
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

2018. február 28-án megtartott soros nyílt ülésén, 

a Polgármesteri Hivatal dísztermében 

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

Lovász Imre jegyző, 
Mezei Norbert a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője,  
Lajosné Kiss Klára a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője,  
Kun Adrienn a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár megbízott 
vezetője, 
Göröcs László a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény megbízott 
vezetője, 
Müllerné Braun Erika az Ozoróczky Mária Szociális Központ intézményvezetője, 
Karkusné Dósa Zsuzsanna Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság külsős tagja, 
Tóth Dániel c. rendőr főhadnagy, a Jászladányi Rendőrőrs parancsnoka. 

 
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester tisztelettel köszönti a soros testületi ülésen 
megjelent képviselőket, megjelenteket. Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 7 fő jelen van, 
Dr. Bakos Beáta és Major Ferencné képviselők jelezték távolmaradásukat, a testület 
határozatképes, az ülést megnyitja. Megkérdezi, hogy a meghívóban szereplő 10 napirendi 
ponttal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, vagy plusz napirendi pont, illetve módosító 
javaslata? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: az ügyrendi bizottság 
tárgyalta, ezért javasolja plusz napirendi pontként tárgyalni a közterületek használatáról, 
vásár- és piactartásról szóló 16/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést. 
 
Bagi Zsolt Arnold a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: pénzügyi 
bizottság tárgyalta, ezért javasolja nyílt ülésben tárgyalni a Nagyközség Üzemeltetési és 
Vagyonkezelő Intézmény Napközi Konyháján 1 fő álláshely biztosításáról szóló 
előterjesztést, valamint zárt ülésben az önkormányzati tulajdonban lévő, nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérleti szerződésének módosítását és a Jászladány Nagyközségi 
Önkormányzat és a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. között a Jászladány, 1231/1 hrsz-ú 
önkormányzati ingatlan vonatkozásában bérleti szerződés megkötését. 

Bertalanné Drávucz Katalin: plusz napirendi pontként javasolja nyílt ülésben első napirendi 
pontként tárgyalni a társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztására, tiszteletdíjának 
és költségtérítésének megállapítására szóló javaslatot. Ezzel a napirendi pont felvétellel a 
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meghívóban szereplő napirendi pont számok megváltoznának. Javasolja továbbá nyílt ülésben 
utolsó napirendi pontként tárgyalni a „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” 
felhívást.  

(További módosító javaslat nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
nyílt ülésben első napirendi pontként a társadalmi megbízatású alpolgármester 
megválasztására, tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására szóló javaslatot 
tárgyalja a testület, mellyel a meghívóban szereplő napirendi pontok sorszáma módossul? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
71/2018. (II. 28.) sz. határozata 
 
Napirend kiegészítése, módosítása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi 
ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben 1. pontként kíván 
tárgyalni: 

1./ Javaslat társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztására, 
tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására 
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 ért egyet a javaslattal, hogy 
nyílt ülésben 12. napirendi pontként a közterületek használatáról, vásár- és piactartásról szóló 
16/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést tárgyalja a 
testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
72/2018. (II. 28.) sz. határozata 
 
Napirend kiegészítése 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi 
ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben 12. pontként kíván 
tárgyalni: 

12./ Előterjesztés a közterületek használatáról, vásár- és piactartásról szóló 16/2004. 
(IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előadó: Lovász Imre jegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 

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

 



 3 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
nyílt ülésben 13. napirendi pontként a NÜVI napközi konyháján 1 fő álláshely biztosításáról 
szóló előterjesztést tárgyalja a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
73/2018. (II. 28.) sz. határozata 
 
Napirend kiegészítése 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi 
ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben 13. pontként kíván 
tárgyalni: 

13./ Előterjesztés a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény Napközi 
Konyháján 1 fő álláshely biztosítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin, 
 Göröcs László mb. intézményvezető, 
 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 ért egyet a javaslattal, hogy 
nyílt ülésben 14. napirendi pontként a „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” 
felhívást tárgyalja a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
74/2018. (II. 28.) sz. határozata 
 
Napirend kiegészítése 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi 
ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben 14. pontként kíván 
tárgyalni: 

14./ Előterjesztés a „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhívás 
megtárgyalására  
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 ért egyet a javaslattal, hogy 
zárt ülésben 15. napirendi pontként az önkormányzati tulajdonban lévő, nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérleti szerződésének módosításáról szóló előterjesztést tárgyalja a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
75/2018. (II. 28.) sz. határozata 
 
Napirend kiegészítése 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi 
ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet zárt ülésben 15. pontként kíván 
tárgyalni: 

15./ Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő, nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérleti szerződésének módosítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin, 
 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 ért egyet a javaslattal, hogy 
zárt ülésben 16. napirendi pontként a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a DIGI 
Távközlési és Szolgáltató Kft. között a Jászladány, 1231/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan 
vonatkozásában bérleti szerződés megkötéséről szóló előterjesztést tárgyalja a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
76/2018. (II. 28.) sz. határozata 
 
Napirend kiegészítése 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi 
ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben 12. pontként kíván 
tárgyalni: 

16./ Előterjesztés a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a DIGI Távközlési 
és Szolgáltató Kft. között a Jászladány, 1231/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan 
vonatkozásában bérleti szerződés megkötésére 

Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin, 
 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 14 napirendi pontot nyílt ülésben, 2 napirendi pontot zárt ülésben tárgyal 
a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
77/2018. (II. 28.) 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 társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztására, 

tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására 
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 

 
2./ Előterjesztés az Önkormányzat 2018. évi részletes költségvetésének 

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

3./ Javaslat Jászladány Nagyközség 2018. évi Közbeszerzési Tervének 
elfogadására  

 Előadó: Lovász Imre jegyző, 
  Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

4./ 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 

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

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

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

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

7./ Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 
igazgatói álláshelyére kiírt pályázati eljárás elbírálására 

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

8./ Előterjesztés a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 
intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázati eljárás elbírálására 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Lovász Imre jegyző, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
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9./ Előterjesztés a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztására 
 Előadó: Lovász Imre jegyző  

10./ Előterjesztés a helyi adó tárgyú önkormányzati rendeletek módosítására 
 Előadó: Lovász Imre jegyző, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

11./ Előterjesztés Jászladány településkép védelméről szóló rendeletének 
(TKR) elfogadására 

 Előadó: Lovász Imre jegyző, 
  Dankó Zoltán főépítész, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

12./ Előterjesztés a közterületek használatáról, vásár- és piactartásról szóló 
16/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítására 

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

13./ Előterjesztés a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 
Napközi Konyháján 1 fő álláshely biztosítására 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin, 
  Göröcs László mb. intézményvezető, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

14./ Előterjesztés a „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” 
felhívás megtárgyalására  
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 

 
Zárt ülés: 

 
15./ Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő, nem lakás céljára szolgáló 

helyiség bérleti szerződésének módosítására 
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

 
16./ Előterjesztés a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a DIGI 

Távközlési és Szolgáltató Kft. között a Jászladány, 1231/1 hrsz-ú 
önkormányzati ingatlan vonatkozásában bérleti szerződés megkötésére 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin, 
  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 társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztására, tiszteletdíjának és 
költségtérítésének megállapítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: mindenki előtt ismert, hogy Major Ferencné az 
alpolgármesteri tisztségéről január 31-el lemondott. A képviselő-testületnek törvényi 
kötelezettsége, hogy a polgármester javaslatára alpolgármester válasszon. A képviselőkkel 
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történt előzetes egyeztetések alapján javasolja az alpolgármester megválasztását társadalmi 
megbízatásban. Az alpolgármester személyére Major Ferencnét javasolja 2018. március 1-től. 
Majorné Erikával előzetesen egyeztetett erről, aki köszöni a bizalmat, megtisztelve érzi 
magát, amennyiben a képviselő-testület megválasztja, úgy a felkérésnek eleget tesz. Az 
alpolgármester megválasztását követően szükséges dönteni a tiszteletdíjáról, és 
költségtérítéséről. Az önkormányzati törvény a tiszteletdíjnak csak a maximumát határozza 
meg, minimumot nem ír elő. A képviselő-testület hatáskörébe tarozik, hogy milyen összeget 
állapít meg. A törvény alapján a tiszteletdíj 15%-ában kötelező a költségtérítést meghatározni. 
A tiszteletdíj megállapítására vonatkozóan is megkérdezte Major Ferencnét, hogy van-e 
konkrét elképzelése, vagy milyen összeg az, amit el tud, vagy nem tud elfogadni, mire ő azt a 
választ adta, hogy bármilyen összegért tovább viszi ezt a feladatot amennyiben megválasztják. 
Az alpolgármester személyéről titkos szavazással szükséges dönteni. A tiszteletdíj és 
költségtérítés összege nyílt szavazással történik, mert Major Ferencné nem kérte zárt ülésben 
a tárgyalást. Átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre: az alpolgármester választást titkos szavazással kell lebonyolítani, és minősített 
többség szükséges a döntéshez. A titkos szavazást a szervezeti és működési szabályzatban 
foglaltak szerint az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság bonyolítja le, megállapítja a szavazás 
eredményét, az eredményről jelentést tesz a képviselő-testületnek, mely a testület döntése 
lesz. A Polgármesteri Hivatal dolgozói felkészültek, hogy segítsék az ügyrendi bizottság 
munkáját, előkészítették a szavazólapokat, borítékokat, és az urnát, amelybe a szavazólapokat 
szükséges elhelyezni. A lebonyolítás úgy történne, hogy a bizottság az urnát átvinné a 
tárgyalóterembe, és amint megvizsgálják, hogy az urna üres, azután lezárásra kerülne. A 
képviselők részére kiosztásra kerülnek a szavazólapok, majd a titkos szavazásnak megfelelően 
egyesével átfáradnak a tárgyalóterembe, beikszelik, hogy igen, vagy nem, elhelyezik a 
borítékban és szavazataikat elhelyezik a lezárt urnában. Ha minden szavazat elhelyezésre 
került az urnában, azt követően az ügyrendi bizottság tagjai felnyitják az urnát, és 
megszámlálják a szavazatokat, melyről tájékoztatják a képviselő-testületet.  
 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester a titkos szavazás lebonyolításának idejére 
szünetet rendel el. 

 
(Az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság  megkezdi a titkos szavazás lebonyolítását. Kiosztják a 
szavazólapokat a jelen lévő 7 fő képviselőknek, majd az üres urnát lezárják. A képviselők 
elhelyezik az urnában szavazólapjaikat. Az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai a 
szomszédos tárgyalóteremben felbontják az urnát, és összesítik a szavazólapokat.) 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke ismerteti a titkos szavazás 
eredményét. 7 szavazólap volt az urnában, melyen 7 érvényes és egyhangú igen szavazattal – 
minősített többséggel - Major Ferencné személyét társadalmi megbízatású alpolgármesterré 
választotta a Képviselő-testület. 
 
A Képviselő-testület a titkos szavazás eredménye alapján a következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
78/2018. (II. 28.) sz. határozata 
 
Major Ferencné alpolgármesterré választása 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 74. § (1) bekezdésében 
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biztosított jogkörében eljárva a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére a 
Képviselő-testület tagjai közül 
 

Major Ferencné Jászladány, Jókai u. 6. szám  
 

alatti lakost alpolgármesterré választotta 2018. március 1. napjától kezdődően. 
Az alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el feladatát. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

 é r t e s ü l n e k .  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ha most itt lenne Major Ferencné, akkor gratulálhatnának 
neki, és az esküt letenné, de betegsége miatt nem tud jelen lenni. 
 
Lovász Imre: a módosított önkormányzati törvény leírja, hogy az alpolgármester 
megválasztását követően esküt tesz a képviselő-testület előtt, és erről okmányt ír alá. Major 
Ferencné betegsége miatt erre a következő képviselő-testületi ülésen kerül sor.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ezen a napirendi ponton belül szükséges meghatározni az 
alpolgármester tiszteletdíját, melyhez javaslatokat kér a képviselőktől. 
 
Tóth Imre: szeretné, ha a korábbi időszak gyakorlatához visszatérnének, mivel a képviselő 
tiszteletdíjakat sem módosították, ezért javasolja, hogy a társadalmi megbízatású 
alpolgármester tiszteletdíját bruttó 100.000,- forint/hó összegben határozzák meg, és 
tiszteletdíját ennek az összegnek a 15 %-ban, azaz 15.000,- forintban. 
 
Gyárfás Lajos: társadalmi alpolgármesterként mi lesz a feladata, feladatköre Major 
Ferencnének? 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: elsősorban a polgármester helyettesítése. 
 
Lovász Imre: az alpolgármester feladata a polgármester munkájának segítése, a polgármester 
helyettesítése, és azoknak a feladatoknak az elvégzése, amelyekkel polgármester asszony 
megbízza.  
 
Gyárfás Lajos: eddig főállású alpolgármesterként a pályázatírás is feladata volt, ez 
megmarad ezután is? 
 
Tóth Imre: a pályázatírás nem az alpolgármester feladata, arra az önkormányzattal külön 
megállapodást kell kötni, nem tartozik bele ebbe a munkakörbe. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: Major Ferencné konkrét pályázat írással nem volt megbízva, 
hanem ő fogta össze az önkormányzat pályázatait. Amely pályázat megírásában is részt vett, 
azoknak a pályázatoknak a keretében külön megbízási díjban részesült. Tavaly januárban 
Major Ferencné kérése volt, hogy nem szeretne lemondani a főállású alpolgármesterségről, 
illetve kérte a maximum tiszteletdíj megállapítását arra a 4 TOP-os pályázatra, amelyet ő 
összefogott. Akkor azt mondta, hogy ő addig kéri ezt a díjazást, amíg a többi pályázat be nem 
indul. Most elindultak azok a pályázatok, amelyeknek előkészítésében közreműködött, 
ezekből a pályázatokból ő megbízási díjban fog részesülni. Azért mondott le januárban az 
alpolgármesteri tisztségéről, mert nem lehet egyszerre közalkalmazott, és főállású 
alpolgármester. A pályázatokban ő minden esetben kinevezésre kerül, mint közalkalmazott, 
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ezekért a munkákért a megbízási díjat megkapja minden esetben, függetlenül az 
alpolgármesterségtől. Azt mondta, hogy a TOP-os pályázatokat, amelyeket eddig is 
összefogott ezután is megteszi, illetve kért egy segítőt maga mellé, akinek a feladata szintén 
az, hogy összefogja az önkormányzat pályázatait. Nincs olyan pályázat, amelyet ő írt, és nem 
részesült belőle megbízási díjban. Ezután sem fogja tudni több munkával megbízni, mint az 
elmúlt 1 évben. A főállású polgármester akkor volt indokolt, abban a 6 hónapban, amikor 
fizikálisan nem volt jelen, mint polgármester. Amióta visszajött, igyekszik a munkakört teljes 
egészében vinni, 1-2 esetben fordult elő, hogy ügyfélfogadáson kellett helyettesíteni. 
 
Gyárfás Lajos: megköszöni a tájékoztatást.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy a tiszteletdíjjal és 
költségtérítési díjjal kapcsolatban van-e valakinek a Tóth Imre képviselő javaslatától eltérő 
javaslata, miszerint 2018. március 1-től a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja 
bruttó 100 ezer forint legyen, költségtérítése pedig ennek az összegnek a 15%-a? 

(Hozzászólás, módosító javaslat nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Tóth Imre 
képviselő javaslatát, miszerint 2018. március 1-től a társadalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíja bruttó 100 ezer forint legyen, költségtérítése pedig ennek az összegnek a 15%-a? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
79/2018. (II. 28.) sz. határozata 
 
Major Ferencné alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján  

 
Major Ferencné társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 

 
 2018. március 1. napi hatállyal bruttó 100.000,- Ft-ban állapítja meg. 

Költségtérítésre, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 80. § (3) bekezdése alapján tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott, havi 
15.000,- Ft összegben jogosult 2018. március 1. napi hatállyal. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Major Ferencné alpolgármester, 
 3./ MÁK Szolnok, Liget u. 6. sz., 
 4./ Jászladányi Polgármesteri Hivatal helyben 

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

Előterjesztés az Önkormányzat 2018. évi részletes költségvetésének elfogadására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

 
Bertalanné Drávucz Katalin: az Önkormányzat 2018. évi részletes költségvetéséről készült 
írásos anyagot mindenki megkapta, melyben átvezetésre kerültek azok az összegek, 
amelyeket a képviselő-testület előző ülésén elfogadott. Törvényi kötelezettségnek eleget téve 
jelen költségvetés nem tartalmaz hiányt. Átadja a szót Mezei Norbert pénzügyi 
osztályvezetőnek. 
 
Mezei Norbert: a képviselő-testület előző ülésén hozott döntéseket az intézmények 
módosították a költségvetési tervezetben, így került most beterjesztésre a tisztelt képviselő-
testület elé. Az önkormányzat költségvetése 1.641.350.378,- Ft költségvetési bevételt, és 
1.641.350.378,- Ft költségvetési kiadást tartalmaz. Ez a főösszeg tartalmaz 32.895.350,- forint 
működési többletet, és ugyanennyi felhalmozási hiányt. A Rendkívüli Önkormányzati 
Támogatások igénybevétele áht.-n belül soron 24.778.812,- Ft került tervezésre, melynek 
bevételét az államtól szeretnék év közben pályázni. A belső ellenőr átnézte az anyagot, és 
mindent rendben talált, melyről a jelentést el is készítette. Javasolja elfogadásra a rendeletet.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Bagi Zsolt Arnold a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a pénzügyi 
bizottság tárgyalta, és az írásos anyag szerint elfogadásra javasolja az önkormányzat 2018. évi 
költségvetési rendeletét.  
 
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 
önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet tervezetét az előterjesztés szerint a pénzügyi 
bizottság javaslatára? 
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 7 igen szavazattal – minősített többséggel - 
egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről  

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

Javaslat Jászladány Nagyközség 2018. évi Közbeszerzési Tervének elfogadására  
Előadó: Lovász Imre jegyző, 

 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

 
Bertalanné Drávucz Katalin: Jászladány Nagyközség 2018. évi Közbeszerzési Tervéről az 
írásos anyagot mindenki megkapta. Megkérdezi Lovász Imre jegyzőt, hogy kívánja-e az 
írásos anyagot szóban kiegészíteni? 
 
Lovász Imre: nem kívánja kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi Mezei Norbert pénzügyi osztályvezetőt, hogy 
kívánja-e az írásos anyagot szóban kiegészíteni? 
 
Mezei Norbert: nem kívánja kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, hogy milyen 
javaslat született? 
 
Bagi Zsolt Arnold a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: 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 fogadja el a pénzügyi 
bizottság javaslatára a közbeszerzési tervet az előterjesztés szerint? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
80/2018. (II. 28.) sz. határozata 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára a következők szerint fogadja el Jászladány 
Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi Közbeszerzési Tervét: 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 
2018. évi Közbeszerzési Terv 

 

Ssz. Nytsz. Beszerzés tárgya Típusa 
Szerződés 

időtartama 

Tárgyévet 
terhelő nettó 
érték HUF 

Becsült nettó 
érték HUF 

Beszerzés 
várható 

időpontja 
negyedévben 

              

Nemzeti 
értékhatár       
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feletti: 

1 

Jászladányi Óvoda 
és Bölcsőde 
felújítása 
TOP-1.4.1-15 

építés határozott 118 954 449 118 954 449 2018. I. n.év 

2 
Kerékpárút építés 
Jászladányon 
TOP-3.1.1-15 

építés határozott 134 952 756 134 952 756 2018. I. n. év 

3 

Jászladányi 
Polgármesteri 
Hivatal 
energiahatékonyság 
javítása 
TOP-3.2.1-15 

építés határozott 21 572 647 21 572 647 2018. I. n. év 

4. 

Idősek nappali 
ellátásának 
fejlesztése 
Jászladányon 
TOP-4.2.1-15 

építés határozott 51 176 965 51 176 965 2018. I. n. év 

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

 
 
4 .  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 
munkákról szóló írásos anyagot mindenki megkapta. Göröcs László mb. intézményvezetőt 
kérdezi, hogy kívánja-e az írásos anyagot szóban kiegészíteni? 
 
Göröcs László: nem kívánja kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Bagi Zsolt Arnold a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési 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 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: 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
81/2018. (II. 28.) 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 2018. január-február 
hónapokra az előterjesztés szerint. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 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 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, átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek, hogy tájékoztassa a képviselőket a pályázati 
eljárásról. 
 
Lovász Imre: egy előző képviselő-testületi ülésen a védőnői álláshelyre vonatkozó pályázat 
kiírásra került, ám határidőig egyetlenegy pályázati anyag sem érkezett be. Javasolja a 
képviselő-testületnek az előző pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítani. Korábban úgy 
határozott a képviselő-testület, hogy az álláshelyre vonatkozó pályázati kiírás folyamatosan 
legyen meghirdetve, ezért az új pályázati kiírást előkészítették, melyet minden képviselő 
megkapott. Az előterjesztés szerint az új pályázat benyújtási határideje 2018. április 6., az 
elbírálás határideje a képviselő-testületi ülés időpontjához igazodva április 19. Az álláshelyet 
május 1-től lehetne betölteni. A pályázatot 15-30 nap között lehet meghirdetni, jelenleg, az 
elmúlt időszak gyakorlatához hasonlóan 30 napra történne az álláshely pályázat meghirdetése, 
hátha lenne olyan jelentkező, aki megfelelő szakmai képzettséggel és gyakorlattal 
rendelkezne. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi, hogy 
milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta, és 
javasolja a testületnek a kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánítását, valamint javasolja új 
pályázat kiírását az előterjesztés szerinti tartalommal.  
 
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 ért egyet 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 
82/2018. (II. 28.) 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 új pályázat 
kiírásával a védőnői álláshelyre? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
83/2018. (II. 28.) 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: 
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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. május 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
 2018. április 6. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
 2018. április 19. 

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: 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 .  
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6 .  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 pályázati kiírásról az 
írásos előterjesztést mindenki megkapta, átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre: itt is hasonló az eset, mint az előző napirendi pontnál, határidőre nem érkezett 
be pályázat, ezért javasolja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítását. Az új pályázati 
kiírás szerint a határidők ugyanúgy alakulnának, mint a védőnői álláshelyre kiírt pályázat 
esetében.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi, hogy 
milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta, és 
javasolja a testületnek a kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánítását, valamint javasolja új 
pályázat kiírását a háziorvosi álláshelyre az előterjesztés szerinti tartalommal.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pályázati eljárás 
eredménytelenné nyilvánításával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
84/2018. (II. 28.) 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: 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
85/2018. (II. 28.) sz. határozata 
 
Felnőtt háziorvosi álláshely pályázati kiírásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a III. sz. 
felnőtt háziorvosi állás pályázati kiírásával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
A háziorvosi munkakör betöltésére a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi 
XXXIII. törvény 20/A.§ alapján pályázatot hirdet. 
 
A jogviszony időtartama: 
 határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

A foglalkoztatás jellege: 
 teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 
 Jászladány Nagyközség Orvosi Rendelő III. sz. háziorvosi körzet 

Ellátandó feladatok: 
Jászladány Nagyközség Orvosi Rendelőjének III. sz. háziorvosi körzetében a 
felnőtt háziorvosi feladatok ellátása, határozatlan időre szóló közalkalmazotti 
vagy vállalkozói formában, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel 
kötött szerződés alapján. 

Illetmény és juttatások:  
az illetmény megállapítására és juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992 évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

Képesítési feltételek: 
Egyetemi végzettség, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 
törvényben, valamint annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) 
Kormányrendeletben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) 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. május 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
 2018. április 6 

A pályázat elbírálásának határideje: 
 2018. április 19. 

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: 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: 
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 .  
 
 
7 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói 
álláshelyére kiírt pályázati eljárás elbírálására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

 Lovász Imre jegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

 
Bertalanné Drávucz Katalin: a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 
igazgatói álláshelyére kiírt pályázati eljárás elbírálásáról nem készült írásos anyag, átadja a 
szót Lovász Imre jegyzőnek, aki tájékoztatja a képviselő-testületet. 
 
Lovász Imre: a képviselő-testület kiírta a Nagyközségi Művelődési Ház és Könyvtár 
igazgatói álláshelyére a pályázatot, ám határidőig egyetlenegy pályázat sem érkezett, ezért 
javasolja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítását. 3 havonta kötelező kiírni a 
pályázatot a könyvtár miatt, jelenleg új pályázatot nem terjesztettek elő. A jelenlegi 
intézményvezető 2018. június 30-ig van megbízva a feladatok ellátásával. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja a 
pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítását, mivel nem érkezett be pályázat. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye vagy más javaslata? 
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(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pályázati eljárás 
eredménytelenné nyilvánításával az ügyrendi bizottság javaslatára? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
86/2018. (II. 28.) sz. határozata 
 
A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére kiírt 
pályázati eljárás elbírálásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel a Nagyközségi József Attila Művelődési 
Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére 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 .  
 
 
8 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény intézményvezetői 
álláshelyére kiírt pályázati eljárás elbírálására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

 Lovász Imre jegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

 
Bertalanné Drávucz Katalin: a NÜVI intézményvezető álláshelyére kiírt pályázati eljárás 
elbírálásáról sem készült írásos előterjesztést, átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek, hogy a 
napirendi pontot terjessze elő. 
 
Lovász Imre: a NÜVI vonatkozásában nagyon hasonló a helyzet, mint az előző napirendi 
pont esetében, a képviselő-testület kiírta az intézményvezető álláshelyre a pályázatot, ám 
határidőig nem érkezett be pályázat, ezért javasolja a pályázati eljárás eredménytelenné 
nyilvánítását. Ebben az esetben jogszabály nem írja elő, hogy milyen időközönként szükséges 
kötelezően kiírni a pályázatot, ennek megfelelően most nem került beterjesztésre új pályázat 
kiírása. A jelenlegi intézményvezető 2018. június 30-ig van megbízva a feladatok ellátásával.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja a 
pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítását. 
 
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 ért egyet az ügyrendi 
bizottság javaslatára pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
87/2018. (II. 28.) sz. határozata 
 
A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény intézményvezetői álláshelyére 
kiírt pályázati eljárás elbírálásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel a Nagyközség Üzemeltetési és 
Vagyonkezelő Intézmény intézményvezetői álláshelyére 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 .  
 
 
9 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztására 
Előadó: Lovász Imre jegyző  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról szóló 
előterjesztést írásban mindenki megkapta, átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre: Magyarország Köztársasági Elnöke a 2018-as általános országgyűlési 
választásokat 2018. április 8-ára tűzte ki. A képviselő-testületnek március 19-ig meg kell 
választani a szavazatszámláló bizottságok tagjait a Helyi Választási Iroda (HVI) vezetőjének 
javaslatára, módosító indítványt nem lehet tenni, új javaslat nem érkezhet. Vagy megszavazza 
a testület az előterjesztés szerint a tagokat és póttagokat, vagy nem. 1 szavazással szükséges 
dönteni a személyekről, a személyeket települési szinten kell megválasztani. Ezt követően a 
HVI vezető felelőssége és kötelezettsége, hogy a megválasztott személyeket a 
szavazókörökbe beossza, minden szavazókörbe 3 tagot, és 2 póttagot kell beosztani. Az 
előterjesztésben szereplő táblázat tartalmazza a tagok és póttagok nevét és elérhetőségét. A 
legfontosabb előírás a tagoknál, hogy jászladányi lakóhellyel rendelkezzenek. Mindegyikőjük 
megfelel a törvényben meghatározott feltételeknek. Ha van olyan kérés, akkor tud tájékoztatás 
adni arról, hogy melyik tag, illetve póttag melyik szavazókörbe tartozik.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye vagy más javaslata? 
 
Szöllősi János: le lett egyeztetve a tagokkal és a póttagokkal, és el is vállalják? 
 
Lovász Imre: igen mindenkivel, egyesével le lett egyeztetve, és vállalták a feladatot. 

(További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az 
előterjesztés szerint a szavazatszámláló bizottság tagjait és póttagjait? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
88/2018. (II. 28.) sz. határozata 
 
Szavazatszámláló Bizottságok megválasztására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásokról 
szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
a településen működő Szavazatszámláló Bizottságok tagjait és póttagjait az alábbi 
személyi összetételben választja meg: 

Tagok: 
 

Név Cím 
Berkó Jánosné 5055 Jászladány, Petőfi Sándor u. 9.  
Bíró Balázs 5055 Jászladány, Rózsa u. 23. 
Donkó Norbert 5055 Jászladány, Új u. 4. 
Drávucz Mária Magdolna 5055 Jászladány, Kond vezér u. 17.  
Gonda József 5055 Jászladány, Szent Flórián u.13. 
Karkusné Dósa Zsuzsanna 5055 Jászladány, Újszászi u. 26. 
Kiss Márta 5055 Jászladány, Rákóczi Ferenc u. 18. 
Kovács-Bagi Ágnes 5055 Jászladány, Damjanich u. 5. 
Kovácsné Szabó Veronika 5055 Jászladány, Dobó u. 12.  
Kun Frigyesné 5055 Jászladány, Damjanich u. 8. 
Lajosné Kiss Klára 5055 Jászladány, Tass Vezér u. 14. 
Silye András 5055 Jászladány, Nagytemető u. 8. 
Szikszai János 5055 Jászladány, Táncsics M. u. 49. 
Szűcs István János 5055 Jászladány, Remecz M. u. 4. 
Szűcsné Zakar Magdolna 5055 Jászladány, Tűzoltó u. 18. 
Tálas Jánosné 5055 Jászladány, Táncsics Mihály u. 39/A 
Tálas Mária 5055 Jászladány, Sugár u. 1.  
Zakar Margit 5055 Jászladány, Szikszai u. 1. 

 
Póttagok: 

 
Név Cím 
Bertalan Zoltán Kálmánné 5055 Jászladány, Sziráki u. 1. 
Bezzeg Gáborné 5055 Jászladány, Tisza u. 43. 
Csillik Józsefné 5055 Jászladány, Táncsics Mihály u. 54/A 
Danajka Istvánné 5055 Jászladány, Táncsics M. u. 47. 
Donkó-Kállai Anita 5055 Jászladány, Új u. 4. 
Drávucz Dániel 5055 Jászladány, Kenderföld u. 16. 
Drávucz Sándorné 5055 Jászladány, Sziráki u. 26. 
Feketéné Tolvaj Anikó 5055 Jászladány, Rózsa u. 35/A 
Gilszki Brigitta 5055 Jászladány, Újszászi u. 20. 
Kólyáné Tolvaj Katalin 5055 Jászladány, Alkotmány u. 8. 
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Tolvajné Tolvaj Judit 5055 Jászladány, Gólya u. 3. 
Vincze Szabolcs 5055 Jászladány, Szép u. 45. 

 

A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megbízatása a következő 
általános választásra létrehozott Szavazatszámláló Bizottságok alakuló üléséig tart. 

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

  é r t e s ü l n e k .  
 
 
1 0 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a helyi adó tárgyú önkormányzati rendeletek módosítására 
Előadó: Lovász Imre jegyző, 

 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a helyi adó tárgyú rendeletek módosításáról szóló írásos 
anyagot mindenki megkapta, átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre: a Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya telefonon felhívta a 
figyelmet, hogy 2 önkormányzati rendeletben is szerepel olyan jogszabályi hivatkozás, 
amelyet hatályon kívül helyeztek, ennek megfelelően szükséges módosítani a 
magányszemélyek kommunális adójáról szóló önkormányzati rendeletet, és a helyi iparűzési 
adóról szóló rendeletet, ezekben az esetekben egy rugalmas hivatkozás kerül a régi 
hivatkozások helyébe az új jogszabályoknak megfelelően. Az építményadóról szóló 
rendelettel kapcsolatban kérdésként merült föl az, hogy kötelező-e azt az önkormányzatnak 
hatályban tartania, mire egy hosszabb egyeztetést követően az az álláspontja alakult ki a 
Kormányhivatalnak, hogy mivel az építményadóról nem rendelkezik a képviselő-testület a 
rendeletben, illetve a reklámhordozók elhelyezését is nulla forintban állapította meg, ezért 
ennek tükrében hatályon kívül kell helyezni ezt a rendeletet. A rendeletmódosítás, mely az 
előterjesztésben szerepel a két rendelet módosítását, illetve az építményadóról szóló rendelet 
hatályon kívül helyezését tartalmazza. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született: 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság a helyi adó 
tárgyú önkormányzati rendeletek módosítását az előterjesztés szerint 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 tudja elfogadni a helyi adó 
tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról szóló rendelet tervezetet az előterjesztés 
szerint? 
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 7 igen szavazattal – minősített többséggel - 
egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:  
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

7/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelete 

a helyi adó tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról 
 

(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 
 
 
1 1 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés Jászladány településkép védelméről szóló rendeletének (TKR) 
elfogadására 
Előadó: Lovász Imre jegyző, 

 Dankó Zoltán főépítész, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

 
Bertalanné Drávucz Katalin: a településkép védelméről szóló rendelet tervezetet mindenki 
írásban megkapta. Dankó Zoltán főépítész jelezte, hogy nem tud jelen lenni a testületi ülésen, 
de az ügyrendi bizottság ülésén rendelkezésre állt. Átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre: ezt a helyi rendeletet 2017. december 31-ig kellett volna elfogadni a 
testületnek, de főépítész úr sajnálatos módon nem tudta elkészíteni határidőben. A rendelet 
tervezetről a 2017. december 29-i testületi ülésen tájékoztatta a testületet, illetve azt követően 
januárban írásban ismét felkeresésre kerültek a testületi tagok, hogy véleményezzék a rendelet 
tervezetét. Egyetlenegy észrevétel sem érkezett be. Az eljárás során több helyről kötelezően 
be kellett kérni a véleményeket, melyek között voltak ajánlások, és voltak, amelyeket 
kötelezően be kellett építeni a rendeletbe. A legfontosabb véleményt a Kormányhivatal 
főépítésze küldte melyek átvezetése megtörtént, és a képviselők részére már a módosított 
tervezet került kiküldésre. Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását, tekintettel arra, hogy a 
Törvényességi Felügyeleti főosztálytól törvényességi felhívás érkezett, amely alapján 
mulasztásos törvénysértést követett el a testület, hogy december 31-ig nem alkotta meg ezt a 
rendeletet, és az elfogadási határidőben a mai napot határozták meg.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja a 
településkép védelméről szóló rendelet elfogadását az előterjesztés szerinti tartalommal. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a 
településkép védelméről szóló rendelet tervezetet az előterjesztés szerint? 
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 7 igen szavazattal – minősített többséggel - 
egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:  
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelete 

a településkép védelméről 

 
(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 

 
 
1 2 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a közterületek használatáról, vásár- és piactartásról szóló 16/2004. (IV. 30.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó: Lovász Imre jegyző, 

 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a közterületek használatáról, vásár- és piactartásról szóló 
rendelet módosításáról készült írásos anyagot mindenki megkapta. Átadja a szót Lovász Imre 
jegyzőnek.  
 
Lovász Imre: egy előző pénzügyi bizottsági, illetve testületi döntésnek megfelelően 
átdolgozásra került a helyi rendelet. A pénzügyi bizottság meghatározta azokat az elveket, 
amelyekkel a díjak emelkedtek. A pénzügyi osztály kiszámolta a módosult összegeket, és 
most ezt került beterjesztésre a képviselő-testület elé. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta, 
és javasolja a rendeletmódosítást elfogadásra 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 az 
ügyrendi bizottság javaslatára a rendelet tervezetet az előterjesztés szerint? 
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 7 igen szavazattal – minősített többséggel - 
egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

9/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelete 

a közterületek használatáról, vásár- és piactartásról szóló  

16/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
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1 3 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény Napközi 
Konyháján 1 fő álláshely biztosítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin, 

 Göröcs László mb. intézményvezető, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

 
Bertalanné Drávucz Katalin: a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 
Napközi Konyháján 1 fő álláshely biztosításáról szóló írásos előterjesztést mindenki 
megkapta. Átadja a szót Göröcs László megbízott intézményvezetőnek. 
 
Göröcs László: a 2017. évi közmunka programban résztvevő közfoglalkoztatottak segítették 
a konyhai munkálatokat, a holnapi naptól kezdődően 4 fő, aki ebből kiesik. Egyrészt 
egészségügyi okok miatt, másrészt van, aki kilép az elsődleges munkaerő piacra. Van egy 
személy, akit szeretnének megtartani. Jelenleg a közmunka program keretében nem tudnak 
olyan személyt kiközvetíteni, aki tudná őket helyettesíteni. A konyha munkálatai a működés 
érdekében igénylik a létszámot. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Bagi Zsolt Arnold a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság 
javasolja az álláshely biztosítását.  
 
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 álláshely biztosítását? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
89/2018. (II. 28.) sz. határozata 
 
A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény Napközi Konyháján 1 fő 
határozatlan idejű álláshely biztosításáról 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel a Nagyközség Üzemeltetési és 
Vagyonkezelő Intézmény (NÜVI) Napközi Konyháján 1 fő konyhalány álláshelyet 
biztosít 2018. március 1-től határozatlan időtartamra. 
Képviselő-testület az álláshely költségeit a NÜVI költségvetése terhére biztosítja. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 
  é r t e s ü l n e k .  
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1 4 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhívás 
megtárgyalására  
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: Magyarország polgármesterei a Kormányhoz, és valamennyi 
önkormányzathoz fordultak annak érdekében, hogy közös erővel lépjenek fel a Soros-tervvel 
és a bevándorlás szervező Soros-szervezetekkel szemben. Ha a képviselő-testület egyetért a 
kezdeményezéssel, akkor az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot kellene elfogadni. 
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 az előterjesztést? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
90/2018. (II. 28.) sz. határozata 
 
 „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhívás megtárgyalására 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Védjük 
meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhívásról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozta: 

 
1. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a Soros-
tervet, és azt, hogy a településünkön bevándorlásszervező irodát működtessenek. 

 
Felelős:  Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
2. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri 
Magyarország Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a 
bevándorlásszervező Soros-szervezetek ellen. 

 
Felelős:  Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Magyarország Kormánya 

 é r t e s ü l n e k  
 
 
 
 
 
 
 




