
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

2018. január 18-án megtartott soros nyílt ülésén, 

 a Polgármesteri Hivatal dísztermében 

 
Jelen vannak: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Dr. Bakos Beáta, 
Bertalan László, Gyárfás Lajos, Major Ferencné, Seresné Lados Éva, Tóth Imre 7 fő 
képviselő.  
 
Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Bagi Zsolt Arnold, Szöllősi János 2 fő képviselő.  
 
Tanácskozási joggal jelen van:  

Lovász Imre jegyző, 
Lóczi István aljegyző, 
Mezei Norbert a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője,  
Lajosné Kiss Klára a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője,  
Müllerné Braun Erika az Ozoróczky Mária Szociális Központ intézményvezetője, 
Kun Adrienn a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár megbízott 
vezetője, 
Göröcs László a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény megbízott 
vezetője, 
Tóth Dániel c. rendőr főhadnagy, a Jászladányi Rendőrőrs parancsnoka, 
Litkei Bálint Magyar Közút Zrt. megyei forgalomtechnikai és kezelői osztályvezető, 
Zana Dávid Magyar Közút Zrt. megyei fejlesztési és felújítási vezető, 
Dobos Gyula az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. képviselője 
Dr. Veres Viktória ügyvéd. 

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester nagy tisztelettel köszönti a soros ülésen 
megjelent képviselőket, meghívott vendégeket, megjelenteket. Megállapítja, hogy a 9 fő 
képviselőből 7 fő jelen van, Bagi Zsolt és Szöllősi János képviselők jelezték 
távolmaradásukat, a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Megkérdezi, hogy a 
meghívóban szereplő 16 napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, vagy plusz 
napirendi pont, illetve módosító javaslata? 

(Módosító javaslat nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin: nyílt ülésben 16. napirendi pontként javasolja Egyebek című 
napirendi pont tárgyalását. 

(További módosító javaslat nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
nyílt ülésben 16. napirendi pontként 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 
1/2018. (I. 18.) 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 16. pontként kíván 
tárgyalni: 

16./ Egyebek 
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 

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

 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a mai napirendet, 
mely következtében 16 napirendi pontot nyílt ülésben, 1 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 
2/2018. (I. 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./ Beszámoló az orvosi ügyelet 2017. évi munkájáról 
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. képviselője, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

2./ Magyar Közút Zrt. tájékoztatója a 3226 és 3227 számú közút 
felújításának lehetőségeivel kapcsolatban 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Magyar Közút Zrt. képviselője 

3./ 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 

4./ Előterjesztés a polgármester szabadságának elfogadására 
 Előadó: Lovász Imre jegyző, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

5./ Javaslat az óvoda és bölcsőde nyári zárva tartási idejének elfogadására 
 Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

6./ Beszámoló a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi 
munkájáról 

 Előadó: Czibak László elnök, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
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7./ Előterjesztés a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a Jászladányi 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat között kötött együttműködési 
megállapodás felülvizsgálatára 

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

8./ Beszámoló a benyújtott pályázatokról, azok elbírálásáról, az elnyert 
támogatások összegéről és a pályázatok megvalósulásáról 2017. évben  

 Előadó: Major Ferencné alpolgármester 

9./ Beszámoló az önkormányzat jogi képviseletével megbízott ügyvédi iroda 
2017. évi munkájáról 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Deák és Veres Ügyvédi Iroda képviselője, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

10./ Előterjesztés a védőnői álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálására, 
valamint új pályázat kiírására 

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

11./ Előterjesztés háziorvosi álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálására, 
valamint új pályázat kiírására 

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

12./ Pályázati kiírás a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 
igazgatói álláshelyére, valamint ideiglenes bizottság létrehozása a 
Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói 
álláshelyére kiírt pályázat véleményezésére 

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

13./ Pályázati kiírás a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 
intézményvezetői álláshelyére, valamint ideiglenes bizottság létrehozása a 
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény intézményvezetői 
álláshelyére kiírt pályázat véleményezésére 

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

14./ Előterjesztés az Üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló önkormányzati 
rendelet elfogadására 

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

15./ Előterjesztés a Jászladány, 1815/2 hrsz-ú ingatlanon közvilágítás 
kiépítésére 

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

16./ Egyebek 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
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Zárt ülés: 
 

17./ Előterjesztés a Jászladány, Rózsa u. 19. szám (1348 hrsz.) alatti ingatlan 
felajánlásának megtárgyalására 

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

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

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

Beszámoló az orvosi ügyelet 2017. évi munkájáról 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. képviselője, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: köszönti Dobos Gyulát, az Országos Orvosi Ügyelet 
képviselőjét Az orvosi ügyelet munkájáról készült írásos beszámolót mindenki megkapta, 
megkérdezi Dobos Gyulát, hogy kívánja-e az írásos anyagot szóban összefoglalni vagy 
kiegészíteni? 
 
Dobos Gyula: nem kívánja kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a beszámolót előzetesen a pénzügyi bizottság tárgyalta, ahol 
nagyon pozitív vélemények hangzottak el az orvosi ügyelettel kapcsolatban. Úgy érzik, hogy 
helyes volt az a döntés, mikor azt határozták el, hogy az orvosi ügyelet szolgáltatás ellátására 
szolgáltatót váltanak, és az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft-vel kötnek szerződést, 
hiszen amióta ők látják el az orvosi ügyelet szolgáltatást, azóta a lakosság részéről nem 
érkezett panasz az önkormányzathoz. A bizottság tagjai azt is megjegyezték, hogy a 
szolgáltató részéről sem érkezik panasz, ami a korábbi szolgáltatóra nem volt jellemző. A 
pénzügyi bizottság részéről elnök úr távollétében Tóth Imre képviselőt kérdezi, hogy milyen 
javaslat született? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság részéről: a bizottság 
megtárgyalta, és a tárgyalás során csak pozitív vélemények hangzottak el, a bizottság teljes 
létszámmal elfogadásra javasolja a beszámolót a képviselő-testületnek. A bizottság úgy 
gondolja, ahogyan polgármester asszony is fölvezette, hogy jó döntés volt a szolgáltató váltás.  
 
Dobos Gyula: megköszöni a pozitív visszajelzést.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek 
kérdése, véleménye vagy észrevétele az írásos anyaggal, vagy a szolgáltatással kapcsolatban? 
 
Bertalan László: személyes tapasztalata az orvosi ügyelettel kapcsolatban, hogy amikor 
szükségük volt igénybe venni a szolgáltatást, akkor teljes ellátásban részesültek, maximálisan 
elégedett a szolgáltatással, nem tapasztalta azokat a hiányosságokat, amelyeket az előző 
szolgáltatásnál érzékeltek. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e még kérdése 
valakinek? 
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(További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a pénzügyi 
bizottság javaslatára az írásos beszámolót az előterjesztés szerint? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
3/2018. (I. 18.) sz. határozata 
 
Az orvosi ügyelet 2017. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja az Országos Orvosi 
Ügyelet Nonprofit Kft. által készített beszámolót az orvosi ügyelet 2017. évi 
munkájáról az előterjesztés szerint. 
Képviselő-testület megköszöni az orvosi ügyeletben dolgozók munkáját, és a jó 
együttműködést az önkormányzattal. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. 
  é r t e s ü l n e k .  

 
Bertalanné Drávucz Katalin: megköszöni Dobos Gyulának, hogy elfogadta a meghívást, és 
a képviselők rendelkezésére állt.  
 
Dobos Gyula: megköszöni a meghívást, további jó tanácskozást kíván, majd elköszön.  
 

(Dobos Gyula elhagyja a tanácstermet.) 
 

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

Magyar Közút Zrt. tájékoztatója a 3226 és 3227 számú közút felújításának 
lehetőségeivel kapcsolatban 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Magyar Közút Zrt. képviselője 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: köszönti a Magyar Közút Zrt. megyei igazgatóságáról érkezett 
képviselőket, Litkei Bálintot, és Zana Dávidot. A napirendi ponthoz kapcsolódó írásos 
tájékoztatót mindenki megkapta, melyet előzetesen bizottság nem tárgyalt. Megkéri a 
képviselő-testület tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket, mondják el észrevételeiket.   
 
Bertalan László: egy tavalyi képviselő-testületi ülésen, ahol őrsparancsnok úr szintén jelen 
volt felvetődött az a kérdés, kérés a testület részéről, hogy a 3227-es úton a nagy 
kamionforgalmat hogyan lehetne kiszűrni, hiszen a 4 számjegyű utakon nem is 
közlekedhetnének. Kérése, hogy mi erre a megoldás, lehet-e őket ellenőrizni? Nagyon sok 
panasz van arra, hogy ezek a nagytömegű gépjárművek szétnyomják az utakat, a házak a főút 
mellett remegnek, megrepedeznek, hullik róluk a vakolat. Azon a testületi ülésen az volt 
őrsparancsnok úrnak a válasza, hogy ellenőrzési szigetet kell kialakítani valahol az út mellett, 
hogy ők szabályosan tudjanak ellenőrizni, intézkedni. Van-e lehetőség kialakítani 
Jászladányon ezt az ellenőrző szigetet?  
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Litkei Bálint: 2013 évben bevezették a főúthálózatnál - a gyorsforgalmi hálózatnál már 
korábban - a használatarányos díjfizetést.  Ezzel együtt született egy KRESZ módosítás, ami 
azt taglalja, hogy a 7,5 tonna feletti tehergépjárművek gyorsforgalmi úton, illetve csak 
országos főúthálózaton közlekedhetnek, mellékhálózaton, tehát 4-5 számjegyű közutakon 
nem, kivéve a főutak által határolt területen csak célforgalomba, vagy ha ott van a telephelye. 
Tapasztalják, hogy Jászladányon keresztül külföldi rendszámmal közlekednek kamionok, 
akiknek nagy valószínűség szerint nem itt van az úti céljuk, tehát átmenő forgalomra 
használják. Ennek két oka lehet, az egyik az, hogy kikerülik a díjfizetést, a másik ok, hogy az 
útdíj fizetés előtt is itt közlekedtek, mert ennek az útnak olyan a funkciója. Sajnos nem csak 
Jászladány szenved ezzel kapcsolatosan, kb. 4-5 olyan mellékút van a megyében, amely lakott 
területet érint, és szeretnek ezen a teherautók rövidíteni. Többször javasolták már különböző 
fórumokon, országgyűlési képviselőknek is, a rendőrség felső vezetőinek is, hogy erre 
megoldást kell találni. A főúthálózatnál beszednek egy megfelelő díjat, a rendőrséget 
felszerelték különböző elfogó járművekkel, eszközökkel, elvileg személyi állománnyal is, 
ezeknek a szerveknek az lenne a feladata, - a közlekedési hatóságnak többek között, - hogy 
ezeket a járműveket kiszűrjék a közúti forgalomból. Az idén levélben szeretnének fordulni a 
Megyei Rendőr Főkapitányság Közlekedésrendészeti osztályához, illetve együttműködési 
megállapodás is van a Megyei Rendőr főkapitánysággal, főkapitány úrral is szeretnének leülni 
ebben a kérdésben tárgyalni, mert az elmúlt 4 év tapasztalatai sajnos azt mutatják, hogy nem 
oldódott meg ez a probléma. Jászladány nagyközség is megkereste már a Közutat írásban, úgy 
gondolja az álláspontjukat ebben a témában elég részletesen kifejtették, az nem megoldás, 
hogy a megyében lévő több mint 900 km mellékút hálózatot táblával kezeljék. Ezzel a 
mezőgazdasági és egyéb forgalmat is el lehet lehetetleníteni. Itt inkább az a fő cél, vagy az 
irány, hogy ezeket a járműveket lehetőleg már lakott területen kívül, akár külterületi autóbusz 
megállóhelyeken, vagy parkolóhelyeken kiszűrjék. Az lenne a legjobb, ha már Jászapátin, 
vagy a 32-es út leágazásánál megfognák őket, hogy leszokjanak erről a szabálytalan 
közlekedésről. Vannak pozitív tapasztalatok a megyében, az a jellemző, hogy ha megjelenik a 
rendőrség, vagy a közlekedési hatóság visszatérően, akkor egy idő után ezeknek a 
szabálysértéseknek a száma is csökken. Ezt tudják leginkább javasolni. Bevezetni egy 
súlykorlátozást erre a területre azért nem lenne célszerű, mert a mezőgazdasági 
járműforgalmat is ellehetetlenítenék vele. Kivétel nem adható. A KRESZ-ben rögzítve van, 
hogy nem közlekedhetnek ezen az úton 7,5 tonna feletti járművel, csak meghatározott 
feltételekkel. Ezt kellene az illetékes hatóságoknak betartatni. Mindenképpen megkeresik 
ebben az ügyben levélben, és személyesen is főkapitány urat. A probléma nem csak a burkolat 
károk miatt keletkezik, zaj, rezgés és környezetvédelmi problémák is adódnak, nem beszélve 
a baleseti kockázatról. A testületi üléshez kapcsolódóan, ha bármilyen kérdésük van 
üzemeltetés, fenntartás, forgalomtechnika vagy hálózatkezelés kapcsán, tegyék fel bátran. 
Van közös projekt az önkormányzattal, rendszeres a kapcsolat, és úgy érzi jó is. Ha bármilyen 
kérdés vagy észrevétel van állnak rendelkezésre.  
 
Tóth Dániel c. r. fhdgy: az ellenőrzési kötelem a rendőrség hatáskörébe is tartozik. Lassan 4 
éves vezetői tapasztalattal megtanulta, hogy az első és legfontosabb az emberi érték. A 
megállító hely kapcsán felmerül az a kérdés, hogy hová, milyen feladattal, és melyik 
kollégáját küldi ki erre a feladatra. Ez az ellenőrzés egy speciális képzést igényel, ez az 
AETR-es ellenőrzés. Külön ki vannak képezve azok a gépkocsik, terminálokkal, elfogó 
autókkal felszerelve, akik ezt az ellenőrzést végzik. A jászladányi rendőrőrsön dolgozó 
személyi állomány nem erre a feladatra van kiképezve. A rendőr szakma nagyon szép, és 
mindenhez kell érteniük, és nyilván a lakosság igényeihez kell igazodniuk legnagyobb 
mértékben. Amit az önkormányzat, a képviselő-testület, és a lakosság igényei meghatároznak, 
azt kell szem előtt tartaniuk, azt a munkát kell végezniük. Úgy gondolja, hogy az elmúlt 
időszakban az a lakossági igény merült föl, hogy nem a közlekedési szabálysértések, hanem a 
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bűnelkövetők, csibészek elfogását vették előtérbe. Jelen pillanatban felelős parancsnokként 
egy rendőrét sem küldheti ki, illetve ha kiküldi, akkor vállalni kell annak a következményét, 
hogy be tud-e egészségesen jönni leállító hely nélkül, szakmai képzés nélkül, azzal együtt, 
hogy azt az intézkedést be kell fejezni, amit elkezdett. Van egy olyan szakmai szabály, hogy 
olyan intézkedésbe szabad belekezdeni, aminek látják a végét. Ha nem részesíti képzésben a 
személyi állományt, akkor terheli a felelősség, hogy hogyan küldte ki őket erre az ellenőrzési 
célra. A napi meghatározó munkájuk rengeteg elővezetés, a bejelentések és küldések során 
nagyon sok feladatot látnak el. Nem látja azt az időszakot a rendőrök munkájában sem, 
amikor ki tudnának állni, és megnyugtatóan azzal tudna foglalkozni pl. 4 órán keresztül, mert 
valószínűleg közben elküldik őket más feladatra. Ezzel nem azt szeretné mondani, hogy nem 
végezhetik ezt a feladatot, mert lehet, de ehhez az állományt képezni kell, be kell tanítani, és 
meg kell találni azt a helyet ahol ezt végezni tudják. Az autóbusz megállóhelyeken meg 
tudnák állítani ezeket a gépjárműveket, ott meg felmerül az a kérdés, hogy ez mennyire 
szabályos, ha megállítják egy szabálytalan helyre. A rendőr a közúti forgalmat irányíthatja, 
korlátozhatja, szüneteltetheti, csak lehet, hogy annak vizuálisan polgárpukkasztó hatása lesz. 
Vannak erre specializálódott közlekedési kollégák, a megyei forgalom ellenőrző osztály fel 
van szerelve ilyen eszközökkel, ezt az intézkedést profin tudják foganatosítani. Ha ilyen igény 
van, akkor a helyi rendőröket be kell iskolázni, ami erő és időigényes. Ha a lopások és az 
egyéb bűncselekmények azt mutatják, hogy ezzel tudnak teljes mértékben foglalkozni, akkor 
ezt fogják tenni. Nem zárkózik el a feladat elől. Jelezni fogja a szakirányítás felé, hogy van 
egy ilyen igény, amit már természetesen eddig is jelzett, és ismételten meg fogja tenni. Ahol 
megjelenik a rendőr, annak hatása van.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: azért is jó, hogy ilyen körben beszélnek erről a problémáról, 
mert többször volt már ez a testület ülésén napirenden, és már azt tervezi a képviselő-testület, 
hogy a saját költségvetéséből a Közúttal egyeztetve és közreműködve kiépíti ezt az ellenőrző 
szigetet. Azt érzékeli most a válaszból, hogy a mostani költségvetéskor nem kell ezt tárgyalni, 
nem kell kiépíteni, mert a helyi rendőrőrs részéről nem lesz erre sem kapacitás, sem lehetőség. 
Célszerű lenne, ahogyan azt már a Közút is és a rendőrség is megtette, az önkormányzatnak is 
jelezni a megyei rendőr főkapitány felé, hogy van egy olyan igény, szeretné a település, ha az 
átmenő forgalmat kiszűrnék. Ők ezt megtehetik, nekik a rendőri létszám, az állomány 
képzettsége, az autó a rendelkezésükre áll. Ők nem fognak visszaírni, hogy az önkormányzat 
építsen ellenőrző szigetet. 
 
Tóth Dániel c. r. fhdgy: nem mondhatja, hogy nincs kapacitás, mert arra kell kapacitásnak 
lenni, amire igény felmerül. Ehhez kérni fog közlekedésrendészeti segítséget, aki megmutatja 
a kollégáinak, hogy mit kell nézni, mire kell figyelni, mert nem arra vannak specializálódva, 
hogy ezt ellenőrzik. El tud függetleníteni a jászladányi őrs személyi állományából 1-2 főt, van 
is olyan, aki szívesen végezné ezt a feladatot. Segítség nélkül nem működne.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: akkor az önkormányzat sem hajszolja bele magát egy olyan 
költségbe, ami a tavalyi évben felmerült, hogy valójában ennek az intézkedésnek csak annyi a 
híja, hogy egy ellenőrző sziget kiépítésre kerüljön. Akkor az önkormányzat nem fordít rá több 
millió forintot, mire az engedélyezés és a kivitelezés megtörténik, ha megtalálják rá a 
megfelelő helyet. Ha jól érti, akkor a megyei közlekedésiek most is ellenőrizhetnek, és meg is 
teszik ezt.  
 
Tóth Dániel c. r. fhdgy: az úttest jobb szélén megállíthatják a gépjárművet, ha a 
megkülönböztető jelzést működtetik, és van rá szabályzat, hogy hogyan kell biztonságosan 
lefolytatni a rendőri intézkedést, amit az úttesten kívül, egy útpadkán vagy járdaszakaszon 
meg is lehet tenni. Megtehetik a helyi rendőrök is, csak ki kell képezni őket a feladatra.  
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Gyárfás Lajos: nem érti amit őrsparancsnok úr mond a biztonságos ellenőrzésről, miközben - 
és ez egy előző testületi ülésen is felmerült kérdésként, - a közlekedési rendőrök a templom 
sarkánál ellenőrzik a járműveket. Akkor az a választ volt, hogy így tudják kiszűrni, hogy ne 
lássák meg a rendőröket az ellenőrzés előtt. Ennek semmilyen közlekedésbiztonsága nincs. 
Ezek a megyei közlekedési rendőrök egyetlenegy teherautót sem állítanak meg, ami az 
önkormányzat kérése lenne, hanem a helyi traktort, a kerékpárosokat és személyautókat 
állítják meg, a kamionokat hagyják tovább menni. A templom két kanyarjában nincs leálló 
sziget, mégis megállítják a járműveket, mind a két oldalon.  
 
Tóth Dániel c. r. fhdgy: nem helyes, hogy most válaszol erre, mert ezt az illetékesektől 
kellene megkérdezni, hogy milyen utasításokkal küldik ki őket. Ritkán van tudomása róla, 
hogy kinn vannak a megyeiek, csak akkor, ha bemennek szólni. Azt gondolja, hogy nem azért 
állnak ki a kanyarba, hogy tehergépkocsikat ellenőrizzenek, hanem azért, hogy ittas vezetőket 
fogjanak, és azért ott állnak, hogy ne tudjanak lekanyarodnia közlekedők, ha észreveszik a 
rendőrautót.  Az ittas vezetés nagyon nagy probléma az országban, és különösen a jászságban, 
mert a mutatóik magasabbak, mint országosan, és megyei szinten. A megállítással 
valószínűleg az a cél, hogy ne forduljanak le időben, ne legyen idejük bekapcsolni a 
biztonsági övet, és ne legyen idejük olyan jogsértést helyrehozni, amit ellenőriznek. A 
kanyarban nem tudnák megállítani a tehergépkocsit, mert bedugulna a forgalom a két kanyar 
között. Minden jármű ellenőrzésnek külön megállítási és ellenőrzési szabályai vannak.  
 
Tóth Imre: a 3227-es útszakaszt 2009 és 2010 között felújították.  
 
Litkei Bálint: 2005-2006-ban volt a felújítás.  
 
Tóth Imre: akkor útalapot javítottak, Jászladány alatt teljesen kicserélték a töltést, 
kompletten új út lett építve. Azt látni kell, hogy az út most is ugyanolyan állapotban van, mint 
a felújítás előtt volt. Akkor is ugyanezek a problémák voltak az úttal, hogy le volt taposva a 
széle, olyan mértékű nyomvályúk voltak benne, hogy a személyautók már csak éppen hogy 
tudtak közlekedni benne, de amennyiben bejön egy havasabb időjárás, már biztos, hogy nem 
fognak tudni közlekedni, mert mindegyik az árokban köt ki a nyomvályúk miatt. 
Őrsparancsnok urat is végighallgatva az merül föl, hogy itt jól elbeszélgetnek a dolgokról, de 
ki ezért a felelős? 2006-ban föl lett újítva egy út nagyon komoly pénzért, mert több mint 1 
milliárd forintba került, ez elveszett a semmibe. És ez mind azért van, mert akinek a feladata, 
hogy meggátolja azt, hogy olyan teherbírású gépjárművek ne használják, amelyekre az útalap 
nincs méretezve, az nem történik meg. Akik építették az utat, azok nem olyan teherbírásúra 
építették, amilyen járműforgalmat engedélyeznek rajta közlekedni. Mindenki elbeszél a másik 
mellett, és az a végeredmény, hogy van egy nagyszerű út, amelyen lassan nem lehet 
közlekedni. Gyakorlatilag a települést rongálja a kamion forgalom, amire volna törvény, hogy 
nem teheti meg, de mégis megteszi. Patt helyzetbe van a település, mert a jászladányi őrs 
állománya nincs felkészítve ilyen szintű közúti ellenőrzésre, amivel ezt meg lehetne gátolni. 
Polgármester asszony említette az ellenőrző szigetet, ami még van is Jászladányon, mert a 
Jászkiséri úton van egy rég útszakaszból kitérő, ahová kamiont ki lehet terelni, egyszerre akár 
5 kamiont is lehet ott ellenőrizni, mely aszfalttal burkolt terület. A közút részéről nincs pénz, 
hogy felújítsák az utat, és megfelelő teherbírásúvá tegyék, mivel ez 4 számjegyű út. A két 
számjegyű utakat milyen terhelésűre építik?  
 
Litkei Bálint: 11,5 tonna tengelyterhelésre minősítették. 
 
Tóth Imre: és a 3227-es út? 
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Litkei Bálint: a régi tengelyterhelés, mely 10 tonna. 2004-ben csatlakozott Magyarország az 
EU-hoz, az EU-s tengelyterhelés magasabb, mint a csatlakozás előtt volt az országban, és erre 
kapott a Magyar Állam jelentős unió-s forrásokat 2009-ig melyből a 31-es és 32-es út is 
megújult.  
 
Tóth Imre: ezeket a támogatásokat főutakra használták föl? 
 
Litkei Bálint: főutakra jellemzően, a mellékutakra is volt EU-s forrás, de ahogyan az 
előzőekben is mondta, a teherforgalmat a gyorsforgalmi utakon, illetve a főúthálózaton 
kellene közlekedni. Volt olyan országgyűlési képviselői felvetés, amikor ezekről a dolgokról 
tárgyaltak, hogy ennek az lehetne a megoldása, hogy a mellékutakat is díjasítani kellene 
bizonyos forgalmakra. Lehetőség szerint nagyobb díjtételeket alkalmazva. Most is úgy van, 
hogy a használatarányos díjrendszer bevezetése óta a főúthálózaton sokkal alacsonyabbak a 
díjtételek, és ahol alternatívát képez – a gyorsforgalmi hálózattal vannak ilyen megyék – a 
főútra visszajöttek a teherjárművek.  Ebben a megyében, és ez megyei sajátosság az a 
probléma, hogy ahol van alternatív útvonal, mint a 32-esnél a 3227-es út, ahol nincs 
díjfizetési kötelezettség, ezért ezt használják a teherautók. Ez nem csak Jászladánynak a 
problémája. Újszász, Szászberek, Jászapáti is beletartozik ebbe a körbe. Ide a jászladányi 
őrsparancsnok úr lett meghívva a testületi ülésre, bár a Jászapáti rendőrőrs ugyanúgy 
megszűrhetné Jászapáti közigazgatási területén ezt a forgalmat. Az lenne a javaslat, hogy a 
Közút is levélben fog fordulni a megyei rendőr főkapitánysághoz, lehet, hogy ezt 
párhuzamosan az önkormányzatnak is meg kellene tenni, kezdeményezni felsőbb rendőri 
szinten egy közös egyeztetést. Több testületi ülésen is szembesülnek ugyanezekkel a 
problémákkal, és 4 éve nincs előrelépés az ügyben. 
 
Tóth Imre: elsősorban felelősöket kellene keresni abban a tekintetben, hogy ez az út hogyan 
kerülhetett ugyanebbe a helyzetbe. Forrásokat is kellene keresni, hogy ezt az utat ismételten 
helyre lehessen állítani, és el kell dönteni azt, hogy ezen az úton lesz kamionforgalom, vagy 
nem. Ha lesz, akkor épüljön olyan út, amely elbírja azt a forgalomterhelést. Valószínűleg a 
múltban kell keresni a problémát. Valamikor ez a 3227-es út 32-es útként volt jelölve. 
Valamilyen lobbi érdekek Jászberény irányába elhúzták a 32-es utat, mert ez annak idején 
azért volt a 32-es főút, mert ez kötötte volna össze a Szolnoki déli térséget a hegyvidéki 
ásványi anyag, kő és egyéb lelőhelyekkel. Ennek az útnak földrajzi tulajdonságai voltak 
régen, csak a lobbi megváltoztatta, és ez lett a következménye. Ez a múlt, és most csak a 
jelenben kell gondolkozni, és megvalósítani. Szeretné megkérdezni a jelenlévőktől, hogy van-
e kilátás rá, hogy erre az útra lesz valamilyen lobbi lehetőség, hogy pénzt találjanak rá, és 
ebből az útból ismét járható út legyen? A rendőrség részéről őrsparancsnok úr elmondta, hogy 
mit lehet, és mit nem. Maximálisan egyetért azzal, hogy a képviselő-testület ezt nem 
hagyhatja annyiban, ennek a kamionforgalomnak a korlátozása érdekében tovább kell 
lobbizni, és ha a Közút ebben partner, azt köszöni. Évek óta harcol ezért a dologért a testület, 
bízik benne, hogy a megyei főkapitány ráhatással tud lenni erre az ügyre. Fontos, hogy a 
biztonságos közlekedés megvalósításra kerüljön, és a kamion forgalom ki legyen szűrve. 
 
Litkei Bálint: a 2006-os útfelújítás a Regionális Operatív Programok (ROP) keretében 
valósult meg, mivel az ország csatlakozott 2004-ben az EU-hoz. A 2000-2006-os 
programozási ciklus utolsó részéből tudták ezt megvalósítani. Akkor különböző 
útfelújításokra tettek javaslatot, így a 3227-es útra is, mely 29 km hosszú út, Újszászt és 
Jászapátit köti össze. Amikor a Közútnál kezdett dolgozni, akkor volt ennek az útnak a 
kivitelezése, és az út műszaki tartalma először úgy nézett ki, hogy teljes pályaszerkezet 
felújítás, tehát útalap építés, helyenként talajcserével. Hiába építenek nagyon jó 
pályaszerkezetet, a jászság egy régi mocsaras terület volt, ahol feltöltötték a talajt. Ide egy 2,5 
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milliárdos műszaki tartalom volt tervezve, melyből lehetett volna nagyon jó utat építeni. 
Ennél a ROP programnál 1 milliárd forintnál meghúzták a határt, és ezért nem lett 
padkastabilizáció, nem lett beleszélesítve helyenként az útba, ezért nem lettek a 
forgalombiztonsági beavatkozások sem elvégezve, amiket egyébként meg lehetett volna 
valósítani, mint például a körforgalom. Csökkenteni kellett a műszaki tartalmat, ezért csak 
Jászkisérig épült meg a 21-esig, és bizonyára mindenki tapasztalja, hogy Jászkisér-Jászapáti 
között még rosszabb állapotban van az út. Tehát csökkentett műszaki tartalommal épült meg 
az út, mert ezek voltak a korlátok, a lehetőségek. Hogy mit tud tenni a Magyar Közút? A 
Magyar Közút nem költségvetési és nem hatósági szerv. A Magyar Állam, mint az állami utak 
tulajdonosa – a Magyar Közút csak a kezelője – a Szaktárca a Minisztériumon keresztül köt 
egy éves szerződést, ami országos szinten 70-80 milliárd forint, mely csak az üzemeltetést, 
karbantartást fedi le. Felújítási forrásokra ugyanúgy pályáznia kell a Közútnak, mint ahogyan 
a településeknek is. A 3227-es út felújítása kapcsán hazai forrásokra lehet pályázni, ha az 
Állam azt mondja, hogy az útdíjból, vagy egyéb bevételekből van forrás, és meghirdeti 
útfelújításra, akkor az azt jelenti, hogy országosan 32.000 kilométer útról van szó, és vannak 
prioritások. Annak sajnos esélyét nem látják, hogy itt egy komolyabb rekonstrukció történjen 
a 3227-es út tekintetében. Semmi sincs kizárva, előfordult már, hogy képviselői lobbi 
tevékenységre valamelyik út belekerült egy olyan listába, ahol felújításra került. A Magyar 
Közút ismeri az úthálózatokat, rendszeresen konzultálnak a településekkel is, és saját bőrükön 
is tapasztalják az utak állapotát, és próbálnak szakmailag priorizálni, ha van erre forrás 
lehetőség, hogy melyek azok az útszakaszok, amelyek bekerüljenek egy létesítmény 
jegyzékbe, egy listába, de ebben nem a Közút dönt. A TOP programban több útszakasz 
szerepel a jászságban is, a Megyei Önkormányzat volt a projekt gazdája, meghallgatták a 
Közút javaslatát, az országgyűlési képviselőkkel konzultáltak és az alapján kialakult egy 
létesítmény jegyzék. Azt azért látni kell, hogy a megyében lévő 1330 km hosszú úthálózatból, 
melyből 900-1000 km a mellékúthálózat, abból idén 50 km fog épülni TOP programban. 
Hazai forrásból évről-évre növekszik az állami megrendelés, de ezeknek a többsége 
útüzemeltetés, útfenntartás, kátyúzás, növényzetirtás, szemétszedés.  Rengeteg az 
üzemeltetési feladat, és emellett van még géppark fejlesztés. 2-3 % a felújítási arány. Az, 
hogy az útszakaszok ténylegesen megújuljanak, és hosszabb távon érezhető változás legyen 
ebben, ezt a felújítási arányt fel kellene tornászni évi 10-15%-ra. Ennek a forrás oldala az 
Állam részéről, és Unió-s pályázatokból nem biztosított jelen pillanatban. Lehetőségeik 
szerint ezeket a szakaszokat kátyúzzák, a fenntartási tevékenységeket az állami megrendelés 
keretein belül elvégzik. Próbálnak arra törekedni, - a Jász Világtalálkozó volt rá a példa, - 
hogy a Jászalsószentgyörgy-Jászladány közötti szakaszon nagyobb felületi 
burkolatjavításokat végezzenek. Ahol már nincs értelme kátyúzni, mert nem gazdaságos, ott 
próbálják a nagyobb felületi burkolatjavításokat végezni. Ezek a lehetőségeik. 
 
Tóth Imre: akkor ebből nem lesz út. 
 
Litkei Bálint: higgyék el, hogy ez a Közútnak is probléma, mert szembesülnek a 
panaszokkal, és közlekednek is ezeken az utakon. Mivel kollégája, és maga is jászsági, ezért 
egyébként is szívükön viselik a jászsági utakat. A 32-es főutat a Nemzeti Infrastruktúra Zrt. 
megterveztette, beszereztette az építési engedélyt, és arról volt szó, hogy Jászfényszarutól 
Szolnokig meg lesz a burkolat felújítás. Fiókban vannak a tervek, az engedélyek, több mint 10 
milliárd forintos beruházás lenne. Lehetne kiírni a közbeszerzést a kivitelezésre, de nem volt 
rá keret, semmilyen projektbe nem fért bele. Próbálják ezeket erőltetni, ugyanúgy, mint 
Jászladányon a körforgalmat, melyet az önkormányzat megterveztetett. Minden lehetőséget 
meg szoktak ragadni, ha érkezik egy projekt lista, akkor ezeket kiemelt helyen szerepeltessék, 
mert ezek már elő vannak készítve, ki lehetne írni kivitelezésre, de sajnos vannak korlátok. 
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Bertalanné Drávucz Katalin: marad a közös remény, és a közös levél. 
 
Lóczi István: az elmúlt időszakban őrsparancsnok úr felvetésére email-ben fordult a 
Közúthoz a települést jelző táblával kapcsolatban, melyről szeretne tájékoztatást kérni Litkei 
Bálinttól. Jászalsószentgyörgy felől érkezve Jászladányra több utcában nem egyértelmű a 
lakott terület kezdete. A kiépítettségből adódóan lehet látni, hogy lakott terület, de a 
jogszabályi előírások kötelezővé teszik, hogy a lakott területet jelző táblát, és a lakott terület 
végét jelző táblát is el kell helyezni. Őrparancsnok úr által felvetődött, hogy a képviselő-
testület dönthet-e arról, hogy a települést jelző táblák áthelyezése megtörténjen. Akkor 
megoldódna a Bodzás utcának és a vezér utcáknak, valamint a Tisza utcának a helyzete, mert 
azok most jelen pillanatban lakott területen kívüli területnek tűnnek.  
 
Litkei Bálint: Jászalsószentgyörgyről érkezve a közút mellett közvetlenül a vasút van, és ott 
kezdődnek a házsorok. Ez közvetlen nincs is országos közúttal kapcsolatban. Emellett van 
egy lakóutca, amely feltárja ezt a részt, ha oda tesznek lakott területet jelző táblát, akkor 
annak nincsen kölcsönhatása. A lakott területet jelző tábla kihelyezése jogszabályhoz kötött. 
Ez nem azt jelenti, hogy ha kiépül egy ház, akkor kiteszik a táblát, hanem feltételei vannak. 
Ez nem a bel és külterületet jelzi, sokan félreérik a fogalmat. A közigazgatási terület 
belterületi és külterületi részből áll, a lakott terület az teljesen más. A közúton közlekedők 
részére szól, arra az útszakaszra helyezik ki, ahol a lakott terület kezdődik az út mellett. 
Jogszabály szerint kiépített közvilágítás szükséges a tábla áthelyezéséhez, illetve járda 
kapcsolat. Jelen pillanatban a vasúti átjáró után van elhelyezve, jóval az üdvözlő tábla után. 
Ott ki van építve a közvilágítás még pár oszlopsoron. Ezt a táblát a vasúti átjáró település 
felőli végéhez, az útcsatlakozás után lehetne kihelyezni a jogszabály szerint. Konkrétan mi a 
probléma? Ezeknél az utcáknál úgy értelmezik a közlekedők, hogy 90-el lehet hajtani? 
 
Tóth Dániel c. r. fhdgy: nincsen, és nem is volt még probléma, csak egy intézkedés kapcsán 
merült fel ez a kérdés. A biztonság öv használata nélküli közlekedés külterületen más 
összeget takar, mint belterületen. Illetve a közlekedés során, ha egy közlekedési esemény 
bekövetkezik, akkor hogyan kell figyelembe venni. Nem volt még ebből probléma, csak egy 
intézkedés kapcsán merült föl.   
 
Litkei Bálint: ha Jászalsószentgyörgy felől jönnek az autók a településre, áthajtanak a vasúti 
átjárón, és lekanyarodnak az útcsatlakozásnál, akkor nem találkoznak lakott területet jelző 
táblával.  
 
Tóth Dániel c. r. fhdgy: a Tisza utcánál is ugyanez a probléma. 
 
Litkei Bálint: azokra az utakra, ahol ki van építve a közvilágítás, az önkormányzat saját 
hatáskörben kihelyezheti a lakott területet jelző táblát. Az országos közutakon, tehát a 3226-
os úton táblát áthelyezni azért nem lehet, mert a vasúti átjárót elhagyva sem közvilágítás, sem 
járdakapcsolat nincs kiépítve, ez pedig a tábla kihelyezésének a feltétele. Ezek az ingatlanok 
országos közúthoz közvetlenül nem is kapcsolódnak, nincs gyalogos és kerékpáros forgalom. 
Ha a közvilágítás ki van építve, akkor az utcák végére ki lehetne tenni a Jászladány kezdete és 
vége táblát. Jogos felvetés, hogy azt a táblát, ami jelenleg a kanyar előtt van kint, ezt visszább 
kell helyezni 100-150 méterrel Jászalsószentgyörgy felé, ezt meg fogja tenni a Közút, és 
akkor az üdvözlőtábla is lakott területen belülre esik.  
 
Lóczi István: akkor ezt a Tisza utcában is meg lehet tenni? 
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Litkei Bálint: ha van közvilágítás, akkor igen. A Jászladányra vezető földutakon vannak 
kihelyezve táblák? 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: nincsenek. 
 
Litkei Bálint: akkor oda is célszerű lenne kihelyezni, mert ott is felmerülhet ez a probléma. 
 
Lóczi István: megköszöni a tájékoztatást. Az önkormányzat anyagi helyzetéhez mérten a 
Tisza utcában a táblák kihelyezésre kerülnek, mert a műszaki átadáskor erre kötelezettséget is 
vállaltak.  
 
Bertalan László: amikor tavaly a kamionos forgalmat érintő témáról szó volt, akkor 
őrsparancsnok úr azt mondta, hogy egy ellenőrzési sziget híja van annak, hogy a kamionokat 
a rendőrök ellenőrizni tudják. Senki nem várja el a jászladányi rendőröktől, hogy csak ezt az 
ellenőrzést végezzék,  a képviselők meg lennének elégedve a szolnoki közlekedési rendőrök 
jelenlétével is, mert maximális munkát végeznek a településen. Ha időszakosan 
szúrópróbaszerűen hetente vagy havonta ellenőriznének, már lehet, hogy annak is lenne 
hatása. 
 
Tóth Dániel c. r. fhdgy: most is az a véleménye, hogy a biztonságos ellenőrzés miatt 
szüksége lenne ellenőrző szigetre.  
 
Bertalan László: a jászkiséri úton az átvevő hely után van egy erre a célra megfelelő 
helyszín. Egy olyan útszakasz, amelyre le lehet térni az útról, és vissza is lehet kanyarodni. 
 
Tóth Imre: igen, az valóban megfelelő helynek tűnik, egy aszfaltozott út, melyen szoktak is 
kamionok pihenni.  
 
Tóth Dániel c. r. fhdgy: meg fogja vizsgálni az említett helyszínt, hogy megfelelő-e, és 
vissza fog jelezni.  
 
Litkei Bálint: már a 31-es úton a tengelysúly mérő helyeknél ki lehetne szűrni a kamion 
forgalmat, és jelezni, hogy a mellékutat ne használják.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megköszöni a Közút képviselőinek, hogy elkészítették az 
anyagot és, hogy elfogadták a meghívást, valamint a képviselők kérdéseinek 
megválaszolásában a rendelkezésre álltak. Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e még 
valakinek kérdése, véleménye a Közút tájékoztatójával kapcsolatban? 

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatóját a szóbeli kiegészítésekkel együtt? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
4/2018. (I. 18.) sz. határozata 
 
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatójának elfogadása a 3226 és 3227 számú 
közút felújításának lehetőségeivel kapcsolatban 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Magyar Közút 
Zrt. által készített írásos tájékoztatót a szóbeli kiegészítésekkel együtt. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Magyar Közút Nonprofit Zrt.  
  é r t e s ü l n e k .  

 
(A Magyar Közút Zrt. képviselői elhagyják a tanácstermet) 

 
 

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

A NÜVI beszámolója a képviselő-testület két ülése között a közmunka programokban 
foglalkoztatottak által végzett munkákról 
Előadó: Göröcs László mb. intézményvezető, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a közmunka programokban foglalkoztatottak által végzett 
munkáról szóló írásos beszámolót mindenki megkapta. Göröcs László megbízott 
intézményvezetőt kérdezi, hogy kívánja-e az írásos anyagot szóban kiegészíteni? 
 
Göröcs László: nem kívánja szóban kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: Tóth Imre képviselőt kérdezi, hogy a pénzügyi bizottság 
részéről milyen javaslat született? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság részéről: a bizottság tárgyalta, 
és az írásos beszámolót elfogadásra javasolja. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye, vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a beszámolót a 
közmunka programban végezett munkáról a pénzügyi bizottság javaslatára? 
A Képviselő-testület a beszámolót 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
5/2018. (I. 18.) sz. határozata 

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

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a Nagyközség 
Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény beszámolóját a Közmunka programban 
résztvevő dolgozók - NÜVI irányításával végzett - munkájáról 2017. november 2-től 
2017. december 31-ig terjedő időszakra az előterjesztés szerint. 
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Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény helyben 

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

Előterjesztés a polgármester szabadságának elfogadására 
Előadó: Lovász Imre jegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos előterjesztést mindenki 
megkapta. Átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre: a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármester 
tekintetében. Az egyik ilyen jog az, hogy a szabadságának ütemezését elfogadja, a módosított 
önkormányzati törvény rendelkezik arról, hogy ezt az ütemtervet minden évben február 28-ig 
szükséges elfogadnia a testületnek. Az előterjesztés elkészült, melyet javasol elfogadásra. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi, hogy 
milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja 
elfogadásra a polgármester szabadságának ütemtervét 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 fogadja el az ügyrendi 
bizottság javaslatára az előterjesztésben szereplő szabadság ütemezését? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza:  
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
6/2018. (I. 18.) sz. határozata 
 
A polgármester 2017. évi szabadság ütemezésének elfogadása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja Bertalanné Drávucz Katalin 
polgármester 2017. évre vonatkozó szabadságolási tervét az előterjesztés szerint. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Bertalanné Drávucz Katalin polgármester helyben, 
 3./ Polgármesteri Hivatal helyben 

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

Javaslat az óvoda és bölcsőde nyári zárva tartási idejének elfogadására 
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az óvoda és bölcsőde nyári zárva tartásáról szóló írásos 
előterjesztést mindenki megkapta. Átadja a szót Lajosné Kiss Klára intézményvezetőnek. 
 
Lajosné Kiss Klára: törvényi előírás, hogy minden évben február 15-ig a szülőket 
tájékoztatni kell arról, hogy mikor tart zárva az intézmény.  „A foglalkozás és az életminőség 
javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése TOP – 
1.4.1 – 15 – JN1 – 2016 – 00034” kódszámú pályázat megvalósítása miatt az időpontok 
változhatnak. Úgy látja, hogy a Petőfi úti óvoda lehetséges, hogy a pályázat miatt egész 
nyáron zárva tart, és így a Szivárvány óvodában kell megvalósítani a nyári óvodát, és a 
bölcsődei ellátást. Bízik benne, hogy a szeptemberi óvodakezdés már zavartalanul 
folytatódhat. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: érthető a félelem, a TOP-os pályázatnál a kivitelezésnek a 
nyár folyamán meg kellene történnie, és szeptemberig befejeződnie. Ez a pályázat a 
Tündérkert óvodát érinti. Ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja 
elfogadásra a nyári zárva tartást az előterjesztés szerint.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
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 
7/2018. (I. 18.) sz. határozata 
 
A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde nyári időszakban történő zárva tartásának 
elfogadásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja, hogy a Jászladányi Óvoda és 
Bölcsőde a nyári zárva tartásának idejét az intézmény SZMSZ-ében foglaltaknak 
megfelelően 2018-ban az alábbi időpontban fogja tartani: 

 
Petőfi úti Tündérkert óvodában:  2018. július 2-től július 22-ig (3 hét) 
Rákóczi úti Szivárvány óvodában:   2018. július 23-tól augusztus 12-ig (3 hét) 
Bölcsődében:     2018. július 2-től július 15-ig (2 hét). 
 
Az óvoda nyári zárva tartása ideje alatt a szülői igényeket figyelembe véve a nyitva 
tartó óvodában fogadják az óvodás gyermekeket, biztosítják felügyeletüket. 
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Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Jászladányi Óvoda és Bölcsőde helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

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

Beszámoló a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi munkájáról 
Előadó: Czibak László elnök, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi 
munkájáról készült írásos beszámolót mindenki megkapta. Elnök úr jelezte, hogy betegsége 
miatt nem tud részt venni a testületi ülésen. A beszámolót az ügyrendi bizottság tárgyalta, 
elnök asszonyt kérdezi, hogy milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja a 
beszámoló elfogadását.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye, vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a 
beszámolót az előterjesztés szerint? 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen, 1 nem szavazattal elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
8/2018. (I. 18.) sz. határozata 
 
A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi munkájáról szóló beszámoló 
elfogadásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a Jászladányi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés 
szerint. 
 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
  é r t e s ü l n e k .  
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7. N a p i r e n d i  pont megtárgyalása  

Előterjesztés a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a Jászladányi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat között kötött együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatára 
Előadó: Lovász Imre jegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 

Bertalanné Drávucz Katalin: az együttműködési megállapodásról készült írásos anyagot 
mindenki megkapta. Átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek. 
 

Lovász Imre: az önkormányzati törvény, valamint a nemzetiségi törvény alapján kötelező 
minden évben felülvizsgálni az együttműködési megállapodást, a szükséges módosításokat 
átvezetni, és megkötni azt. Az elmúlt időszakban jogszabályváltozás nem következett be, 
ezért a jelen együttműködés megállapodás nem módosul a tavalyihoz képest.  
 

Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 

Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja az 
együttműködési megállapodás elfogadását az előterjesztés szerint.  
 

Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye, vagy más javaslata? 
 

Bertalan László: kötelessége a testületnek elfogadni a megállapodást, de nem tudja elfogadni 
az elnök úr tevékenységét, viselkedését, minősíthetetlen, ahogyan polgármester asszonnyal, a 
képviselőkkel és a lakosokkal beszél. Volt egy olyan nemzetiségi önkormányzati testületi 
ülés, amikor megbeszélte a saját képviselőivel, hogy kukás zsákokat osztanak ki, besegít az 
önkormányzatnak abban, hogy nem legyen annyi szemét az utcákon, ezt a mai napig nem 
teljesítette. Ebben az ügyben semmi előrelépés nem történt. 

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a bizottság 
javaslatára az együttműködési megállapodás megkötését? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
9/2018. (I. 18.) sz. határozata 
 

A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a Jászladányi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat között kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a Jászladány Nagyközségi 
Önkormányzat és a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között kötött 
együttműködési megállapodást az előterjesztés szerint. 
Képviselő-testület Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert bízza meg az 
együttműködési megállapodás aláírására. 
 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, 
 3./ Jászladányi Polgármesteri Hivatal 
  é r t e s ü l n e k .  
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8. N a p i r e n d i  pont megtárgyalása  

Beszámoló a benyújtott pályázatokról, azok elbírálásáról, az elnyert támogatások 
összegéről és a pályázatok megvalósulásáról 2017. évben  
Előadó: Major Ferencné alpolgármester 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a pályázatokról készült írásos beszámolót mindenki megkapta, 
Major Ferencné alpolgármestert kérdezi, hogy kívánja-e az írásos anyagot szóban 
kiegészíteni, vagy összefoglalni? 
 
Major Ferencné: összefoglalni nem kívánja, annyi kiegészítést szeretne tenni, hogy 
véletlenül kimaradt a beszámolóból 2 pályázat. Az egyik a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program kertében az ún. Paktum projekt, mely Jászapáti Város gesztorságában 
valósul meg, a „Foglalkoztatási együttműködések a Jászapáti járásban” címmel. A másik 
pályázat a Közút napirendjénél emlegetett körforgalom, mely elméletileg még folyamatban 
van. Ennyivel kívánta kiegészíteni az írásos anyagot, amennyiben kérdés merül föl, arra 
szívesen válaszol.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye, az írásos anyaggal, illetve az elhangzottakkal kapcsolatban? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az 
előterjesztés szerint a pályázatokról készült beszámolót a szóbeli kiegészítéssel együtt? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
10/2018. (I. 18.) sz. határozata 
 

A 2017. évben benyújtott pályázatokról, azok elbírálásáról, az elnyert támogatások 
összegéről és a pályázatok megvalósulásáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Major Ferencné 
alpolgármester beszámolóját a 2017. évben benyújtott pályázatokról, azok 
elbírálásáról, az elnyert támogatások összegéről és a pályázatok megvalósulásáról a 
szóbeli kiegészítésekkel együtt az előterjesztés szerint. 

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

 
 

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

Beszámoló az önkormányzat jogi képviseletével megbízott ügyvédi iroda 2017. évi 
munkájáról 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Deák és Veres Ügyvédi Iroda képviselője, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: köszönt Dr. Veres Viktóriát, a Deák és Veres Ügyvédi Iroda 
képviselőjét, megköszöni, hogy elfogadta a meghívást. Az ügyvédi iroda 2017. évi 
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munkájáról készült írásos beszámolót mindenki megkapta. Átadja a szót Dr. Veres Viktória 
ügyvédnőnek, aki most is éppen egy tárgyalásról érkezett a testületi ülésre. 
 
Dr. Veres Viktória: az írásos anyagot nem kívánja szóban kiegészíteni, amennyiben kérdés 
merül föl, arra szívesen válaszol. A Jászladány, Kossuth Lajos u. 106-1. szám alatti ingatlant 
érintően a vevőnek nem sikerült bejegyeztetni a tulajdonjogát tekintettel arra, hogy az 
önkormányzat élt az elővásárlási jogával, ebben az ügyben volt ma tárgyalás Jászberényben. 
A vevő pert indított az ügyben, az önkormányzat az elsőrendű alperes, az eladó a másodrendű 
alperes, aki nem jött el. Jelen pillanatban bizonyítási eljárás folyik. Az önkormányzatnak 
bizonyítani kell, hogy időben élt az elővásárlás jog tárgyában tett nyilatkozattal, illetve, hogy 
a vételár azért került a Deák és Veres Ügyvédi iroda letéti számlájára, mert az 
okiratszerkesztő ügyvédnő nem adta meg a letéti számlájának számát. A következő tárgyalás 
áprilisban lesz, jegyző urat indítványozta tanúként, mivel az ügyvédnővel ő vette fel a 
kapcsolatot, és a testületi ülésről is ő tud bővebb információval szolgálni.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta a beszámolót, milyen javaslat 
született? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság részéről: a bizottság az írásos 
anyag elfogadását javasolja.  
 
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 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
11/2018. (I. 18.) sz. határozata 
 
Az önkormányzat jogi képviseletével megbízott ügyvédi iroda 2017. évi munkájáról 
szóló beszámoló elfogadásáról  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja az önkormányzat jogi 
képviseletével megbízott Deák és Veres Ügyvédi Iroda (5000 Szolnok, Szapáry út 20. 
I/7.) 2017. évi munkájáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítésekkel együtt az 
előterjesztés szerint.  
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Deák és Veres Ügyvédi Iroda 5000 Szolnok, Szapáry út 20. I/7 
  é r t e s ü l n e k .  

 
Bertalanné Drávucz Katalin: megköszöni Dr. Veres Viktóriának, hogy elfogadta a 
meghívást, és a képviselők rendelkezésére állt.  
 
Dr. Veres Viktória: további jó tanácskozást kíván, elköszön, majd elhagyja a tanácstermet. 
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10. N a p i r e n d i  pont megtárgyalása  

Előterjesztés a védőnői álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálására, valamint új 
pályázat kiírására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Lovász Imre jegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos anyagot mindenki 
megkapta, melyet nem kíván kiegészíteni. Átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre: egy előző képviselő-testületi ülésen kiírásra került a pályázat a védőnői 
álláshelyre, amelyre határidőn belül nem érkezett egy pályázat sem, ezért javasolja, hogy a 
tisztelt képviselő-testület az előző pályázatot nyilvánítsa eredménytelenné, valamint döntsön 
új pályázat kiírásáról. Az előterjesztés szerint a pályázati kiírásban a pályázat benyújtásának 
határideje 2018. február 19. lenne, tehát 1 hónapra lenne kiírva a pályázat. A pályázat 
elbírálása a február 28-i képviselő-testületi ülésen történne, az álláshely március 15-től lenne 
betölthető.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja az 
előző pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítását, mivel határidőig nem érkezett be 
pályázat, valamint javasolja új pályázat kiírását a védőnő álláshelyre 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 ért egyet az ügyrendi 
bizottság javaslatára a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
12/2018. (I. 18.) sz. határozata 
A védőnői álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális 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 

  é r t e s ü l n e k .  
 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az ügyrendi 
bizottság javaslatára új pályázat kiírásával a védőnői álláshelyre? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 



 21 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
13/2018. (I. 18.) 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: 
Jászladány Nagyközség közigazgatási területe 
 
Ellátandó feladatok: 
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESZCSM rendeletben foglaltak 
szerint. 
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
 
Képesítési feltételek: 
Az egészségügyi főiskolai, egyetemi védőnői szakképzettség, vagy azzal 
egyenértékűnek elismert oklevél 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél 
- végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata 
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 
- a pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az 
elbírálásban részt vevők megismerhetik 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
2018. március 15. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. február 19. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. február 28. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bertalanné Drávucz Katalin 
polgármester nyújt a 06-57/817-947-es telefonszámon. 
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A pályázatok benyújtásának módja:  
Postai úton, a pályázatnak a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testülete címére történő megküldésével (5055 Jászladány, Hősök tere 6. sz.). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a 
munkakör megnevezését: Védőnő. 
Személyesen: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester Jász-Nagykun-Szolnok megye 
5055 Jászladány, Hősök tere 6. sz. 
 
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázat benyújtási határidejének lejártát követően a pályázókat a pályázat kiírója a 
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:  
https://kozigallas.gov.hu, Ladányi Hírek helyi újság, szórólap 
 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információt a www.jaszladany.hu 
honlapon szerezhet. 
 
A Képviselő-testület megbízza Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert, hogy a 
pályázat kiírásáról gondoskodjon. 

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

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

Előterjesztés háziorvosi álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálására, valamint új 
pályázat kiírására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Lovász Imre jegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a háziorvosi álláshellyel kapcsolatos írásos előterjesztést 
mindenki megkapta melyet nem kíván szóban kiegészíteni. Átadja a szót Lovász Imre 
jegyzőnek. 
 
Lovász Imre: nagyon hasonló az eset, mint az előző napirendi pontnál a védőnői álláshely 
esetében, ugyanúgy a háziorvosi álláshelyre sem érkezett be határidőig pályázat, ezért 
javasolja az előző pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítását. Az új pályázati kiírás itt is 
hasonló feltételek mellett történne, a benyújtási határidő február 19., az elbírálási határidő 
február 28. Az álláshely betöltésének kezdete március 15.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született?  
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja az 
előző pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítását, mivel határidőig nem érkezett be 



 23 

pályázat, valamint javasolja új pályázat kiírását a felnőtt háziorvosi álláshelyre az 
előterjesztés szerint. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az ügyrendi 
bizottság javaslatára a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
14/2018. (I. 18.) sz. határozata 
 
A felnőtt háziorvosi álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális 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 

  é r t e s ü l n e k .  
 
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal a 
felnőtt háziorvosi álláshely pályázati kiírásról? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
15/2018. (I. 18.) 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: 
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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. március 15. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. február 19. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. február 28. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bertalanné Drávucz Katalin 
polgármester nyújt a 06-57/817-947-es telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja:  
Postai úton, a pályázatnak a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testülete címére történő megküldésével (5055 Jászladány, Hősök tere 6. sz.). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a 
munkakör megnevezését: felnőtt háziorvos. 
Személyesen: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester Jász-Nagykun-Szolnok megye 
5055 Jászladány, Hősök tere 6. sz. 
 
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázat benyújtási határidejének lejártát követően a pályázókat a pályázat kiírója, a 
képviselő-testületi ülésen meghallgatja és dönt a háziorvos személyéről. A pályázat 
eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója az eljárás során fenntartja. 
 
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:  
https://kozigallas.gov.hu, Ladányi Hírek helyi újság, szórólap 
 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információt a www.jaszladany.hu 
honlapon szerezhet. 
 
A Képviselő-testület megbízza Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert, hogy a 
pályázat kiírásáról gondoskodjon. 

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

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

Pályázati kiírás a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói 
álláshelyére, valamint ideiglenes bizottság létrehozása a Nagyközségi József Attila 
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére kiírt pályázat véleményezésére 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Lovász Imre jegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére 
vonatkozó írásos előterjesztést mindenki írásban megkapta, melyet nem kíván szóban 
kiegészíteni. Átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre: az intézményben történt ellenőrzés megállapította, hogy időközönként 
szükséges kiírni az igazgatói álláshelyre a pályázatot. Eddig érvényes pályázat egyik 
alkalommal sem érkezett. Jelenleg nem volt pályázat kiírva, az intézmény megbízott vezetője 
Kun Adrienn, őt viszont a Magyar Államkincstár szakképzettség hiányában nem tudja 
nyilvántartásba venni, ezért is szükséges a pályázatot kiírni, illetve a pályázatok 
véleményezésére szükséges ideiglenes bizottságot is létrehozni. A bizottságnak legalább 3 
tagból kell állnia, melyből 1 fő külsős szakértő kell, hogy legyen. Javasolja külsős tagnak 
Kary Józsefet felkérni, aki már több ilyen pályázat lebonyolításában is részt vett már a 
településen. Javasolja, hogy a testület a bizottságot ne 3, hanem 4 taggal hozza létre, 
tekintettel arra, hogy ha valamelyik tagnak közbe jönne valamilyen más elfoglaltság, akkor is 
határozatképes legyen a bizottsági ülés.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta, 
és javasolja az igazgatói álláshelyre a pályázat kiírását az előterjesztés szerint, valamint 
javasolja ideiglenes bizottság létrehozását. A bizottság tagjainak Bertalanné Drávucz Katalin, 
Bagi Zsolt Arnold, Seresné Lados Éva és Kary József személyeket javasolja megválasztani a 
bizottság.  
 
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 pályázat 
kiírásával az ügyrendi bizottság javaslatára? 
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A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
16/2018. (I. 18.) sz. határozata 
 
Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshely pályázati 
kiírásáról 
  

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgató beosztás ellátásának 
pályázati kiírásával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
Az igazgató (magasabb vezető) beosztásra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi 
területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 
rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: 150/1992. (XI. 
20.) Korm. rendelet) alapján pályázatot hirdet. 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 
A foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
 
A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre 2018.03.15 – 2023.03.14-ig szól 
 
A munkavégzés helye: 
Jász-Nagykun-Szolnok megye Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és 
Könyvtár 5055 Jászladány, Kossuth Lajos u. 110.sz. 
 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Közművelődési feladatok ellátása. Munkaköri feladatai ellátása mellett az intézmény 
vezetése, szakszerű és törvényes működtetése, munkáltatói jogkör gyakorlása. Az 
intézmény képviselete, a takarékos gazdálkodás biztosítása. A nagyközségben 
megrendezésre kerülő rendezvények, nemzeti és helyi ünnepségek szervezése, a helyi 
civil szervezetek segítése. Pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése. 
 
Illetmény és juttatások:  
Az illetmény megállapítására és juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
 
Pályázati feltételek: 
- magyar állampolgárság 
- büntetlen előélet  
- cselekvőképesség 
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása 
- 3 hónap próbaidő  
- főiskola, vagy egyetemi szintű végzettség 
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- a 150/1992.(XI.20.) kormányrendelet 6/A § (1) bekezdésében meghatározott 
képesítési és gyakorlati feltételek megléte (ld. részletesen az egyéb információknál) 

- legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat 
- magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 

közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhető 

- Nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja. 
 
Elvárt kompetenciák: 
- Precizitás, elhivatottság, együttműködési készség, jó kommunikációs képesség, 

önálló munkavégzés. 
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program 
- szakmai gyakorlatot igazoló okmányok másolata  
- szakmai önéletrajz 
- az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata 
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 
- a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul  
- nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását a képviselő-testület nyílt vagy zárt ülésen 

tárgyalja. 
 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 
2018. 03 15.  
 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. 02.19. 
 
 
A pályázat elbírásának határideje: 
2018.02.28. 
 
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 címére történő 

megküldésével (5055 Jászladány, Hősök tere 6. sz.). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:, valamint a beosztás 
megnevezését: igazgató 

- Személyesen: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester Jász-Nagykun-Szolnok 
megye 5055 Jászladány, Hősök tere 6. sz. 

 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázat benyújtási határidejének lejártát követően, a pályázókat a kinevezési, 
megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott szakértelemmel rendelkező ideiglenes 
bizottság meghallgatja, majd javaslata alapján a Képviselő-testület dönt az igazgató 
személyéről.  
A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója az eljárás során 
fenntartja. 



 28 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  
https://kozigallas.gov.hu, Ladányi Hírek helyi újság, szórólap 
 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdése, a 6/F. § (1) bekezdése és a 
22. § (1) bekezdése alapján előírt szakképzettség; a 6/G. § (2) bekezdésében előírt 
államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzésének 
okirattal történő igazolása, vagy szándéknyilatkozat a megbízás kezdetétől számított 
két éven belüli elvégzéséről, a 6/A. § (1) bekezdés aa) és ab) alpontokban előírt 
képesítésnek megfelelő feladatkörben szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat. 
 
A képviselő-testület megbízza Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert, hogy a 
pályázat kiírásáról gondoskodjon. 

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

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
az ideiglenes bizottság tagja legyen Kary József szakértő? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
17/2018. (I. 18.) sz. határozata 
 
Ideiglenes bizottságba Kary József taggá választása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel a Nagyközségi József Attila Művelődési 
Ház és Könyvtár igazgatói beosztás ellátására kiírt pályázatra érkező pályázatok 
véleményezésére létrehozott ideiglenes bizottság tagjának megválasztja Kary József 
3346 Bélapátfalva, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 32. sz. alatti lakost, a Nemzeti 
Művelődési Intézet delegáltját. 
A bizottsági tagság megbízatása e feladat ellátásának idejére szól. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Kary József 3346 Bélapátfalva, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 32. sz. 
  é r t e s ü l n e k .  

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
az ideiglenes bizottság tagja legyen Seresné Lados Éva képviselő? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
18/2018. (I. 18.) sz. határozata 
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Ideiglenes bizottságba Seresné Lados Éva képviselő taggá választása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel a Nagyközségi József Attila Művelődési 
Ház és Könyvtár igazgatói beosztás ellátására kiírt pályázatra érkező pályázatok 
véleményezésére létrehozott ideiglenes bizottság tagjának megválasztja Seresné Lados 
Éva 5055 Jászladány, Damjanich u. 7. sz. sz. alatti lakost, képviselőt, az Ügyrendi-
Jogi-Szociális Bizottság elnökét. 
A bizottsági tagság megbízatása e feladat ellátásának idejére szól. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Seresné Lados Éva 5055 Jászladány, Damjanich u. 7. sz. 
  é r t e s ü l n e k .  

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
az ideiglenes bizottság tagja legyen Bagi Zsolt Arnold képviselő? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
19/2018. (I. 18.) sz. határozata 
 
Ideiglenes bizottságba Bagi Zsolt Arnold képviselő taggá választása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel a Nagyközségi József Attila Művelődési 
Ház és Könyvtár igazgatói beosztás ellátására kiírt pályázatra érkező pályázatok 
véleményezésére létrehozott ideiglenes bizottság tagjának megválasztja Bagi Zsolt 
Arnold 5055 Jászladány, Nagydabi u. 7. sz. alatti lakost, képviselőt, a Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnökét. 
A bizottsági tagság megbízatása e feladat ellátásának idejére szól. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Bagi Zsolt Arnold 5055 Jászladány, Nagydabi u. 7. sz. 
  é r t e s ü l n e k .  

 

 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
az ideiglenes bizottság tagja legyen Bertalanné Drávucz Katalin polgármester? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
20/2018. (I. 18.) sz. határozata 
 
Ideiglenes bizottságba Bertalanné Drávucz Katalin polgármester taggá választása 
 



 30 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel a Nagyközségi József Attila Művelődési 
Ház és Könyvtár igazgatói beosztás ellátására kiírt pályázatra érkező pályázatok 
véleményezésére létrehozott ideiglenes bizottság tagjának megválasztja Bertalanné 
Drávucz Katalin 5055 Jászladány, Kossuth L. u. 37. sz. alatti lakost, polgármestert. 
A bizottsági tagság megbízatása e feladat ellátásának idejére szól. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Bertalanné Drávucz Katalin 5055 Jászladány, Kossuth L. u. 37. sz. 
  é r t e s ü l n e k .  

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a 4 fős ideiglenes 
bizottság létrehozását a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói 
álláshelyére kiírt pályázat véleményezésére? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
21/2018. (I. 18.) sz. határozata 
 
Szakértelemmel rendelkező ideiglenes bizottság létrehozása a Nagyközségi József Attila 
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére kiírt pályázat véleményezésére 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Helyi 
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57.§. (3) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §. (6) bekezdésére, ideiglenes bizottságot hoz létre a 
Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói beosztás ellátására 
kiírt álláshelyre érkező pályázatok véleményezésére. A bizottság megbízatása e feladat 
ellátásának idejére szól. 
 
A Képviselő-testület az ideiglenes bizottság tagjainak választja: 
 
1. Bertalanné Drávucz Katalin 5055 Jászladány, Kossuth L. u. 37. sz. 
2. Bagi Zsolt Arnold 5055 Jászladány, Nagydabi u. 7. sz. 
3. Seresné Lados Éva 5055 Jászladány, Damjanich u. 7. sz. 
4. A Nemzeti Művelődési Intézet delegáltját, Kary József 3346 Bélapátfalva, 

Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 32. sz. 
alatti lakosokat. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Ideiglenes Bizottság tagjai lakóhelyükön 
  é r t e s ü l n e k .  
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13. N a p i r e n d i  pont megtárgyalása  

Pályázati kiírás a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 
intézményvezetői álláshelyére, valamint ideiglenes bizottság létrehozása a Nagyközség 
Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat 
véleményezésére 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Lovász Imre jegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 
(NÜVI) intézményvezető álláshelyére vonatkozó pályázati kiírásról szóló előterjesztést 
írásban mindenki megkapta, melyet nem kíván szóban kiegészíteni. Átadja a szót Lovász Imre 
jegyzőnek. 
 
Lovász Imre: itt is hasonló a helyzet, mint az előző napirendi pontnál. A NÜVI élén jelenleg  
Göröcs László megbízott intézményvezető áll, akit ugyanúgy képesítés hiányában nem lehet 
kinevezni, így a Magyar Államkincstár nem tudja nyilvántartásba venni. Időközönként 
ugyanúgy ki kell írni a pályázatot, illetve ezzel kapcsolatban a pályázat elbírálására legalább 3 
tagú ideiglenes bizottságot szükséges létrehozni, ám itt is javasolná a 4 tagú bizottságot 
megválasztani a határozatképesség miatt.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja a 
pályázat kiírását, és ideiglenes bizottság létrehozását a pályázatok véleményezésére. Az 
ideiglenes bizottság tagjainak Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, Bagi Zsolt Arnold 
képviselőt, Dr. Bakos Beáta képviselőt, és Seresné Lados Éva képviselőt javasolja az 
ügyrendi bizottság.  
 
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 pályázat 
kiírásával az ügyrendi bizottság javaslatára? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
22/2018. (I. 18.) sz. határozata 
 
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény intézményvezetői álláshely 
pályázati kiírásáról 

  
Jászladány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény intézményvezetői álláshely 
pályázati kiírásával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
Az intézményvezetői (magasabb vezető) állásra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992 évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján pályázatot hirdet. 
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A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 
A foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
 
A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre 2018. 03. 15 - 2023. 03. 14-ig szól 
 
A munkavégzés helye: 
Jász-Nagykun-Szolnok megye Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 
5055 Jászladány, Hősök tere 6. sz. 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Önkormányzati intézmények karbantartása, közútkarbantartás, csapadékvíz elvezetés, 
zöldterület kezelés, gépjárművek üzemeltetése, szemétszállítás, Piac és Konyha 
üzemelésének felügyelete. A munkáltató által kezdeményezett beruházások, 
felújítások előkészítése, lebonyolítása. Településüzemeltetési műszaki feladatok 
ellátása. Lakossági és hatósági bejelentésekre történő üzemeltetési feladatok 
megoldásának ellenőrzése. Közfoglalkoztatási programok munkacsoport vezetőinek 
ellenőrzése, koordinálása. 
 
Illetmény és juttatások:  
Az illetmény megállapítására és juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 
- büntetlen előélet  
- cselekvőképesség 
- főiskola, felsőfokú műszaki szakirányú végzettség 
- legalább 1-3 év szakmai gyakorlat 
- 1-3 év vezetői gyakorlat 
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program 
- szakmai és vezetői gyakorlatot igazoló részletes szakmai önéletrajz 
- az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata 
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
- a pályázati eljárással összefüggésben a pályázati anyagban foglalt személyes adatok 

kezeléséhez történő hozzájárulásról szóló nyilatkozat 
- nyilatkozat arról, hogy a magasabb vezető beosztásával a Kjt. 1992. évi XXXIII. 

törvény 41. §-ában és a 43/A. §-ában meghatározott összeférhetetlenség nem áll 
fenn  

- nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó 
gondnokság alatt. 

  
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
2018. 03.15. 
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A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. 02.19. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. 02. 28. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bertalanné Drávucz Katalin 
polgármester nyújt az 57/817-947-es telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja:  
Postai úton, a pályázatnak a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testülete címére történő megküldésével (5055 Jászladány, Hősök tere 6. sz.). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítási számot és a 
munkakör megnevezését: intézményvezető. 
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 benyújtott pályázatokat az 
ideiglenes bizottság véleményezi. Javaslata alapján a kiírt pályázati feltételeknek 
megfelelő pályázók személyes meghallgatása után, a Képviselő-testület dönt az 
intézményvezető személyéről. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a 
pályázat kiírója az eljárás során fenntartja. 
 
A pályázati kiírás közzétételének helye:  
https://kozigallas.gov.hu, Ladányi Hírek helyi újság, szórólap 
 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információt a www.jaszladany.hu 
honlapon szerezhet. 

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

 

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

  é r t e s ü l n e k .  
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
az ideiglenes bizottság tagja legyen Bagi Zsolt Arnold képviselő? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
23/2018. (I. 18.) sz. határozata 
 
Ideiglenes bizottságba Bagi Zsolt Arnold képviselő taggá választása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel a Nagyközség Üzemeltetési és 
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Vagyonkezelő Intézmény intézményvezetői álláshelyre kiírt pályázatra érkező 
pályázatok véleményezésére létrehozott ideiglenes bizottság tagjának megválasztja 
Bagi Zsolt Arnold 5055 Jászladány, Nagydabi u. 7. sz. alatti lakost, képviselőt, a 
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnökét. 
A bizottsági tagság megbízatása e feladat ellátásának idejére szól. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Bagi Zsolt Arnold 5055 Jászladány, Nagydabi u. 7. sz. 
  é r t e s ü l n e k .  
 

 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
az ideiglenes bizottság tagja legyen Seresné Lados Éva képviselő? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
24/2018. (I. 18.) sz. határozata 
 
Ideiglenes bizottságba Seresné Lados Éva képviselő taggá választása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel a Nagyközség Üzemeltetési és 
Vagyonkezelő Intézmény intézményvezetői álláshelyre kiírt pályázatra érkező 
pályázatok véleményezésére létrehozott ideiglenes bizottság tagjának megválasztja 
Seresné Lados Éva 5055 Jászladány, Damjanich u. 7. sz. sz. alatti lakost, képviselőt, 
az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnökét. 
A bizottsági tagság megbízatása e feladat ellátásának idejére szól. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Seresné Lados Éva 5055 Jászladány, Damjanich u. 7. sz. 
  é r t e s ü l n e k .  

 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
az ideiglenes bizottság tagja legyen Dr. Bakos Beáta képviselő? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
25/2018. (I. 18.) sz. határozata 
 
Ideiglenes bizottságba Dr. Bakos Beáta képviselő taggá választása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel a Nagyközség Üzemeltetési és 
Vagyonkezelő Intézmény intézményvezetői álláshelyre kiírt pályázatra érkező 
pályázatok véleményezésére létrehozott ideiglenes bizottság tagjának megválasztja Dr. 
Bakos Beáta 5055 Jászladány, Besenyszögi u. 2. sz. sz. alatti lakost, képviselőt. 
A bizottsági tagság megbízatása e feladat ellátásának idejére szól. 
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Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Dr. Bakos Beáta 5055 Jászladány, Besenyszögi u. 2. sz. 
  é r t e s ü l n e k .  
 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
az ideiglenes bizottság tagja legyen Bertalanné Drávucz Katalin polgármester? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
26/2018. (I. 18.) sz. határozata 
 
Ideiglenes bizottságba Bertalanné Drávucz Katalin polgármester taggá választása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel a Nagyközség Üzemeltetési és 
Vagyonkezelő Intézmény intézményvezetői álláshelyre kiírt pályázatra érkező 
pályázatok véleményezésére létrehozott ideiglenes bizottság tagjának megválasztja 
Bertalanné Drávucz Katalin 5055 Jászladány, Kossuth L. u. 37. sz. alatti lakost, 
polgármestert. 
A bizottsági tagság megbízatása e feladat ellátásának idejére szól. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Bertalanné Drávucz Katalin 5055 Jászladány, Kossuth L. u. 37. sz. 
  é r t e s ü l n e k .  

 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a 4 fős ideiglenes 
bizottság létrehozását a NÜVI intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat véleményezésére? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
27/2018. (I. 18.) sz. határozata 

Ideiglenes bizottság létrehozása az Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 
intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázatok véleményezésére 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Helyi 
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (3) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §. (6) bekezdésére, ideiglenes bizottságot hoz létre a 
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény intézményvezetői beosztás 
ellátására kiírt pályázatra érkező pályázatok véleményezésére. A bizottság 
megbízatása e feladat ellátásának idejére szól. 
 
A Képviselő-testület a bizottság tagjainak megválasztja: 

1. Bertalanné Drávucz Katalin 5055 Jászladány, Kossuth L. u. 37. sz. 
2. Bagi Zsolt Arnold 5055 Jászladány, Nagydabi u. 7. sz. 
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3. Seresné Lados Éva 5055 Jászladány, Damjanich u. 7. sz. 
4. Dr. Bakos Beáta 5055 Jászladány, Besenyszögi u. 2. sz. 

alatti lakosokat. 
 

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

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

Előterjesztés az Üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló önkormányzati rendelet 
elfogadására 
Előadó: Lovász Imre jegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az üzletek éjszakai nyitvatartásáról az írásos rendelet-
tervezetet mindenki megkapta. Átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre: van egy 2009. évi önkormányzati rendelet az üzletek éjszakai nyitvatartási 
rendjéről, melynek a hatálya nem terjed ki a melegkonyhát üzemeltető vendéglátóhelyekre. 
Lakossági panaszok vannak, melyet a rendőrség is jelzett már, a Kuckó vendéglátóhelyre 
vonatkozóan. A hajnalig szórakozó személyek magatartását nehezen viselik a környékben 
lakók, és ennek eredményeképpen került beterjesztésre az előterjesztésben szereplő rendelet-
tervezet. Az új rendeletnek a hatálya minden vendéglátó helyre kiterjedne. A tervezett 
rendeletben két féle korlátozás kerülne bevezetésre, mely alapján vasárnaptól csütörtökig 
éjszaka 2200 óra és reggel 0500 óra között, pénteki és szombati napokon éjszaka 2400 óra és 
0500 óra között nem tarthatnak nyitva az üzletek. Ezek a korlátozások nem vonatkoznának 
szilveszter éjszakára, illetve az augusztus 20-i éjszakára. Ha az új rendelet elfogadásra kerül, 
akkor annak hatálybalépésével egyidejűleg az előző rendelet hatályát veszítené. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja a 
rendelet-tervezet elfogadását az előterjesztés szerint. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye, vagy más javaslata? 
 
Bertalan László: van-e lehetőség arra, hogy pénteken és szombaton is éjszaka 2200 óra és 
reggel 0500 óra között zárva tartsanak a vendéglátó üzletek? 
 
Lovász Imre: van rá lehetőség, lehet módosítani a rendelet-tervezeten, ha igény merül föl. 
Van több olyan üzlet, amely ezen időszakon belül is nyitva tartana? Át kellene gondolni, hogy 
azokat is kívánják-e korlátozni. A Kuckóban éjfél körül indul hétvégén a szórakozás.  
 
Bertalan László: 10 óra körül már gyülekeznek az emberek. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ez a korlátozás csak a melegkonyhás szórakozóhelyekre 
vonatkozik? 
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Lovász Imre: minden vendéglátó üzletre.  
 
Dr. Bakos Beáta: még a Game Bárban szoktak esténként fiatalok szórakozni. Tóth Imrét 
kérdezi, hogy nem zavarná a korlátozás? 
 
Tóth Imre: nem zavarná.  
 
Bertalan László: azért gondolta, hogy 22 órát határozzanak meg, mert ha éjfél van 
meghatározva, akkor a rendőrök már nem tudnak intézkedni, hogy éjfélkor zárjanak be.  
 
Tóth Imre: 22 órakor tud intézkedni a rendőr? 
 
Bertalan László: 10 óra előtt még nincs senki, utána érkeznek a vendégek. 
 
Tóth Imre: mindegy, hogy milyen rendeletet hoz a testület, ha nem tartja be a tulajdonos, 
vagy nem tartatja be a rendőrség. 22 óra után egyébként sem lehetne randalírozni, mert 
törvény tiltja, mégis megteszik.  
 
Bertalan László: javasolja, hogy módosítsák a rendelet-tervezetet úgy, hogy pénteken és 
szombaton is éjszaka 2200 óra és reggel 0500 óra között zárva tartsanak a vendéglátó üzletek. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e még valakinek 
kérdése, vagy más javaslata? 

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a rendelet-
tervezet módosítását, hogy egységesen minden nap éjszaka 2200 óra és reggel 0500 óra között 
zárva tartsanak a vendéglátó üzletek? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
28/2018. (I. 18.) sz. határozata 

A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet-
tervezet módosítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a vendéglátó üzletek 
éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló rendelet-tervezetét, az alábbiak szerint 
módosítja: 
A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló rendelet-tervezet 3. § 
(1) bekezdésében „Az üzletek – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – vasárnaptól 
csütörtökig éjszaka 22

00
 óra és reggel 05

00 
óra között, pénteki és szombati napokon 

éjszaka 24
00 

óra és 05
00 
óra között nem tarthatnak nyitva” szövegrész helyébe „Az 

üzletek – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – éjszaka 22
00 
óra és 05

00 
óra között 

nem tarthatnak nyitva” szövegrész kerül. 
 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
  é r t e s ü l n e k .  
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a vendéglátó 
üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló önkormányzati rendeletet? 
A Képviselő-testület a rendeletet 7 igen szavazattal – minősített többséggel – egyhangúlag 
elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

1/2018. (I.19.) önkormányzati rendelete 

a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről  

  

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

Előterjesztés a Jászladány, 1815/2 hrsz-ú ingatlanon közvilágítás kiépítésére 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a Béke és a Kossuth Lajos utca közötti terület, az 1815/2 hrsz-
ú ingatlan közvilágítási hálózatbővítésére merült föl igény, ezért kért árajánlatot az 
önkormányzat a kivitelezésre vonatkozóan, mely az írásos anyagban olvasható. A lakosság 
részéről a munkaterv tárgyalásakor érkezett erre vonatkozó kérés a képviselő-testület felé, 
akkor ezt külön napirendi pontként nem tárgyalta a testület, szükséges volt hozzá árajánlatot 
kérni. Az összeg nagysága miatt szükséges hozzá testületi döntés. A pénzügyi bizottság 
előzetesen tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság részéről: a bizottság javasolja, 
hogy a kivitelezést az árajánlatnak megfelelő összegben végeztesse el, a bizottság úgy ítélte 
meg, hogy szükség van erre a fejlesztésre, hiszen jelentős lakosság réteget érint, akik 
kerékpárral járnak a T-Plasztikba dolgozni több műszakos munkarendbe. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye vagy más javaslata? 

(Hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a pénzügyi 
bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
29/2018. (I. 18.) sz. határozata 
 
Jászladány, Béke és Kossuth Lajos utca közötti területen, 1815/2 hrsz-ú ingatlanon 
közvilágítás kiépítésére 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel megrendeli a Solener Sygma Kft. 
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(8825 Pat, Fő u.105.) ajánlata alapján a Jászladány, Béke és Kossuth Lajos utca 
közötti területen – 1815/2 hrsz-ú ingatlanon - 2 db F8+eG típ. faoszlop, szerelvények, 
~ 70 fm NFA2X  2x25 mm2 típ. szigetelt szabadvezeték kiépítését, 2 db HOFEKA 
TWEET S1 LED 14 (19W) CIT/COU típusú lámpatest felszerelését band-it 
szalagrögzítéssel, LK060 típ. tartószerkezettel, NYY-J 3x2,5 mm2 bekötővezetékkel és 
szorítókkal 690.000.- Ft + Áfa összegben, mely tartalmazza az engedélyes kiviteli terv 
elkészítését és megvalósítását, a közvilágítási hálózat kiépítését. 
Képviselő-testület az összeget a 2018. évi költségvetésében biztosítja. 
Képviselő-testület Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert bízza meg a szükséges 
dokumentumok aláírásával.  

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

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

Egyebek 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: Major Ferencné alpolgármester asszony benyújtott egy írásos 
bejelentést, hogy alpolgármesteri tisztségéről január 31-i dátummal lemond. 1 évvel ezelőtt az 
alpolgármesteri tiszteletdíj tárgyalásakor Major Ferencné jelezte, hogy amennyiben 
elindulnak azok az ő általa vállalt feladatok a pályázatok kapcsán, melyekben részt kíván 
venni, ezt a jogviszonyt a továbbiakban, ebben a formában nem tudja folytatni, és nem is 
folytathatja, mivel főállású alpolgármesterként nem végezhet ilyen irányú tevékenységet. 
Megkérdezi Major Ferencné alpolgármestert, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni az írásos 
anyagot? 
 
Major Ferencné: 1 évvel ezelőtt így hangzott el a kérése, nem szeretné kiegészíteni. Így nem 
terhelik meg az önkormányzat idei költségvetését. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek, hogy tájékoztassa a 
testületet a további lépésekről.  
 
Lovász Imre: az alpolgármester tisztség megszűnik a tisztségről történő lemondással, viszont 
alpolgármestert választani szükséges. Polgármester javaslatára titkos szavazással, minősített 
többséggel kell majd polgármester asszony helyettesítésére választani alpolgármestert. A 
képviselők közül bárkit lehet alpolgármesternek választani, lehet újra Major Ferencné is. 
Lehet választani főállású, vagy társadalmi megbízatású alpolgármestert. Amennyiben újra 
Major Ferencnét javasolja a polgármester megbízni, akkor az ő esetében társadalmi 
megbízatást szükséges választani, tekintettel arra, hogy csak így láthatja el azokat a 
feladatokat, amelyeket a pályázatok során el kíván látni. Egy következő testületi ülésre 
polgármester asszonynak át kell gondolnia, hogy kit szeretne javasolni.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a jegyző kinevezése is a polgármester kizárólagos joga volt, 
mégis kikérte a képviselő-testület véleményét a döntése előtt, most is szeretné ezt tenni. Kéri 
a képviselőket, hogy gondolkozzanak együtt, hogy miként legyen a jövőben. Major Ferencnét 
is kéri, hogy tájékoztassa a testületet, hogy hogyan képzeli a jövőben a feladatokat, mit tud 
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vállalni. Szeretné, ha a következő testületi ülésre közösen megbeszélnék az elképzeléseket, 
hogy utána azok alapján dönthessenek.  
 
Dr. Bakos Beáta: megérti Major Ferencné döntését, nagyon komoly feladat, amit ő végez. 
Véleménye, hogy valaki mást kellene megbízni az alpolgármesteri feladatra, azért, hogy 
polgármester asszonyt maximálisan segíthesse. Erikára óriási feladatok hárulnak, ez érthető, 
hatalmas pénzek forognak a pályázatok által a településen, nagyon nehéz munka ellátni ezt, 
komoly odafigyelést igényel. Úgy gondolja, hogy van a képviselő-testületben olyan személy, 
aki tudná polgármester asszonyt segíteni. Kéri, hogy az alpolgármester mellett segítsék a 
polgármester munkáját azzal, hogy vállaljanak plusz feladatot a képviselők is. Major 
Ferencné nagyszerű munkát végzett alpolgármesterként, de véleménye szerint már túl van 
terhelve, barátként, és orvosaként sem javasolja, hogy további terheket rójanak rá. 
 
Seresné Lados Éva: Major Ferencnét kérdezi, hogy hogyan gondolja a továbbiakat? 
 
Major Ferencné: nem szándékozik elmenni, Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 
pályázataiban szeretne részt venni. Egyrészt saját pályázatokkal, melyeknek a menedzselését, 
szakmai vezetését végzi, ugyanakkor amennyiben szükség van még a többi pályázatban is a 
munkájára, ott szintén szeretne háttérmunkát végezni. Nem zárkózik el semmilyen 
megoldástól. Ha képviselőként, ha esetlegesen felkérés érkezik, és úgy beszélik meg, már 
többfélre variáció szóba került. Lehetőségként felmerült, hogy a pályázatokhoz érkezik 
segítség. Önmagában az alpolgármesteri feladat, így hogy polgármester asszony visszajött, 
már nem annyira megterhelő. Jórészt a pályázatokkal van sok feladat, mert szinte 
egybefolynak, és nagyon sok a feladat. Semmilyen lehetőségtől nem zárkózik el, elmenni nem 
szeretne. A tavalyi testületi ülésen azért mondta el, hogy a főállású alpolgármesterség kötött, 
azért, mert más munkaviszonyt nem létesíthet mellette. Nem titok, hogy pályázatokkal 
lehetősége van több pénzt keresni. Úgy gondolja, hogy ha már nagyon sokat dolgozik, akkor 
nem szeretne a saját maga ellensége lenni.  
 
Dr. Bakos Beáta: természetes, és érthető, amit Major Ferencné elmondott. Jegyző urat 
kérdezi, hogy meddig kell gondolkodni a javaslatokon? 
 
Lovász Imre: nincs meghatározva, de február 28-i testületi ülésen jó lenne dönteni az 
alpolgármester megbízásáról, mert különben törvényességi felhívás fog érkezni.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek még 
kérdése, véleménye vagy más javaslata? 

(Hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Major 
Ferencné alpolgármester lemondását január 31-i dátummal? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
30/2018. (I. 18.) sz. határozata 
 
Major Ferencné alpolgármesteri megbízatásáról szóló lemondása 
 




