
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

2018. január 31-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, 

 a Polgármesteri Hivatal dísztermében 

 
Jelen vannak: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bertalan László, 
Gyárfás Lajos, Major Ferencné, Seresné Lados Éva, Tóth Imre, Szöllősi János 7 fő képviselő.  
 
Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Dr. Bakos Beáta, Bagi Zsolt Arnold 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, 
Donkó Norbert a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 
közalkalmazottja, 
Zakar Margit a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény Napközi 
konyhájának élelmezésvezetője, 
Polgárné Bágyi Mária az Ozoróczky Mária Szociális Központ közalkalmazottja. 

 
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester tisztelettel köszönti a soron kívüli ülésen 
megjelent képviselőket, megjelenteket. Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 7 fő jelen van, 
Dr. Bakos Beáta és Bagi Zsolt képviselők jelezték távolmaradásukat, a testület 
határozatképes, az ülést megnyitja. Megkérdezi, hogy a meghívóban szereplő 8 napirendi 
ponttal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, vagy plusz napirendi pont, illetve módosító 
javaslata? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság részéről: a pénzügyi bizottság 
tárgyalta, ezért javasolja, hogy a Vasút u. 1. szám alatti ingatlanrész felajánlását tárgyalja meg 
a testület zárt ülésben utolsó napirendi pontként.  

(További módosító javaslat nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
zárt ülésben 9. napirendi pontként a Vasút u. 1. szám alatti ingatlanrész felajánlását tárgyalja a 
testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
32/2018. (I. 31.) sz. határozata 
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Napirend kiegészítése 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi 
ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet zárt ülésben 9. pontként kíván 
tárgyalni: 

9./ Előterjesztés a Jászladány, Vasút u. 1. szám (1791 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 .  

 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a mai napirendet, 
mely következtében 6 napirendi pontot nyílt ülésben, 3 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 
33/2018. (I. 31.) 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./ Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak 
módosítására 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

2./ Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének 
módosítására 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,  
  Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

3./ Javaslat a Jászladány Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és 
Szabályozási tervéről szóló 21/2008. (XII. 07.) önkormányzati rendelet 
módosítására  

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

4./ Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló  
12/2005. (VII. 01.) önkormányzati rendelet módosítására 

 Előadó: Lovász Imre jegyző, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
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5./ Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi 
ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 
díjakról szóló 10 /2001. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosítására 

 Előadó: Lovász Imre jegyző, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

6./ Előterjesztés munkatervet nem érintő javaslatok megtárgyalására 
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,  
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

 
Zárt ülés: 
 

 
7./ Előterjesztés a Jászladány, Dohány u. 15. szám (1149 hrsz.) alatti ingatlan 

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

8./ Előterjesztés a Jászladány, Rákóczi u. 30. szám (1199 hrsz.) alatti 
ingatlantulajdonos kérelmének megtárgyalására 

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

9./ Előterjesztés a Jászladány, Vasút u. 1. szám (1791 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 

Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak módosítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak 
módosításáról szóló írásos anyagot mindenki megkapta, melyet nem kíván kiegészíteni. 
Megkérdezi Mezei Norbert pénzügyi osztályvezetőt, hogy kívánja-e az írásos anyagot 
összefoglalni, vagy kiegészíteni? 
 
Mezei Norbert: nem kívánja kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság részéről: a bizottság tárgyalta, 
és javasolja az előirányzatok módosítását az előterjesztés szerint.  
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Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a pénzügyi 
bizottság javaslatára az előirányzat módosítást az előterjesztést szerint? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
34/2018. (I. 31.) sz. határozata 
 
2017. évi költségvetési előirányzatok módosítása  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a Jászladány Nagyközségi 
Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak módosítását az előterjesztés 
szerinti tartalommal, amely alapján a bevételi és kiadási főösszeg 2.054.263.258,- 
forintra módosul.  

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

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

Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,  
 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos előterjesztést mindenki megkapta, melyben az 
előzőleg elfogadott előirányzat módosítások lettek átvezetve a jogszabályi előírásoknak 
megfelelőn. Szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. Megkérdezi Mezei Norbert pénzügyi 
osztályvezetőt, hogy kívánja-e az anyagot szóban összefoglalni? 
 
Mezei Norbert: nem kívánja összefoglalni, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság részéről: a bizottság elfogadásra 
javasolja a költségvetési rendelet módosítását az előterjesztés szerint. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye, vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a 2017. évi 
költségvetési rendelet módosítását az előterjesztés szerint? 
A Képviselő-testület a rendeletmódosítást 7 igen szavazattal – minősített többséggel – 
egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:  
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

2/2018. (II. 1.) önkormányzati rendelete az 
önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 

3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

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

Javaslat a Jászladány Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási 
tervéről szóló 21/2008. (XII. 07.) önkormányzati rendelet módosítására  
Előadó: Lovász Imre jegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos anyagot mindenki 
megkapta. Átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre: a TOP pályázatok keretén belül az önkormányzat nyert kerékpárút építése 
tárgyában pályázatot. Elindult az engedélyezési folyamat a Szolnoki Járási Hivatal Útügyi 
Osztályán, ők szakhatósági állásfoglalás iránt keresték meg a Polgármesteri Hivatalt, és ekkor 
derült ki, hogy az engedély nem teljes mértékben felel meg a Helyi Építési Szabályzatnak, 
ezért szükséges a rendeletből hatályon kívül helyezni azt a két rendelkezést, ami ellentétes az 
engedéllyel. Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását az előterjesztés szerint.   
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi, hogy 
milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta, 
és elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet az előterjesztés szerint. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az ügyrendi 
bizottság javaslatára a Jászladány Nagyközségi Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és 
Szabályozási tervéről szóló 21/2008. (XII. 7.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek 
hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet-tervezetet az előterjesztés szerint? 
A Képviselő-testület a rendeletmódosítást 7 igen szavazattal – minősített többséggel – 
egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2018. (II. 1.) önkormányzati rendelete 

Jászladány Nagyközségi Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)  
és Szabályozási tervéről szóló 

21/2008. (XII. 7.) önkormányzati rendelet  
egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezésére 

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

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló  
12/2005. (VII. 01.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó: Lovász Imre jegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos anyagot mindenki megkapta, melyet előzetesen 
mindkét bizottság megtárgyalt. Jegyző urat kérdezi, hogy kívánja-e az írásos anyagot szóban 
kiegészíteni? 
 
Lovász Imre: nem kívánja kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi, hogy 
milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja a 
rendeletmódosítás elfogadását az előterjesztés szerint. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság részéről: a pénzügyi bizottság 
megtárgyalta, és elfogadásra a rendelet-tervezetet az 1. számú melléklet alábbi 
módosításaival: 

- a II. rész (3) bekezdésében a szociális étkeztetés helyben fogyasztással, vagy elvitellel 
napi térítési díja 550,- forintról 600,- forintra emelkedjen; 

- a II. rész (4) bekezdésében szociális étkeztetés, lakásra történő kiszállítással napi 
térítési díja 650,- forintról 750,- forintra emelkedjen; 

- a II. rész (5) bekezdésében a házi segítségnyújtás 1 gondozási óra (lakáson történő 
gondozás esetén) 800,- forintról 1000,- forintra emelkedjen, 

- a II. rész (6) bekezdés a) pontjában az Idősek Klubjában biztosított nappali ellátásért a 
napi Térítési díj (teljes ellátásban részesülők étkezéssel /ebéd/): 550,- forintról 600,- 
forintra emelkedjen; 

- az I. rész (1) és (2) pontjában az Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása, és a 
demens betegek bentlakásos intézményi ellátása esetében a havi térítési díj 99.000,- 
forintról 102.000,- forintra emelkedjen, mely a Kossuth Lajos u. 106. szám alatti 
székhelyre vonatkozik; 

- a II. rész (1) és (2) pontjában az Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása, és a 
demens betegek bentlakásos intézményi ellátása esetében a havi térítési díj 111.000,- 
forintról 114.000,- forintra emelkedjen, mely a Kossuth Lajos u. 116. szám alatti 
telephelyre vonatkozik 

 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek más 
javaslata? 
 
Tóth Imre: a bizottsági ülést követően az intézményvezetővel történt egyeztetés miatt a 
pénzügyi bizottság javaslatától eltérően javasolja a következő módosításokat a rendelet 
tervezet 1. számú mellékletében: 
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- a II. rész (3) bekezdésében a szociális étkeztetés helyben fogyasztással, vagy elvitellel 
napi térítési díja 550,- forintról 600,- forintra emelkedjen a pénzügyi bizottság 
javaslatának megfelelően; 

- a II. rész (4) bekezdésében szociális étkeztetés, lakásra történő kiszállítással napi 
térítési díja 650,- forintról 700,- forintra emelkedjen, ellentétben a bizottság 750,- 
forintos javaslatával; 

- a II. rész (5) bekezdésében a házi segítségnyújtás 1 gondozási óra (lakáson történő 
gondozás esetén) 800,- forintról 900,- forintra emelkedjen, ellentétben a bizottság 
1000,- forintos javaslatával; 

- a II. rész (6) bekezdés a) pontjában az Idősek Klubjában biztosított nappali ellátásért a 
napi Térítési díj (teljes ellátásban részesülők étkezéssel /ebéd/): 550,- forintról 600,- 
forintra emelkedjen a pénzügyi bizottság javaslatának megfelelően; 

- az I. rész (1) és (2) pontjában az Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása, és a 
demens betegek bentlakásos intézményi ellátása esetében a havi térítési díj 99.000,- 
forintról 100.500,- forintra emelkedjen, ellentétben a bizottság 102.000,- forintos 
javaslatával, mely a Kossuth Lajos u. 106. szám alatti székhelyre vonatkozik; 

- a II. rész (1) és (2) pontjában az Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása, és a 
demens betegek bentlakásos intézményi ellátása esetében a havi térítési díj 111.000,- 
forintról 114.000,- forintra emelkedjen, a pénzügyi bizottság javaslatának 
megfelelően, mely a Kossuth Lajos u. 116. szám alatti telephelyre vonatkozik. 

 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye vagy más javaslata? 
 
Bertalan László: Tóth Imre képviselőt kérdezi, hogy miért változott meg a véleménye a 
bizottsági ülés óta a térítési díj összegekről? Azért, hogy könnyebb legyen számolni? 
 
Tóth Imre: azért volt a 100.500,- forintos javaslata a pénzügyi bizottság javaslatával 
szemben, mert az intézményvezető asszony arról tájékoztatta, hogy a számításnál, mikor az 
idős elvonható támogatási összegét számolják, akkor van egy százalékos limit, amit ha 
túllépnek, akkor attól kezdve már nem kötelező az idősnek önkéntesen elfogadni, így a 
jegyzőhöz kerül az egész anyag, és kötelezni kell a megfizetésre. Ha a 100.500,- forint 
összegnél maradnak, és az egyén ezt aláírja, hogy ezt a térítést vállalja, akkor nem kell ezt a 
tortúrát végigjárni, mert ez az összeg azon a mértéken belül van. A 800,- és 900,- forintos 
változást pedig az indokolja, hogy az már olyan mértékű emelés lenne, amelyet már a 
gondozottak jelentős része visszamondana, így az intézmény az állami támogatástól, 
normatívától elesne, így nem lenne az emelésnek értelme. Az intézményvezető szakmailag 
úgy ítélte meg, hogy a 900,- forintos óradíj még elfogadható úgy, hogy nem szenved csorbát 
az állami támogatásból befolyó összeg.  
 
Müllerné Braun  Erika: Jászapátin 250,- forint gondozási óradíjjal dolgoznak.  Ez az összeg 
már túl alacsony. A környező településekkel összehasonlítva Jászladányon dolgoznak a 
legmagasabb gondozási díjjal.  

(További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a módosító 
javaslat szerint, hogy a szociális étkeztetés helyben fogyasztással, vagy elvitellel napi térítési 
díja 600,- forintra módosuljon?  
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
35/2018. (I. 31.) sz. határozata 
 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,  
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2005. (VII. 01.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló rendelet tervezet módosítása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 
díjakról szóló 12/2005. (VII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
rendelet-tervezet 1. számú melléklet II. rész (3) bekezdésében a szociális étkeztetés 
helyben fogyasztással, vagy elvitellel napi térítési díját 550,- forintról 600,- forintra 
emeli. 

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

 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a módosító 
javaslat szerint, hogy a szociális étkeztetés lakásra történő kiszállításának napi térítési díja 
700,- forintra módosuljon?  
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
36/2018. (I. 31.) sz. határozata 
 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,  
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2005. (VII. 01.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló rendelet tervezet módosítása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 
díjakról szóló 12/2005. (VII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
rendelet-tervezet 1. számú melléklet II. rész (4) bekezdésében szociális étkeztetés, 
lakásra történő kiszállítással napi térítési díját 650,- forintról 700,- forintra emeli. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a módosító 
javaslat szerint, hogy a házi segítségnyújtás 1 gondozási óra (lakáson történő gondozás 
esetén) 800,- forintról 900,- forintra módosuljon?  
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
37/2018. (I. 31.) sz. határozata 
 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,  
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2005. (VII. 01.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló rendelet tervezet módosítása 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 
díjakról szóló 12/2005. (VII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
rendelet-tervezet 1. számú melléklet II. rész (5) bekezdésében a házi segítségnyújtás 1 
gondozási óra díját (lakáson történő gondozás esetén) 800,- forintról 900,- forintra 
emeli. 

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

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a módosító 
javaslat szerint, hogy az Idősek klubjában biztosított nappali ellátásért a térítési díj 600,- 
forintra módosuljon?  
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
38/2018. (I. 31.) sz. határozata 
 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,  
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2005. (VII. 01.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló rendelet tervezet módosítása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 
díjakról szóló 12/2005. (VII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
rendelet-tervezet 1. számú melléklet II. rész (6) bekezdés a) pontjában az Idősek 
Klubjában biztosított nappali ellátásért a napi Térítési díjat (teljes ellátásban 
részesülők étkezéssel /ebéd/) 550,- forintról 600,- forintra emeli. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a módosító 
javaslat szerint, hogy a Kossuth. Lajos u. 106. szám alatti telephely vonatkozásában az 
időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása, és a demens betegek bentlakásos intézményi 
ellátása esetében a havi térítési díj 99.000,- forintról 100.500,- forintra módosuljon? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
39/2018. (I. 31.) sz. határozata 
 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,  
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2005. (VII. 01.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló rendelet tervezet módosítása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 
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díjakról szóló 12/2005. (VII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
rendelet-tervezet 1. számú melléklet I. rész (1) és (2) bekezdésében az Időskorúak 
ápoló-gondozó otthoni ellátására, és a demens betegek bentlakásos intézményi 
ellátására vonatkozó havi térítési díjat 99.000,- forintról 100.500,- forintra emeli, mely 
a Kossuth Lajos u. 106. szám alatti székhelyre vonatkozik. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a módosító 
javaslat szerint, hogy a Kossuth. Lajos u. 116. szám alatti telephely vonatkozásában az 
időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása, és a demens betegek bentlakásos intézményi 
ellátása esetében a havi térítési díj 111.000,- forintról 114.00,- forintra módosuljon? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
40/2018. (I. 31.) sz. határozata 
 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,  
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2005. (VII. 01.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló rendelet tervezet módosítása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 
díjakról szóló 12/2005. (VII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
rendelet-tervezet 1. számú melléklet II. rész (1) és (2) bekezdésében az Időskorúak 
ápoló-gondozó otthoni ellátására, és a demens betegek bentlakásos intézményi 
ellátására vonatkozó havi térítési díjat 111.000,- forintról 114.000,- forintra emeli, 
mely a Kossuth Lajos u. 116. szám alatti telephelyre vonatkozik. 

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

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő 
térítési díjakról szóló 12/2005. (VII. 01.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés 
szerint az elfogadott módosításokkal együtt? 
A Képviselő-testület a rendeletmódosítást 7 igen szavazattal – minősített többséggel – 
egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

4/2018. (II. 1.) önkormányzati rendelete 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,  

valamint a fizetendő térítési díjakról szóló  
12/2005. (VII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a pénzügyi 
bizottság módosító javaslatait? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 nem szavazattal egyhangúlag elutasítja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
41/2018. (I. 31.) sz. határozata 
 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,  
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2005. (VII. 01.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló rendelet tervezet módosításának elutasításáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadja el a 
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatát a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 
díjakról szóló 12/2005. (VII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet 
tervezet módosításáról. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

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

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások 
formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2001. (V. 
25.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó: Lovász Imre jegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos anyagot mindenki megkapta. Jegyző urat kérdezi, 
hogy kívánja-e az írásos anyagot szóban kiegészíteni? 
 
Lovász Imre: nem kívánja kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi, hogy 
milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja a 
rendeletmódosítás elfogadását az előterjesztés szerint. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság részéről: a pénzügyi bizottság 
megtárgyalta, és javasolja az előterjesztésnek megfelelően a módosítások végrehajtását és a 
rendelet elfogadását.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a személyes 
gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, 
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2001. (V. 25.) önkormányzati rendelet 
módosítását az előterjesztés szerint a két bizottság javaslatára? 
A Képviselő-testület a rendeletmódosítást 7 igen szavazattal – minősített többséggel – 
egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

5/2018. (II. 1.) önkormányzati rendelete 
a személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról,  

azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló  
10/2001. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 

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

Előterjesztés munkatervet nem érintő javaslatok megtárgyalására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,  
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a munkatervet nem érintő javaslatokkal kapcsolatban az írásos 
anyagokat mindenki megkapta, melyet a kibővített pénzügyi bizottság részletesen tárgyalt. 
Megkéri Tóth Imre képviselőt, hogy tájékoztassa a testületet a bizottság javaslatairól.  
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság részéről: a bizottság sorban 
megtárgyalta az előterjesztéseket, és javaslatokat tett arra, hogy mely összegek kerüljenek be 
a költségvetési tervbe. Ezek alapján a bizottság javasolja, hogy  

- térfigyelő kamerák cseréjére, illetve új kamera felhelyezésére 600.000,- forint  
- 1000 méter csapadékvíz elvezető árkok tervezési költségére, és hatósági 

engedélyeztetésére 1.620.000,- forint, 
- Jászladány útalapos utcáinak karbantartására, és 500 méter aszfaltút építésére a 

bizottság javasolja, hogy az önkormányzatnál erre a célra befolyó bevételek legyenek 
is erre a feladatra felhasználva, mely 2018-ban 18 millió forint, 

- A rendőrség udvarán a polgárőr autó részére a garázsépítéshez az anyagot a 
polgárőrség biztosítja, a NÜVI részéről a munkaerő szükségeltetik, melyet nem kell 
külön feltüntetni a költségvetésben. A rendőrautók részére fedett szín építésére 
600.000,- forint, a nagykapu felújítására – elektromos motor nélkül - 120.000,- forint, 
azaz összesen 720.000,- forint, 

- a NÜVI részére a nem használt építőanyagok, bontott anyagok tárolására telek 
körbekerítésére, zúzott kővel borítására kamerázás nélkül 1 millió forint, 

- A közmunkások részére a NÜVI telephelyen lévő iroda előtti helység felújítására 
130.000,- forint,  

- a Kossuth Lajos utca 69.szám alatti Önkormányzati ingatlan külső renoválására, 
vakolás, kőporszórás 210.000,- forint, kiegészítve csatornázással 120.000,- forint, 
összesen 330.000,- forint, 

- a tájház udvarán lévő melléképület előtti nyitott terasz megépítésére 150.000,- forint 
kerüljön beépítésre az önkormányzat költségvetési tervébe, mely összesen 22.550.000,- 
forintos tervezés.  
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Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye az elhangzottakkal kapcsolatban? 

(Hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a pénzügyi 
bizottság javaslatára, hogy az önkormányzat költségvetési tervébe 600.000,- forint legyen 
betervezve kamerák cseréjére, új kamera felhelyezésére? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
42/2018. (I. 31.) sz. határozata 
 
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési tervében forrás betervezése kamerák 
cseréjére, új kamerák felhelyezésére  

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel az Önkormányzat 2018. évi 
költségvetési tervében 600.000,- forintot tervez be kültéri kamerák cseréjére, új 
kamerák felhelyezésére. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya 
  é r t e s ü l n e k .  
 
 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a pénzügyi 
bizottság javaslatára, hogy az önkormányzat költségvetési tervébe 1.620.0000,- forint 
kerüljön betervezésre csapadékvíz elvezető árkok tervezésére? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
43/2018. (I. 31.) sz. határozata 
 
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési tervében forrás betervezése csapadékvíz 
elvezető árkok tervezési költségeire, hatósági engedélyeztetésére 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel az Önkormányzat 2018. évi 
költségvetési tervében 1.620.000,- forintot tervez be 1000 méter csapadékvíz elvezető 
árok tervezési költségére, és hatósági engedélyeztetésére. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya 
  é r t e s ü l n e k .  

 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a pénzügyi 
bizottság javaslatára, hogy az önkormányzat költségvetési tervébe 18 millió forint kerüljön 
beépítésre az útalapos utcák karbantartására és 500 méter aszfaltút építésére? 
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A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
44/2018. (I. 31.) sz. határozata 
 
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési tervében forrás betervezése útalapos utcák 
karbantartására, aszfaltút építésére 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel az Önkormányzat 2018. évi 
költségvetési tervében 18 millió forintot tervez be Jászladány útalapos utcáinak 
karbantartására, és 500 méter aszfaltút építésére. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya 
  é r t e s ü l n e k .  

 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a pénzügyi 
bizottság javaslatára, hogy az önkormányzat költségvetési tervébe 720.000,- forint kerüljön 
beépítésre a rendőrség udvarán fedett szín építésére és a nagykapu felújítására ? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
45/2018. (I. 31.) sz. határozata 
 
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési tervében forrás betervezése a rendőrség 
udvarán fedett szín építésére, a nagykapu felújítására 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel az Önkormányzat 2018. évi 
költségvetési tervében 720.000,- forintot tervez be az alábbiak szerint: 
- 600.000,- forintot a rendőrség udvarán fedett szín építésére a rendőrautók részére, 
- 120.000,- forintot a nagykapu felújítására elektromos motor nélkül. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya 
  é r t e s ü l n e k .  
 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a pénzügyi 
bizottság javaslatára, hogy az önkormányzat költségvetési tervébe 1 millió forint beépítésre 
kerüljön a NÜVI részére telephely körbekerítésére? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
46/2018. (I. 31.) sz. határozata 
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Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési tervében forrás betervezése a NÜVI részére 
telek körbekerítésére, zúzott kővel borítására 
 

 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel az Önkormányzat 2018. évi 
költségvetési tervében 1 millió forintot tervez be a NÜVI részére a nem használt 
építőanyagok, bontott anyagok tárolására telek körbekerítésére, zúzott kővel 
borítására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya 
  é r t e s ü l n e k .  
 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a pénzügyi 
bizottság javaslatára, hogy az önkormányzat költségvetési tervébe 130.000,- forint 
betervezésre kerüljön a NÜVI telephelyen lévő iroda előtti helység felújítására? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
47/2018. (I. 31.) sz. határozata 
 
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési tervében forrás betervezése a NÜVI 
telephelyen lévő iroda előtti helység felújítására 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel az Önkormányzat 2018. évi 
költségvetési tervében 130.000,- forintot tervez be a NÜVI telephelyen lévő iroda 
előtti helység felújítására. 

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

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a pénzügyi 
bizottság javaslatára, hogy az önkormányzat költségvetési tervébe 330.000,- forint 
betervezésre kerüljön a Kossuth Lajos út 69. szám alatti ingatlan külső felújítására? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
48/2018. (I. 31.) sz. határozata 
 
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési tervében forrás betervezése a Jászladány, 
Kossuth Lajos utca 69. szám alatti Önkormányzati ingatlan külső felújítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel az Önkormányzat 2018. évi 
költségvetési tervében 330.000,- forintot tervez be a Jászladány, Kossuth Lajos utca 
69. szám alatti Önkormányzati ingatlan külső felújítására az alábbiak szerint: 
- vakolás, kőporszórás 210.000,- forint 




