájékoztatja a lakosságot főépítész úr a kézikönyvvel
kapcsolatban. Javasolja, hogy fogadja el a testület a tájékoztatót.
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 főépítészi
tájékoztatót az előterjesztés szerint?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
356/2017. (XI. 23.) sz. határozata
Jászladány Településképi Arculati Kézikönyve (TAK) és a helyi településképi rendelet
(TKR) készítésével kapcsolatos főépítészi tájékoztató elfogadásáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászladány
Településképi Arculati Kézikönyve (TAK) és a helyi településképi rendelet (TKR)
készítésével kapcsolatos főépítészi tájékoztatót elfogadja az előterjesztés szerint.
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Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben,
értesülnek.
2 2 . N a p i r e n d i
Egyebek
Előadó:

pont megtárgyalása

Gyárfás Lajos képviselő

Bertalanné Drávucz Katalin: átadja a szót Gyárfás Lajos képviselőnek.
Gyárfás Lajos: szeretné megköszönni a halottak napja és a mindenszentek alkalmával a
temető környékén nyújtott munkát a Polgárőrségnek, ezért 1 havi tiszteletdíját felajánlja a
Jászladányi Polgárőrség javára, a maradék 1 havi tiszteletdíját pedig „A Gyermekek
Mosolyáért Közalapítvány” támogatására ajánlja fel.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek olyan kérése
az Egyebek napirendi ponton belül, amelyről a testületnek határozatot kell hoznia?
(Hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Gyárfás
Lajos képviselő 1 havi tiszteletdíj felajánlását a Polgárőrség részére?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
357/2017. (XI. 23.) sz. határozata
Gyárfás Lajos képviselő tiszteletdíjának felajánlása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Gyárfás
Lajos képviselő november 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./
2./
3./
4./

Képviselő-testület tagjai helyben,
Gyárfás Lajos képviselő helyben,
Polgármesteri Hivatal helyben,
Jászladányi Polgárőr Egyesület
értesülnek.

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Gyárfás
Lajos képviselő 1 havi tiszteletdíj felajánlását „ A Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány”
támogatására?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
358/2017. (XI. 23.) sz. határozata

