J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. december 14-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, Tóth
Imre 8 fő képviselő.
Előzetes bejelentés mellet távolmaradt: Dr. Bakos Beáta 1 fő képviselő.
Tanácskozási joggal jelen van:
Lovász Imre jegyző,
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,
Dankó Zoltán főépítész,
Alb Csaba

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester tisztelettel köszönti a soron kívüli képviselőtestületi ülésen megjelent képviselőket, és meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy a 9 fő
képviselőből 8 fő jelen van, Dr. Bakos Beáta képviselő jelezte távolmaradását, a testület
határozatképes, az ülést megnyitja. A kiküldött meghívóban 4 napirendi pont tárgyalása
szerepel, megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek plusz napirendi pont,
illetve módosító javaslata?
(Módosító javaslat nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a mai napirendet,
mely következtében 3 napirendi pontot nyílt ülésben, 1 napirendi pontot zárt ülésben tárgyal a
testület?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
366/2017. (XII. 14.) sz. határozata
Napirend elfogadása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők szerint
határozza meg mai ülésének napirendjét:
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Víztisztító készülék bemutatása
Lakossági Fórum:
Jászladány Nagyközség
bemutatása

Településképi

Arculati

Kézikönyvének

munkaközi

Napirend:
1./

Javaslat az Önkormányzati ASP rendszer szolgáltatási szerződés
megkötésére
Előadó: Lovász Imre jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

2./

Előterjesztés ápolónői álláshely biztosítására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

3./

Előterjesztés a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás
Társulási Megállapodásának módosítására, a módosítással egységes
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás elfogadására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

Zárt

ülés

4./

Előterjesztés Jászladány, Ady Endre u. 2. szám (467 hrsz.) alatti
ingatlanra bejegyzett elővásárlási jog lemondására
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin: a napirendi pontok tárgyalását megelőzően két témában
érkezett előadó a képviselő-testülethez. Köszönti Alb Csabát, aki egy víztisztító készüléket
mutat be, valamint köszönti Dankó Zoltán főépítészt, aki Jászladány Nagyközség
Településképi Arculati Kézikönyvének munkaközi állapotát mutatja be az érdeklődőknek
lakossági fórum keretében. Átadja a szót Alb Csabának.
Alb Csaba bemutatja az általa ajánlott Amway eSpring víztisztító rendszert, majd válaszol a
képviselők által feltett kérdésekre.
Bertalanné Drávucz Katalin: megköszöni Alb Csabának a tájékoztatást.
(Alb Csaba elhagyja a tanácstermet.)
Bertalanné Drávucz Katalin: megkéri Dankó Zoltán főépítészt, hogy tartsa meg
tájékoztatóját a Településkép Arculati Kézikönyv munkaközi állapotáról.
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Dankó Zoltán: korábban, az adatgyűjtés időszakában volt egy lakossági fórum, amikor
tájékoztatta a jelenlévőket a kézikönyv céljáról. Az adatgyűjtés időszaka befejeződött,
elkészült a munkaanyag, amely most a képviselő-testületnek, illetve a jelenlévőknek
levetítésre fog kerülni. Nagyon sokrétű, részletes tevékenységet végzett a kézikönyv
előkészítésében Bíró Balázs fényképész, és Vincze János Farkas pedagógus, aki egyben
helytörténész is. Ezúton szeretné megköszönni munkájukat.
A kézikönyv bevezető része után következik Jászladány bemutatása, a település története,
település szerkezete tekintetében. A következő „örökségünk” fejezet tartalmazza a védett
természeti értékeket, az épített örökséget, valamint a múlt emlékeit. Az eltérő karakterű
településrészek bemutatását követően található az építészeti útmutató, mely a kézikönyv egyik
legfontosabb része, ami azt a célt szolgálja, hogy ha valaki Jászladányon építkezni szeretne,
akkor ebben találja a szükséges információkat. Ez a munkaközi kézikönyv a lakosság részéről
is megtekinthető a település honlapján, illetve a képviselők nyomtatott formában is a
kezükben tarthatják.
A település történetében olvasható hogyan alakult ki Jászladány, és hogyan kapta mai nevét.
A kutatómunka eredményeként régi térképek kerültek feltüntetésre, melyből szépen látszik,
hogy hogyan alakult Jászladány szerkezete. Az első katonai felmérés (1782 – 1785) térképén
látszik, hogy már az „utcásodás” megfigyelhető. A második katonai felmérés (1819 - 1969)
jól mutatja a település növekedését. A házak sorolásán lehet látni, hogy a korábban kialakult
rendezetlen utca szerkezet rendezettebbé vált, a maihoz hasonlóan. A harmadik katonai
felmérést tekintve (1869-1887) fokozatosan kirajzolódik a település utcahálózata. A kataszteri
térképen (1883) már jól láthatóak az egyes telkek, kirajzolódnak a telekhatárok. A második
világháború idején történt Magyarország katonai felmérésén (1941) és a topográfiai térképen
(1980) is látszik, hogy hogyan alakul ki az „újtelepi” és vasúton túli rész. A 2017. évi Google
térképen a belterületet, illetve a külterületet lehet látni. A megelőző adatgyűjtésben a
Hortobágyi Nemzeti Park adatszolgáltatása alapján készítette azt a térképet, amelyen két
különböző színnel jelölte a különböző védettségű természeti területeket. A türkiz szín a
Nemzeti Ökológiai Hálózat részét képző területek, a rózsaszínnel jelöltek a természet
védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény által meghatározott természet területeket jelzi. A
település külterülete nagyrészt szántó művelési ágú földterület, kevés erdőterülettel.
Az épített örökségnél a fényképeken keresztül mutatja be, hogy a régi és az új épített örökség
miként jelenik meg. A múlt és a jelen épített elemei együtt jelennek meg a településképben –
hol kontrasztosan, hol finom átmenetet képezve. A faragott deszka oromfalak Jászladány népi
építészetének egyik jellegzetességét képviselik. A díszítő faragás a tornácokon is
visszaköszön. A polgárházak díszes tagozatai (stukkó, dombormű) módosabb építtetőre
utalnak. A kevésbé tehetős építtetők is megtalálták a díszítés egyszerűbb módját, általában az
ablakok környékének dekorálásával, különböző dísztéglákkal. Kedvelt – és igen hasznos –
építészeti elem az oszlopos tornác, gyakran bővülettel kombinálva. Ezt általában az
építőmester találta ki, és építette meg. Toldott tornác és szimmetrikus tetővel lefedett tornác
egyaránt előfordul. Általános az oldalhatáron álló, utcára merőleges nyeregtetős épületforma.
A településközpont területén az előkert nélküli, utcával párhuzamos nyeregtetős épületek
dominálnak. Az egykori lakóépületek funkcióváltáson esnek át – bennük üzletek nyílnak. A
középületek méretükkel csak kismértékben emelkednek a lakóépületek fölé. Szakrális és
világi emlékek szép számmal találhatók Jászladány területén, ilyen a világháborús emlékmű,
szobor, és kereszt, melyekből csak egy-egy képet tüntetett fel. A múlt tiszteletét és az
összetartozás fontosságát hangsúlyozza az új főtéri park székely kapuja és a Trianonemlékmű.
Jászladány belterületén két markánsan eltérő karakterű terület jelenik meg. Az ősi
településmag területét jelző településközponti karakterterület jellemzően utcával párhuzamos
nyeregtetős, előkert nélküli beépítéssel épült át, míg a többi, különbözőkorok építészeti
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irányzatai által meghatározott épülettel átépülő falusias terület zömmel előkertes, oldalhatáron
álló, utcára merőleges nyeregtetős beépítésű. Külterületen, a beépítésre nem szánt területeken
lévő majorságok beépítése során a nagyüzemi gazdálkodás és állattartás korszerűbb formái
jelennek meg, melyek nagyméretű épületeinek növényzettel történő takarása kívánatos. Régi
épületek korhű felújításával is foglalkozik a kézikönyv. Az építészeti útmutató ajánlásokat
tartalmaz. Az új épületek megvalósítása során – településrendezési eszközök alkalmazásával – a két
karakterterület közötti, beépítési módban megnyilvánuló eltérést kívánatos megtartani. A
folyamatos átépülés miatt a korábban egységes utcakép megbomlott, ezért az új építések
során az utcaszakasz jellemző utcaképéhez alkalmazkodó, esetileg illeszkedő beépítést
célszerű alkalmazni. Ebből fakadóan az építészeti útmutató ajánlásait egységesen, mindkét
karakter területre vonatkozóan fogalmazta meg. Az általános („falusias”) település részen az
oldalhatáron álló beépítés alakult ki, csak a nagyobb intézmények szabadon álló épület
elhelyezése képez kivételt. Nem javasolt a hagyományos rendet megtörő, túlságosan zárt
utcaképet adó zártsorú, vagy ikres beépítés. Az oldalhatáron álló épület telepítése keskenyebb
telek esetén is kedvezőbb telekhasználatot biztosít. A telek hátsó, gazdálkodásra alkalmas
részét célszerű épített, vagy természetes kerítéssel (növénysávval) különválasztani. Az
utcában kialakult előkert megtartása, az ahhoz való alkalmazkodás rendezett utcaképet
eredményez. Az új épületek magassága vegye figyelembe a környezet meglévő épületeinek
adottságaira, ezzel elkerülhető a hivalkodó épülettömeg, nem törik meg az utcakép és nem
jelenik meg a szomszédot érintő benapozási probléma. A jellemző utcakép sajátja a közel
azonos hajlásszögű (35 – 45°) tetők látványa. Nem jellemző sem a lapos tető, sem a meredek
„alpesi” hajlásszög. A kialakult településkép megőrzése indokolt a tető hajlásszöge esetében
is – a környezethez való illeszkedés módszerével. A magas tetős építés a tetőtér gazdaságos
hasznosíthatóságát kínálja, de beépítetlen padlás esetén is kedvező hő technikai hatása van. A
település nyugodt utcaképe jórészt a jellemzően utcára merőleges, nyeregtetős épületeknek
köszönhető. A közöttük meg-megjelenő kontyolt, vagy sátortetős házak nem jelentenek törést.
Nem jellemző az összetett tetőforma, de amennyiben az alaprajzi elrendezés annak
alkalmazását indokolja, az épület utcai megjelenése alkalmazkodjék az adott utcaszakasz
jellegéhez. Az épületek megjelenését általában a kőporos, vagy a nemes-vakolatos
felületképzés jellemzi. A tetőfedésben az égetett agyagcserép alkalmazása terjedt el. Kedvelt a
faragott fa elemek alkalmazása. Továbbra is javasolt ezeknek a természetes anyagoknak az
alkalmazása. Kerülendő a fém burkolatok, héjazatok, valamint a harsány színek alkalmazása.
Az igénybevételek miatt, a lábazatokon célszerűsötétebb szín alkalmazása. Kedvezőhatás
érhető el a tagozatok falsíktól eltérő, nem túl kontrasztos színezésével. A telepítés során a
szabadon álló, csoportosított funkcionális elrendezésre célszerű törekedni, melynek során a
lakó és gazdasági övezet jól elkülöníthető. A természetes anyagok használatának fenntartása
jó ötvözhető a korszerű építési módokkal. Az értékvédelmi listában helyrajzi szám szerint
vannak megjelenítve a természetvédelmi értékek, külön csoportosítva az ökológiai hálózat, a
természeti területek, az épített környezett védett elemei, és a helyi építészeti érdekvédelem.
Az épületek többsége felújításra szorul, azonban nincs mód megfelelő mennyiségű forrás
biztosítására. A kézikönyv impresszuma tartalmazza a megrendelőt, a készítőt, a fotók
készítőinek nevét és a felhasznált irodalmat. Amennyiben az ismertetett kézikönyvvel
kapcsolatban nem lesz módosítási szándék, akkor ezt kell a következő alkalommal elfogadni a
képviselő-testületnek, és ezen alapulva fog elkészülni a településkép rendelet, amely
jogszabályi kötelezettségeket tartalmaz.
Bertalanné Drávucz Katalin: megköszöni Dankó Zoltánnak a tájékoztatót. Megkérdezi a
jelenlévőktől, hogy van-e valakinek kérdése az elhangzottakkal, illetve az írásos anyaggal
kapcsolatban?
(Hozzászólás nem hangzik el.)
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Bertalanné Drávucz Katalin: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a kézikönyv
elfogadásához szükséges testületi ülést december 29-re tervezi összehívni.
A képviselő-testület a lakossági fórum befejeztével megkezdi napirendjének megtárgyalását.

1 .

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Javaslat az Önkormányzati ASP rendszer szolgáltatási szerződés megkötésére
Előadó:
Lovász Imre jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: az ASP rendszer szolgáltatási szerződésével kapcsolatos írásos
anyagot mindenki megkapta. Átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek.
Lovász Imre: kötelező önkormányzati pályázatról van szó, melyet az önkormányzat
megnyert, a többi önkormányzathoz hasonlóan. December elején megérkezett a szolgáltatási
szerződés tervezete, melyet december 15-ig kell visszaküldeni a Magyar Államkincstár
részére. Kötelező elfogadni, és módosítani nem lehet benne.
Bertalanné Drávucz Katalin: az ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi, hogy
milyen javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta, és
javasolja a szerződés megkötését.
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 szerződés megkötésével?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
367/2017. (XII. 14.) sz. határozata
Önkormányzati ASP rendszer szolgáltatási szerződés megkötésére
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság javaslatára elfogadja a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a
Magyar Államkincstár között kötendő Önkormányzati ASP rendszer szolgáltatási
szerződést az előterjesztés szerinti tartalommal.
Képviselő-testület megbízza Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert, Lovász Imre
jegyzőt és Mezei Norbert pénzügyi osztályvezetőt a szerződés aláírásával.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben,
3./ Magyar Államkincstár
értesülnek.
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2 .

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés ápolónői álláshely biztosítására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: az ápolónői álláshely biztosításával kapcsolatban az írásos
anyagot mindenki megkapta. A doktornő, illetve a doktor úr szeretné kérni, hogy a képviselőtestület továbbra is biztosítson 1 fő asszisztensi álláshelyet az orvosi rendelőben. A jelenlegi
álláshely biztosítása november 30-al lejárt. A testület döntése, hogy a továbbiakban biztosít-e
álláshelyet, amennyiben igen, akkor határozott, vagy határozatlan időre, 4, 6 vagy 8 órás
munkaidőben. Pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, hogy milyen javaslat
született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság javasolja
további 1 évre a 6 órás ápolónői álláshely biztosítását az orvosi rendelőben.
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?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
368/2017. (XII. 14.) sz. határozata
A háziorvosi rendelőben 1 fő 6 órás ápolónő foglalkoztatására álláshely biztosítására
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel a háziorvosi rendelőben az ápolónők
szabadságolásának és helyettesítésének megoldására 1 fő 6 órás ápolónői álláshelyet
biztosít 2018. november 30-ig az OEP finanszírozás terhére.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben
értesülnek.
3 .

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Társulási
Megállapodásának módosítására, a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodás elfogadására
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Előadó:
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság
Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos anyagot mindenki megkapta, melyben 2 fő pontra
szeretné felhívni a figyelmet, ami miatt a Társulási Megállapodás indokolt. Az egyik, hogy
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Heves Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy ennek a kötelező
feladatnak az ellátását 2018. január 1-től átruházza a REGIO-KOM Térségi Kommunális
Szolgáltató Társulásra. A másik indok, hogy önálló szervezetként a Társulás nem tarthat fenn
intézményt, viszont gazdaság társaságot igen, illetve igényként felmerült, hogy a gazdasági
társaságban esetleg vagyoni üzletrészt, részesedést szerezhessen, ami eddig nem volt. Ezt
szükséges a Társulási Megállapodásban átvezetni. A Társulás valamennyi tagjának, a 33
önkormányzatnak tárgyalni kell, és elfogadni, hogy ez életbe léphessen. Amennyiben egyetért
a képviselő-testület a módosítással, úgy szükséges az egységes szerkezetet is elfogadni. Az
ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja a
módosítások és az egységes szerkezetű megállapodás elfogadását.
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése,
véleménye, vagy más javaslata?
Tóth Imre: mit jelent az, hogy részesedést lehet szerezni?
Bertalanné Drávucz Katalin: a Társulás intézményt nem tarthat fenn, kizárólag csak
gazdasági társaságot alapíthat, és most igény merült föl arra, hogy más gazdasági társaságban
üzletrészt szerezhessen.
Tóth Imre: azt hitte, hogy a Társulás ad el üzletrészt.
Bertalanné Drávucz Katalin: nem. Itt arról van szó, hogy valószínűleg központosítani
fogják a hulladékszállítást is, úgy mint a vízszolgáltatást, és ennek az a következménye, hogy
a Társulás, a 33 tagönkormányzat nem szeretne lemondani arról a vagyonról, amivel
rendelkezik, nem akarja átadni, hanem úgy gondolja, hogy üzletrészként vagy beviszi, vagy
ezáltal üzletrészt vásárol, tehát részesedik a nagy közösből.
Tóth Imre: azzal, hogy ezt az új területet befogadja a Társulás, azt jelenti, hogy az ő
szemétmennyiségük is a jásztelki szemétlerakóba fog kerülni?
Bertalanné Drávucz Katalin: nem. Eddig is ellátta Heves ezt a feladatot, de mint
önkormányzat már önállóan nem láthatja el, ezért kénytelen átadni ezt a feladatot.
Tóth Imre: kénytelen a Társuláshoz csatlakozni.
Bertalanné Drávucz Katalin: eddig is benne volt a Társulásban, ettől nem lesz Jásztelken
több hulladék elhelyezve.
(További hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az ügyrendi
bizottság javaslatára a Társulási Megállapodás módosításának elfogadásával?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
369/2017. (XII. 14.) sz. határozata
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság javaslatára elfogadja a REGIO-KOM Térségi Kommunális
Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés szerinti
tartalommal.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben,
3./ REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az ügyrendi
bizottság javaslatára az egységes szerkezetű Társulási Megállapodás elfogadásával?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
370/2017. (XII. 14.) sz. határozata
A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítással egységes
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-JogiSzociális Bizottság javaslatára figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulásnak a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását a Társulási
Tanács 2017. november 24. napján hozott 31/2017. (XI. 24.) számú határozatával
jóváhagyott tartalommal - a mellékelt írásbeli előterjesztés szerint - elfogadja és
jóváhagyja. Az önkormányzat felhatalmazza a Társulás Elnökét az egységes
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás Magyar Államkincstár Jász-NagykunSzolnok Megyei Igazgatósága (5002 Szolnok, Liget út 6.) és a helyi önkormányzatok
feletti törvényességi felügyeletet gyakorló szervezet felé történő benyújtására, míg a
KNORR és Társai Ügyvédi Irodát (5100 Jászberény, Dózsa Gy. út 31.) a törzskönyvi
nyilvántartásba vételi eljárásban jogi képviselet ellátására.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Társulási Megállapodás
aláírására.
Képviselő-testület jelen határozat egy példányát kiadmányozni rendeli a REGIO-KOM
Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás részére.
Határidő: 2017. december
Felelős: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben,
3./ REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás
értesülnek.

