
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2017. december 18-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén 

a Polgármesteri Hivatal dísztermében 

 
Jelen vannak: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt,  
Dr. Bakos Beáta, Bertalan László, Gyárfás Lajos, Major Ferencné, Seresné Lados Éva, 
Szöllősi János, Tóth Imre 9 fő képviselő.  
 
Tanácskozási joggal jelen van: 

Lovász Imre jegyző, 
Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője. 
 

 
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester tisztelettel köszönti a soron kívüli képviselő-
testületi ülésen megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 9 fő jelen van, 
a testület határozatképes, az ülést megnyitja. A kiküldött meghívóban 2 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 2 napirendi pontot nyílt ülésben tárgyal a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
372/2017. (XII. 18.) sz. határozata 
 
Napirend elfogadása 
 

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

N a p i r e n d :  
 

1./ Előterjesztés a TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00020 kódjelű, „Kerékpárút építése 
Jászladányban” című projekt kapcsán közúti biztonsági audit tevékenység 
ellátására szolgáltató kiválasztására 

 Előadó: Major Ferencné alpolgármester 
 

2./ Előterjesztés a HIM-HF16 kódszámú, "A Magyarországon található I. 
világháborús hadisírok és emlékművek felújítása" témába megjelent 
felhívásra pályázat benyújtására 

 Előadó: Major Ferencné alpolgármester 
 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 é r t e s ü l n e k .  
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1 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00020 kódjelű, „Kerékpárút építése 
Jászladányban” című projekt kapcsán közúti biztonsági audit tevékenység ellátására 
szolgáltató kiválasztására 
Előadó: Major Ferencné alpolgármester 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos anyagot mindenki megkapta, átadja a szót Major 
Ferencné alpolgármesternek. 
 
Major Ferencné: sokáig kérdéses volt, hogy ez a közúti biztonsági audit Jászladányra nézve 
kötelező-e, ugyanis a Kormányrendeletben meghatározott feltételeknek a határát a település 
nem éri el. A közreműködő szervezet ragaszkodik hozzá, tekintettel a pályázati felhívásra, 
mivel abban szerepel ennek a lefolytatása mindenféle egyéb kitétel nélkül. Az ajánlattételi 
eljárás lefolytatása megtörtént, beérkeztek az árajánlatok. 4 ajánlat bekérése történt meg, meg 
is érkezett mind a 4 ajánlat, az előterjesztésben foglaltak szerint. Annyi kiegészítést kíván 
tenni az írásos anyaghoz, hogy az első három ajánlat határidőben érkezett be, a negyedik 
határidőn túl. Az előterjesztésben szerepel, hogy ez elszámolható költség, a forrás 
rendelkezésre áll, a menedzsment most keresi azt a sort, ahová be lehet állítani, mert a 
nyilvánosságból átcsoportosítható ennek a tevékenységnek az összege. A kiválasztásra a 
legalacsonyabb ajánlatot jelölte meg, ez alapján Domonkos Gergely József árajánlatát 
javasolja elfogadásra bruttó 240.000,- Ft összegben. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye vagy más javaslata? 
  
Dr. Bakos Beáta: nagy különbségek vannak az ajánlatok között. 
 
Major Ferencné: igen. 

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az írásos 
anyag szerint a legkedvezőbb ajánlatot, tehát Domonkos Gergely József ajánlatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
373/2017. (XII. 18.) sz. határozata 
 
A TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00020 azonosítószámú, „Kerékpárút építése Jászladányban” 
című projekt kapcsán közúti biztonsági audit tevékenység ellátására szolgáltató 
kiválasztására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-15-JN1-
2016-00020 azonosítószámú, „Kerékpárút építése Jászladányban” című projekt közúti 
biztonsági audit tevékenység ellátása tárgyában Domonkos Gergely József (6710 
Szeged, Testvériség köz 7.) árajánlatát fogadja el bruttó 240.000,- Ft összegben. A 
forrást a projekt költségvetéséből biztosítja. Egyben megbízza a polgármestert a 
szerződés aláírására. 

 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal 
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Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben 
 3./ Domonkos Gergely József 6710 Szeged, Testvériség köz 7. 
  é r t e s ü l n e k .  

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

Előterjesztés a HIM-HF16 kódszámú, "A Magyarországon található I. világháborús 
hadisírok és emlékművek felújítása" témába megjelent felhívásra pályázat benyújtására 
Előadó: Major Ferencné alpolgármester 

 
Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos előterjesztést mindenki megkapta, átadja a szót 
Major Ferencné alpolgármesternek. 
 
Major Ferencné: polgármester asszonyhoz személyes megkeresés érkezett a Minisztérium 
illetékes Múzeuma, annak is múzeumi centenáriumi pályázati igazgatósága részéről, plusz 
megerősítésként a pályázat benyújtására sarkallja az önkormányzatot. Országgyűlési 
képviselő úr is támogatja a pályázat benyújtását, tekintettel arra, hogy vannak még szabad 
források, és tekintettel a jövő évi centenáriumi évfordulóra a pályázat kiírója szét szeretné 
osztani. Hadisírokra, illetve emlékhelyre, emlékműre lehet pályázni. A Dabi temetőben 7 db 
hadisírról adtak tájékoztatást, fotódokumentációval, leírással együtt. A pályázati anyagot 
pénzügyi tervvel kell alátámasztani, ezért helyszíni szemlét tartottak Törőcsik Bélával. Utána 
a temető üzemeltetőjével, Gyárfás Lajossal is egyeztetett, ahol kiderült, hogy ezek a sírok 
magántulajdonban vannak, ezért erre is tekintettel kell lenni. A temető az Egyházközség 
tulajdonában áll, ezért az ő részükről is szükséges egy felhatalmazás. Polgármester asszony 
egyeztetett Kovács Tamás atyával, aki azt nyilatkozta, hogy megadja a felhatalmazást, ha az 
önkormányzat úgy dönt, hogy benyújtja a pályázatot.  
 
Tóth Imre: az előterjesztésben az szerepel, hogy 2017. december 31-ig meg kell kezdeni a 
megvalósítást. Addigra el is bírálják, és megkezdődnek a munkálatok? 
 
Major Ferencné: nem. A pályázati felhívásban a megvalósítás befejező határideje is 
december 31. volt. Telefonon arról tájékoztatták, hogy a kezdő időpontot mindenképpen 
2017. december 31-ben kell megjelölni. Ez a pályázat kezdődhet a helyszín bejárással, 
szemrevételezéssel, valamint az ajánlat kérésekkel. A megvalósítási határidő május 31.  
 
Tóth Imre: ez azt feltételezi, hogy a pályázatot addig elbírálják, és értesítik az 
önkormányzatot. 
 
Major Ferencné: 8 napon belül befogadó nyilatkozatot adnak ki, ha hiánypótlás nélküli, 
akkor viszonylag rövid időn belül elbírálják, ha lesz hiánypótlás, akkor annak beküldésére 
még 25 nap rendelkezésre áll. Vélhetően január végéig elbírálják a pályázatot, addig is az 
adminisztratív feladatokat lehet végezni. 
 
Gyárfás Lajos: kérdése, hogy mit értenek a hadisír alatt, valamint a Múzeum nyilvántartása 
szerit 1 db emlékmű van a temetőben, a saját nyilvántartása szerint nincs egy sem.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: azokat a sírokat lehet felújítani, amelyek a Múzeumnál 
nyilván vannak tartva, és amelyekről fényképeket is küldtek.  
 
Gyárfás Lajos: az általuk emlékműnek küldött kép nincs emlékműnek nyilvánítva, bár a 
nyilvántartás szerint valóban hősi halottak vannak ott eltemetve. Azért kérdezi, hogy a 
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pályázatnál ne legyen belőle gond. Ebben a hadisírban csak magyar katonák vannak, név 
nélkül. 
 
Major Ferencné: a pályázati kiírás nem írja le, hogy mi a hadisír fogalma. Ahogyan nézték a 
megjelölt síremlékeket, mindegyiken az szerepelt, hogy a „Fiuk hősi halált halt”. Lehet, hogy 
nincs is oda temetve, csak emléket állítottak neki.  
 
Gyárfás Lajos: az egyik sírnál olyat írtak ki, hogy Major Gyula, és a dátum 1914, erről 1999-
ben lemondtak. A másik hősi halottról lemondtak 2009-ben. A család lemondott a 
síremlékről, illetve nem a síremlékről, mert az magántulajdonban van, hanem a helyről.  
 
Major Ferencné: annyi tájékoztatást kaptak, hogy a Dabi temetőben 7 hadisír, és 1 emlékmű 
található, ehhez képest 6 db sírról küldtek fotót. Az Attila u. 22. szám alatti temetőben pedig 2 
db hadisírt jelöltek meg, melyeket helyileg a helyszíni szemlén megtaláltak. A Dabi 
temetőben is 2 kivételével a többit megtalálták. Amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, 
hogy benyújtja a pályázatot, akkor az első lépés az lesz, hogy beazonosítják a hadisírokat, és 
amennyiben hozzátartozó fellelhető, akkor mindenképpen föl kell venni vele a kapcsolatot.  
 
Gyárfás Lajos: a hozzátartozókat, mint temető üzemeltető nem találta meg eddig.  
 
Bagi Zsolt: azt tudja, hogy a 7 sírhelyeket ki váltotta meg újra? 
 
Gyárfás Lajos: igen. Például ahol a Dormán György meghalt 1917-ben, az 
magántulajdonban van, 2040-ig ki van váltva. A B168-as sírhelyről 2009-ben lemondtak, a 
sírkő már nincs is meg. A Múzeum nem kérdezte meg a temető tulajdonosától sem, és az 
üzemeltetőtől sem, hogy ezek a sírhelyek meg vannak-e még. Jó lenne tudni, hogy mennyire 
szoros a pályázat, hogy pont ezekre a sírokra kell-e, vagy csak 7 darab hadisírra, mert a 
nyilvántartása szerint 26 db van. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a levél szerint a Múzeumnál csak a 7 db van nyilvántartva a 
Dabi temetőben.  
 
Gyárfás Lajos: kérdés, hogy az ő nyilvántartásuk mi szerint történt. 
 
Major Ferencné: arról nincs információ, hogy ott mi alapján tartják nyilván a hadisírokat.  
  
Gyárfás Lajos: id. Rimóczi János 1944-ből benne van a helyi nyilvántartásban is. Legjobban 
azért fél ezeknek a felújításától, mert ezek a sírok magántulajdonban vannak. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a Minisztériummal ezt le kell egyeztetni. Az is előfordulhat, 
hogy az önkormányzat a 7 db hadisírból csak 1 db-ot fog felújítani.  
 
Gyárfás Lajos: vagy a 26-ból hetet. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a Múzeumból azt küldték ki, hogy ennyi van az ő 
nyilvántartásuk szerint, azt nem írták, hogy mindet fel kell újítani.  
 
Gyárfás Lajos: a Honvédelmi Minisztérium nyilvántartása szerint 1 hadisír van 
Jászladányon, a Juhász Imre, ahová mindig is jönnek.  
 
Major Ferencné: igen, az viszont nem világháborús.  
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Bagi Zsolt: akiről már lemondtak, és szerepel a Múzeum listájában, és oda már más van 
temetve, akkor mi történik? 
 
Gyárfás Lajos: nincs más oda temetve. 
 
Tóth Imre: csak a síremlék sem biztos, hogy megvan. 
 
Gyárfás Lajos: azt nem tudja, hogy a síremlék meg van-e még a kegyeleti parkban. 
 
Tóth Imre: a temetőben már nincs a helyén? 
 
Gyárfás Lajos: ez az egy már nincs a helyén.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: meg fogják kérdezni a Minisztériumtól, hogy milyen 
lehetőségek vannak. 
 
Gyárfás Lajos: szívesen segít mindenben. A Szűz Mária szobrot is érdemes lenne felújítani, 
ennek valamiért nagy jelentősége van, ezt valahol találták. 
 
Bagi Zsolt: ez el volt ásva a jászalsószentgyörgyi határban. 
 
Gyárfás Lajos: ezt emlékműnek írják. Itt 117 Jászladány környékén elesett jászladányi 
katona van eltemetve. Valamikor ide voltak temetve a német katonák is, de őket exhumálták. 
Ez szép lenne emlékműnek. Van olyan sírkő is, amire az van írva, hogy hősi halott, 
Szibériában nyugszik. Van olyan sír, ami hatalmas, az egész család fel van sorolva, de csak 
egy hősi halott van közte. 
 
Major Ferencné: az a sír jó állapotban van, ott csak a fedőlapokon kell javítani. 
 
Gyárfás Lajos: a sírhely az egyházé, amit 25 évenként bérelni lehet, a síremlék 
magántulajdonban van, és az önkormányzat most ahhoz szeretne hozzányúlni. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: nem szükséges mindet felújítani, csak amelyikhez 
hozzájárulnak.  
 
Bagi Zsolt: amelyiket be lehet azonosítani, és nincs hozzátartozó, azt kellene beleírni a 
pályázatba.  
 
Major Ferencné: síronként 100 ezer forintot lehet ráfordítani, az egyiken meglátszik a 100 
ezer forint, a másikon nem. Lehet, hogy most csak az emlékmű felújítását kellene 
megpályázni, a hadisíroknál pedig azt kell nyilatkozni, hogy magántulajdonban vannak.  
 
Gyárfás Lajos: amit Bagi Zsolt képviselő úr mondott, hogy amelyiknél nincs hozzátartozó, 
azt bele lehetne venni, és 7 db ilyen sírt kiválasztani. 
 
Major Ferencné: csak azt a 7 db-ot lehet választani, amit a Múzeum küldött. Tudják, hogy 
nem ennyi a hadisír, Vincze János Farkasnál is van még ez egész cd-re való anyag, de most 
csak ezek közül lehet választani. Azt nem lehet tudni, hogy a Múzeum mi alapján tartja 
nyilván ezt a 7 db-ot.  
 
Bagi Zsolt: lehet, hogy ez a 7 hősi halott valóban itt nyugszik. 
 




