
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

2018. március 22-én megtartott soros nyílt ülésén, 

a Polgármesteri Hivatal dísztermében 

 
 
Jelen vannak: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt 
Arnold, Dr. Bakos Beáta, Bertalan László, Gyárfás Lajos, Major Ferencné, Seresné Lados 
Éva, Tóth Imre, Szöllősi János 9 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,  
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, 
Tóth Dániel c. rendőr főhadnagy, a Jászladányi Rendőrőrs parancsnoka, 
Garicsné Holló Hajnalka közterület-felügyelő, 
Szabó László mezőőr, 
Gavaldik Zsolt mezőőr, 
Bertalan János jászkapitány, 
Szűcs István János a Jászladányi Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány elnöke, 
Tóth Mácsai Árpád a Gazdakör elnöke, 
Nagypál Béla a Jászladány Biztonságáért Alapítvány elnöke, 
Lajkó Terézia a Jászladányért Egyesület elnöke, 
Bezzeg Józsefné a Környezetvédő Nyugdíjas Klub elnöke, 
Major Antal Mihály a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagja, 
Suki Béla a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselője, 
a lakosság részéről 7 fő. 
 

 
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester tisztelettel köszönti a soros testületi ülésen 
megjelent képviselőket, megjelenteket. Külön szeretettel köszönti a meghívott vendégeket, 
köszöni, hogy elfogadták a meghívást. Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 9 fő jelen van, a 
testület határozatképes, az ülést megnyitja.  Tájékoztatásként szeretné elmondani, hogy a 
meghívóban szerepel, hogy Pócs János országgyűlési képviselő úr, mint meghívott vendég 
válaszol a feltett kérdésekre, de képviselő úr jelezte a délelőtt folyamán, hogy nem tud jelen 
lenni a mai képviselő-testületi ülésen.  Megkérdezi a képviselőket, hogy a meghívóban 
szereplő 11 napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, vagy plusz napirendi 
pont, illetve módosító javaslata? 

 (Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.) 
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a mai napirendet, 
mely következtében 10 napirendi pontot nyílt ülésben, 1 napirendi pontot zárt ülésben tárgyal 
a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
93/2018. (III. 22.) 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 :  

KÖZMEGHALLGATÁS  

Témája: 
 Közrend, közbiztonság  
 
Alpolgármester eskütétele 

 
1./ Javaslat a Bűnmegelőzési Koncepció felülvizsgálatára  
 Előadó: Lóczi István aljegyző, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

2./ Beszámoló a Közterület Felügyelők 2017. évi munkájáról 
 Előadó: Lovász Imre jegyző, 
  Közterület-felügyelők, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

3./ Beszámoló a Mezőőrök 2017. évi munkájáról 
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,  
  Mezőőrök, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

4./ Nonprofit szervezetek beszámolója a 2017. évi támogatás felhasználásáról 
 Előadó: Nonprofit szervezetek vezetői 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

5./ Javaslat a nonprofit szervezetek 2018. évi támogatásának felosztására 
 Előadó: Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

6./ Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási hulladék 2017. évben 
történő elszállításáról  

 Előadó: Göröcs László mb. intézményvezető, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

7./ 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 
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8./ Előterjesztés az óvoda Panaszkezelési szabályzatának jóváhagyására 
 Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

9./ Javaslat a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérelme alapján maximális 
csoportlétszám növelésére 

 Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

10./ Előterjesztés a Kuckó tulajdonos kérelmének megtárgyalására 
 Előadó: Lovász Imre jegyző, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

 
Zárt ülés: 

 

11./ Tájékoztató a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleteiről 
 Előadó: Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

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

 

KÖZMEGHALLGATÁS  

Témája: 
 Közrend, közbiztonság  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 54. §-a alapján a képviselő-testület évente legalább egyszer előre 
meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt 
szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az 
elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon belül 
választ kell adni. A mai közmeghallgatás témája az elhangzottakon túl, a közrend, 
közbiztonság helyzete. Külön köszöni őrsparancsnok úrnak, hogy eljött a közmeghallgatásra 
és a testületi ülésre. A mai képviselő-testületi ülés a munkaterv szerint lett összeállítva, és az 
első és legfontosabb témája a rendőrség beszámolója lett volna, de a jászberényi 
rendőrkapitány jelezte, hogy a megyétől a beszámoló jóváhagyását még nem kapták meg, így 
nem lehet beterjeszteni azt a képviselő-testület elé, ezért lekerült a napirendről. A napirendi 
pontok között szerepel a bűnmegelőzési koncepció felülvizsgálata, valamint a közterület-
felügyelők és a mezőőrök beszámolója, akik szintén jelen vannak az ülésen, és tudják segíteni 
a közmeghallgatás témáját. Átadja a vendégeknek, képviselőknek a szót, hogy tegyék fel 
kérdéseiket, mondják el véleményüket.  

(Hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin: a képviselő-testület tagjai között vannak olyan személyek, 
akik nap, mint nap azért dolgoznak, együttműködve a rendőrséggel, az önkormányzattal, azon 
belül a mezőőrséggel, közterület-felügyelettel, hogy jobb közbiztonság legyen a településen. 
Úgy gondolja, hogy ha ez az összefogás, és közös munka, úgy ahogyan eddig működni tudott 
ezután is tud működni, akkor a jövőben sem lesznek nagy problémák.  
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Bagi Zsolt Arnold: az eddigi tapasztalatai alapján elmondhatja, hogy ami problémát 
észrevett, és a NÜVI, a jegyző vagy a közterület-felügyelet felé jelzett, abban maximálisan 
segítséget kapott. Mindenkitől kéri, hogy tegyék meg az illetékesek felé az észrevételeket, 
hogy a problémák megoldásra találjanak. Ezúton is köszöni az önkormányzat dolgozóinak 
munkáját. 
 
Bertalan János: a közbiztonság jelenlegi helyzete elviselhető, nem úgy, mint néhány évvel 
ezelőtt, amely a polgárőrség, rendőrség, közterület-felügyelet és mezőőrség közös 
munkájának köszönhető. Az elmúlt években az üzletében nem győzték a lakatokat és láncokat 
rendelni, ami annak a jele volt, hogy az emberek féltették értékeiket, most nincs rá szükség. 
Úgy érzi ezen a területen ez az összefogás eredményeket ért el. Az áramlopás területén is 
sokat tettek azért a polgárőrök, rendőrök, hogy elviselhetővé váljon ez a dolog. A közös 
munkáért elismerését fejezi ki, és megköszöni mindenki munkáját, aki tesz a jobb 
közbiztonságért.  
 
Bertalan László: őrsparancsnok urat kéri, hogy nagyvonalakban vázolja fel, hogy az elmúlt 
évben mi a tapasztalat a közbiztonság területén, százalékban kimutatva mennyi a bűnesetek 
visszaesése? 
 
Tóth Dániel c. rendőr főhadnagy: örömmel számolna be, de nem teheti. Az eredmények 
nem jók, hanem nagyon jók, de nincsen felhatalmazása rá, hogy az adatokról vagy a 
tendenciákról beszéljen. Büszke lenne, ha a számadatokról beszámolhatna, de nem teheti meg. 
A közérzet, a szubjektív biztonságérzet számít igazán, hogy ki hogyan éli meg a közterületek 
biztonságát, amit természetesen a számadatok is alátámasztanak. Ha az április 19-i testületi 
ülésig megkapják a megyétől a jóváhagyást a beszámolóhoz, és a jelen lévők eljönnek az 
ülésre, akkor nagyon szívesen beszámol mindenről. Kéri, fogadják el, hogy jelen pillanatban 
ezt nem teheti meg, mert azzal normát sértene.  

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin megköszöni az észrevételeket. A képviselő-testület tudja, hogy 
mi a feladat, tudják, hogy nem minden jó, és nem mindent tudnak megoldani, de sokszor, ha 
100 megjegyzésből, ami hozzájuk érkezik, csak egy pozitív van, már az is nagyon sokat lendít 
a testület munkáján. Megköszöni a jelenlévőknek, hogy elfogadták a meghívást, a 
közmeghallgatást bezárja. 
 
 
 
Alpolgármester eskütétele 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester megkéri Major Ferencnét, hogy tegye le 
alpolgármesteri esküjét. 

(A teremben tartózkodók felállnak.) 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester előmondásával megtörténik Major Ferencné 
alpolgármester eskütétele, majd az esküokmány átadása.  
 
(Az eskü szövege jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
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1 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Javaslat a Bűnmegelőzési Koncepció felülvizsgálatára  
Előadó: Lóczi István aljegyző, 

 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az önkormányzat bűnmegelőzési koncepciójáról készült írásos 
anyagot mindenki megkapta, átadja a szót Lóczi István aljegyzőnek. 
 
Lóczi István: az önkormányzatoknak a helyi közösségek életminőségének javítása érdekében 
kötelessége a helyi közbiztonsági és bűnmegelőzési stratégia kialakítása és realizálása. Ennek 
figyelembe vételével készült el az új közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepció. Korábban is 
volt ilyen, ami 2007-ben készült, most a jelenlegi körülményekhez igazodva készült el a 
koncepció. A koncepció szó az elképzelt tennivalók rendszere egy cél elérése érdekében. Ez 
alapján a koncepció röviden tartalmazza a település általános jellemzését, a lakosságszámot 
illetve a területnagyságot. Érdekességképpen mondja el, hogy 4 évvel ezelőtt 6108 fő volt a 
lakosok száma, most a 2017. december 31-i állapot alapján ez a szám 5556. Tartalmazza a 
koncepció a közbiztonsági és bűnügyi helyzetképet, amelyről a rendőrségi adatok 
segítségével ad tájékoztatást. Tartalmazza továbbá a közbiztonsági és bűnmegelőzés 
erősítésében szereplőket, a helyi önkormányzatot, a polgármesteri hivatalt, azon belül a 
közterület-felügyelet és a mezőőrség munkáját, a helyi rendőrőrs munkáját, a polgárőrség 
közreműködését, és részletes tennivalóit. A Jászapáti Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 
feladatait, a védőnői szolgálat és az általános iskolák közreműködését, valamint a civil 
szervezetek bevonását is tartalmazza a koncepció. A fő intézkedési javaslatok 4 pontban 
kerültek meghatározásra: 1. Közterületi rongálások elleni hatékonyabb fellépés, a térfigyelő 
rendszer további bővítése segítségével. 2. Prevenciós – elsősorban drogprevenciós – 
programok szervezése, az ifjúságvédelem erősítése. 3. A hatékonyan működő jelzőrendszer 
háttérfeltételeinek javítása. 4. Közlekedésbiztonság erősítése, elsősorban a település 
belterületi útjain. 
Ezekkel a problémákkal minden nap szembesülnek, és ezzel kell együtt élni. A koncepció 5 
évre készült, a főbb célkitűzéseket, javaslatokat folyamatosan figyelni kell, és benne 
tevékenykedni. Az érintett szervezetek részére kerekasztal megbeszélést fog kezdeményezni, 
melyen a napi problémákat meg fogják beszélni. Kéri a képviselő-testületet a koncepció 
megtárgyalására és elfogadására.  
 
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 az önkormányzat közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepcióját az 
előterjesztés szerint.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a bizottság 
javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
94/2018. (III. 22.) sz. határozata 
 
Közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepció elfogadásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a Jászladány Nagyközségi 
Önkormányzat közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepcióját az előterjesztés szerinti 
tartalommal.  

 
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 

Beszámoló a Közterület Felügyelők 2017. évi munkájáról 
Előadó: Lovász Imre jegyző, 

 Közterület-felügyelők, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

 
Bertalanné Drávucz Katalin: a közterület-felügyelők 2017. évi munkájáról készült írásos 
beszámolót mindenki megkapta, Lovász Imre jegyzőt kérdezi, hogy kívánja-e szóban 
összefoglalni? 
 
Lovász Imre: nem kívánja összefoglalni, a tájékoztató minden adatot tartalmaz. Tavalyi 
évben még 2 közterület-felügyelő látta el a feladatot, sajnálatos módon ebben az évben már 
csak 1 közterület-felügyelő van, a pályázatra nem érkezett jelentkező. Szeretnék, ha továbbra 
is két fő látná el ezt a feladatot, mert sokféle feladat típus hárul rájuk, környezetvédelem, 
természetvédelem, állattartás, zajvédelem. Szerencsére ahol segítséget kérnek ott meg is 
kapják, mind a rendőrség, a mezőőrség és a polgárőrség részéről, hogy hatékonyan működjön 
a feladatellátás.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi Garicsné Holló Hajnalkát, hogy kívánja-e az 
írásos anyagot kiegészíteni, vagy összefoglalni? 
 
Garicsné Holló Hajnalka: nem kívánja kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen 
válaszol. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök úr távollétében Tóth 
Imre képviselő úr vezette az ülést, tőle kérdezi, hogy milyen javaslat született? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság részéről: a bizottság 
megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a közterület-felügyelet 2017. évi munkájáról szóló 
beszámolót az előterjesztés szerint. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a pénzügyi 
bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
95/2018. (III. 22.) sz. határozata 

A Közterület-felügyelők 2017. évi munkájáról készült beszámoló elfogadása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a Közterület-felügyelők 
2017. évi munkájáról készült beszámolót az előterjesztés szerint. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Közterület-felügyelet helyben, 
 3./ Polgármesteri Hivatal helyben 
  é r t e s ü l n e k .  
 
 

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

Beszámoló a Mezőőrök 2017. évi munkájáról 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,  
 Mezőőrök, 

 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a mezőőrök 2017. évi munkájáról készült írásos anyagot 
mindenki megkapta, melyet nem kíván kiegészíteni, vagy összefoglalni, mert a két mezőőr 
állította össze a beszámolót, aki szolgálatot teljesít. A mezőőrök munkáltatói jogkörét a 
polgármester gyakorolja. A mezőőrség megalakulásakor 4-en voltak arra a területre, amely 
feladatellátásra szorul. Tavalyi évben 3 fő látta el ezt a feladatot, az idei évtől ketten látják el, 
a legjobb tudásuk szerint a rendőrség segítségével. Megkérdezi a mezőőröket, hogy kívánják-
e az írásos anyagot kiegészíteni, vagy szóban összefoglalni? 
 
Szabó László: nem kívánják kiegészíteni, összefoglalni, a felmerülő kérdésekre szívesen 
válaszolnak. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság részéről: a pénzügyi bizottság 
köszönetét fejezi ki a mezőőrség felé, és közterület-felügyelő felé, hogy a 2017-es évben 
együtt tudtak működni, és ez az együttműködés jó eredményekkel zárható. A bizottság a 
mezőőrség 2017. évi beszámolóját elfogadásra javasolja az előterjesztés szerint. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a pénzügyi 
bizottság javaslatát? 
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A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
96/2018. (III. 22.) sz. határozata 
 
A mezőőrség 2017. évi munkájáról készült beszámoló elfogadása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a mezőőrök 2017. évi 
munkájáról készült beszámolót az előterjesztés szerint. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Mezőőrök helyben, 
 3./ Polgármesteri Hivatal helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

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

Nonprofit szervezetek beszámolója a 2017. évi támogatás felhasználásáról 
Előadó: Nonprofit szervezetek vezetői 

 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a nonprofit szervezetek részéről beérkeztek a beszámolók, 
melyet írásban mindenki megkapott. Az önkormányzaton belül volt a nonprofit szervezetek 
támogatását érintően egy belső ellenőrzés, és a belső ellenőr kérte, mellyel az önkormányzat 
törvényi kötelezettségének tesz eleget, hogy a pénzügyi elszámolásokon túl írásos beszámolót 
is kell kérni a nonprofit szervezetek vezetőitől. Ezért van az, hogy nem csak számlákkal 
kellett elszámolni, hanem szóban is be kellett számolni a képviselő-testület által megítélt 
támogatásokról, melyet ezúton is megköszön minden civil szervezetnek. Megkérdezi a jelen 
lévő civil szervezetek vezetőitől, hogy a rendelkezésre álló írásos anyagon túl van-e valakinek 
szóbeli kiegészítése? 
 
Tóth Mácsai Árpád: a gazdakör tevékenységéről mondja el, hogy január-február hónapban 6 
szakmai estét tartottak, február utolsó hétvégéjén pedig a gazda bankettet tartották meg, ahol 
Dr. Fazekas Sándor miniszter úr is jelen volt.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a pénzügyi bizottság tárgyalta a beszámolókat, milyen javaslat 
született? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság részéről: a pénzügyi bizottság 
örömét fejezi ki, hogy a pénzügyi elszámoláson túl írásbeli beszámoló is készült a támogatás 
felhasználásáról. A bizottság javasolja a beszámolók elfogadását az előterjesztés szerint.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a pénzügyi 
bizottság javaslatát? 
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A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
97/2018. (III. 22.) sz. határozata 
 
Nonprofit szervezetek beszámolójának elfogadása a 2017. évi támogatás felhasználásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a nonprofit szervezetek 
beszámolóját a 2017. évi támogatás felhasználásáról az előterjesztés szerint.  
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

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

Javaslat a nonprofit szervezetek 2018. évi támogatásának felosztására 
Előadó: Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 

 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a nonprofit szervezetek kérelmeit a 2018. évi támogatásra 
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető foglalta táblázatba, átadja neki a szót. 
 
Mezei Norbert: a képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2018. évi költségvetését, 
melyben 3 millió forint keretösszeget állapítottak meg a nonprofit szervezetek támogatására. 
Azokhoz a szervezetekhez, akik az előző években kérelemmel fordultak az önkormányzathoz 
kiküldésre kerültek a felkérő levelek, hogy amennyiben ebben az évben is szeretnének 
támogatást az önkormányzattól, abban az esetben nyújtsák be kérelmüket. A kérelmek 
beérkeztek, melyet a képviselők táblázat formájában tekinthettek meg. A Jászladányi Fiatalok 
Továbbtanulását Segítő Alapítvány azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a 
2017. évi támogatással 2018. április 30-ig számolhasson el. Az Egyetértés Sportegyesület 
szintén ilyen kérelemmel élt. A Vakok és Csökkentlátók Klubja megszűnt, jelezték, hogy már 
nem kérnek támogatást. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ebben az évben is 3 millió forintot határozott meg a testület a 
költségvetés elfogadásakor a nonprofit szervezetek támogatására, ennek a figyelembe 
vételével történt a pénzügyi bizottsági javaslat a támogatásokra. Megkéri Tóth Imre 
képviselőt, hogy ismertesse a pénzügyi bizottság javaslatát.  
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság részéről: a bizottság javasolja, 
hogy azok a szervezetek, akik a 2017. évi támogatással nem számoltak el, mert haladékot 
kértek, ők a megítélt támogatást csak akkor kapják meg, ha az előző évi támogatással 
elszámolnak. A pénzügyi bizottság javaslata, hogy a Vakok és Csökkentlátók Klubja ne 
kapjon támogatást mivel megszűnt a klub. Az Arany Ősz Nyugdíjas Klub részére 30.000,- 
forint; a Jászladányi Postagalambsport Egyesület részére 50.000,- forint; a Jászladányi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat részére 60.000,- forint; „A Gyermekek Mosolyáért 
Közalapítvány részére 70.000,- forint; az Egyetértés Sportegyesület részére 800.000,- forint; 
az Életet az éveknek Hagyományőrző Klub részére 20.000,- forint; az Új Iskoláért Alapítvány  
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részére 25.000,- forint; a Jászladányi Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány részére 
100.000,- forint; a Csillogó Szemekért Alapítvány részére 80.000,- forint; a Jászladányi 
Környezetvédő Nyugdíjas Klub részére 50.000,- forint; a Jászladányi Polgárőr Egyesület  
részére 800.000,- forint; a Magyar Vöröskereszt részére 100.000,- forint; a Jászladányi 
Gazdakör részére 30.000,- forint; a Gaál István Helytörténeti kör részére 50.000,- forint; a 
Nagycsaládosok Egyesülete részére 50.000,- forint; az Összhang Művészeti és 
Tehetséggondozó Alapítvány részére 30.000,- forint; a Jászladányért Egyesület részére 
80.000,- forint; a Jászladány Biztonságáért Alapítvány részére 50.000,- forint támogatást 
javasol a bizottság. A Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülött Gyermekekért és a Vakok 
és Gyengénlátók Fejér megyei szervezete részére nem javasol támogatást a bizottság, a tavalyi 
évet egyszeri alkalomnak tekintették. Az így megmaradt tartalék összege 525.000,- forint. Az 
önkormányzat alapítványainál át kellene tekinteni, hogy szükség van-e még a 
fennmaradásukra. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye vagy más javaslata? 
 
Seresné Lados Éva: a Csillogó Szemekért Alapítvány nevében megköszöni a 
bölcsődéseknek felajánlott összeget. 
 
Tóth Imre: a pénzügyi bizottságnak az volt a javaslata, hogy az alapítványok részére a 
támogatások összegén emelni kellene. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a jelen lévő civil szervezetek képviselőitől kérdezi, hogy van-e 
véleményük a pénzügyi bizottság javaslatával kapcsolatban? 

(Hozzászólás nem hangzik el, megköszönik a támogatást.) 

Tóth Imre: a pénzügyi bizottság ülésén elhangzott, hogy a Jászladányi Fiatalok 
Továbbtanulását Segítő Alapítvány részéről lehetne olyan fiatalokat támogatni, akik olyan 
pályát választanának, ami Jászladányon hiány szakma, mint például a pedagógus szakma. A 
bizottság javasolja, hogy az alapítvány tegye a kiemelt támogatottak közé a pedagógusnak 
tanuló fiatalok támogatását. Az 525 ezer forintos tartalék lehetőséget ad arra, hogy az 
alapítvány még év közben is kérelemmel forduljon a testület felé, ha a támogatottak létszáma 
megnő. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: felhívja a figyelmet, hogy ha a civil szervezetek úgy 
gondolják, hogy valamilyen pályázatban részt kívánnak venni, és önerő szükséges hozzá, 
akkor írjanak kérelmet a képviselő-testület felé, mert a tartalék keretből lehetőség van a 
támogatásra. Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, vagy más javaslata? 
 
Tóth Imre: a testületi döntések után szeretne még szót kérni. 

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a pénzügyi 
bizottság javaslatára, hogy a Vakok és Csökkentlátók Klubját ne támogassa a testület a klub 
megszűnése miatt? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
98/2018. (III. 22.) sz. határozata 
 
Vakok és Csökkentlátók Klubja támogatásának elutasítása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel 2018. évben a civil szervezetek 
részére elkülönített összegből nem támogatja a Vakok és Csökkentlátók Klubját. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben 
  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 Arany Ősz Nyugdíjas Klub 30 ezer forint támogatást kapjon? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
99/2018. (III. 22.) sz. határozata 
 
Arany Ősz Nyugdíjas Klub támogatása 2018. évben 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel 2018. évben az Arany Ősz Nyugdíjas 
Klub részére 30.000,- forint támogatást biztosít az önkormányzat 2018. évi 
költségvetésében a civil szervezetek részére elkülönített összegből.  
Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát a támogatási 
szerződés elkészítésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a támogatási 
szerződés aláírására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben, 
 3./ Arany Ősz Nyugdíjas Klub 
  é r t e s ü l n e k .  

 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
a Jászladányi Postagalambsport Egyesület 50 ezer forint támogatást kapjon? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
100/2018. (III. 22.) sz. határozata 
 
Jászladányi Postagalambsport Egyesület támogatása 2018. évben 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel 2018. évben a Jászladányi 
Postagalambsport Egyesület részére 50.000,- forint támogatást biztosít az 
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önkormányzat 2018. évi költségvetésében a civil szervezetek részére elkülönített 
összegből. 
Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát a támogatási 
szerződés elkészítésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a támogatási 
szerződés aláírására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben, 
 3./ Jászladányi Postagalambsport Egyesület 
  é r t e s ü l n e k .  

 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 60 ezer forint támogatást kapjon? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
101/2018. (III. 22.) sz. határozata 
 
Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 2018. évben 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel 2018. évben a Jászladányi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat részére 60.000,- forint támogatást biztosít az 
önkormányzat 2018. évi költségvetésében a civil szervezetek részére elkülönített 
összegből. 
Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát a támogatási 
szerződés elkészítésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a támogatási 
szerződés aláírására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben, 
 3./ Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
  é r t e s ü l n e k .  

 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
„A Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány” 70 ezer forint támogatást kapjon? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
102/2018. (III. 22.) sz. határozata 
 
„A Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány” támogatása 2018. évben 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel 2018. évben „A Gyermekek 
Mosolyáért Közalapítvány” részére 70.000,- forint támogatást biztosít az 
önkormányzat 2018. évi költségvetésében a civil szervezetek részére elkülönített 
összegből. 
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Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát a támogatási 
szerződés elkészítésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a támogatási 
szerződés aláírására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben, 
 3./ „A Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány” 
  é r t e s ü l n e k .  

 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
az Egyetértés Sportegyesület 800 ezer forint támogatást kapjon? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
103/2018. (III. 22.) sz. határozata 
 
Egyetértés Sportegyesület támogatása 2018. évben 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel 2018. évben az Egyetértés 
Sportegyesület részére 800.000,- forint támogatást biztosít az önkormányzat 2018. évi 
költségvetésében a civil szervezetek részére elkülönített összegből, azzal a feltétellel, 
hogy a támogatás kifizetése a 2017. évben nyújtott támogatás elszámolását követően 
valósulhat meg.  
Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát a támogatási 
szerződés elkészítésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a támogatási 
szerződés aláírására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben, 
 3./ Egyetértés Sportegyesület 
  é r t e s ü l n e k .  

 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
az Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub 20 ezer forint támogatást kapjon? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
104/2018. (III. 22.) sz. határozata 

Életet az Éveknek Hagyományőrző Klub támogatása 2018. évben 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évben az Életet az 
Éveknek Hagyományőrző Klub részére 20.000,- forint támogatást biztosít az 
önkormányzat 2018. évi költségvetésében a civil szervezetek részére elkülönített 
összegből. 
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Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát a támogatási 
szerződés elkészítésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a támogatási 
szerződés aláírására. 

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

 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
az Új Iskoláért Alapítvány 25 ezer forint támogatást kapjon? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
105/2018. (III. 22.) sz. határozata 
 
Új Iskoláért Alapítvány támogatása 2018. évben 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel 2018. évben az Új Iskoláért 
Alapítvány részére 25.000,- forint támogatást biztosít az önkormányzat 2018. évi 
költségvetésében a civil szervezetek részére elkülönített összegből. 
Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát a támogatási 
szerződés elkészítésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a támogatási 
szerződés aláírására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben, 
 3./ Új Iskoláért Alapítvány 
  é r t e s ü l n e k .  

 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
a Jászladányi Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány 100 ezer forint támogatást kapjon? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
106/2018. (III. 22.) sz. határozata 
 
Jászladányi Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány támogatása 2018. évben 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel 2018. évben a Jászladányi Fiatalok 
Továbbtanulását Segítő Alapítvány részére 100.000,- forint támogatást biztosít az 
önkormányzat 2018. évi költségvetésében a civil szervezetek részére elkülönített 
összegből, azzal a feltétellel, hogy a támogatás kifizetése a 2017. évben nyújtott 
támogatás elszámolását követően valósulhat meg.  
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Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát a támogatási 
szerződés elkészítésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a támogatási 
szerződés aláírására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben, 
 3./ Jászladányi Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány 

  é r t e s ü l n e k .  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
a Csillogó Szemekért Alapítvány 80 ezer forint támogatást kapjon? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
107/2018. (III. 22.) sz. határozata 
 
Csillogó Szemekért Alapítvány támogatása 2018. évben 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel 2018. évben a Csillogó Szemekért 
Alapítvány részére 80.000,- forint támogatást biztosít az önkormányzat 2018. évi 
költségvetésében a civil szervezetek részére elkülönített összegből. 
Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát a támogatási 
szerződés elkészítésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a támogatási 
szerződés aláírására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben, 
 3./ Csillogó Szemekért Alapítvány 

  é r t e s ü l n e k .  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
a Jászladányi Környezetvédő Nyugdíjas Klub 50 ezer forint támogatást kapjon? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
108/2018. (III. 22.) sz. határozata 
 
Jászladányi Környezetvédő Nyugdíjas Klub támogatása 2018. évben 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel 2018. évben a Jászladányi 
Környezetvédő Nyugdíjas Klub részére 50.000,- forint támogatást biztosít az 
önkormányzat 2018. évi költségvetésében a civil szervezetek részére elkülönített 
összegből. 
Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát a támogatási 
szerződés elkészítésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a támogatási 
szerződés aláírására. 
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Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben, 
 3./ Jászladányi Környezetvédő Nyugdíjas Klub 

  é r t e s ü l n e k .  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
a Jászladányi Polgárőr Egyesület 800 ezer forint támogatást kapjon? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
109/2018. (III. 22.) sz. határozata 
 
Jászladányi Polgárőr Egyesület támogatása 2018. évben 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel 2018. évben a Jászladányi Polgárőr 
Egyesület részére 800.000,- forint támogatást biztosít az önkormányzat 2018. évi 
költségvetésében a civil szervezetek részére elkülönített összegből. 
Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát a támogatási 
szerződés elkészítésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a támogatási 
szerződés aláírására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben, 
 3./ Jászladányi Polgárőr Egyesület 

  é r t e s ü l n e k .  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
a Magyar Vöröskereszt 100 ezer forint támogatást kapjon? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
110/2018. (III. 22.) sz. határozata 
 
Magyar Vöröskereszt támogatása 2018. évben 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel 2018. évben a Magyar Vöröskereszt 
részére 100.000,- forint támogatást biztosít az önkormányzat 2018. évi 
költségvetésében a civil szervezetek részére elkülönített összegből. 
Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát a támogatási 
szerződés elkészítésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a támogatási 
szerződés aláírására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben, 
 3./ Magyar Vöröskereszt 

  é r t e s ü l n e k .  
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
a Jászladányi Gazdakör 30 ezer forint támogatást kapjon? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
111/2018. (III. 22.) sz. határozata 
 
Jászladányi Gazdakör támogatása 2018. évben 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel 2018. évben a Jászladányi Gazdakör 
részére 30.000,- forint támogatást biztosít az önkormányzat 2018. évi költségvetésében 
a civil szervezetek részére elkülönített összegből. 
Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát a támogatási 
szerződés elkészítésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a támogatási 
szerződés aláírására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben, 
 3./ Jászladányi Gazdakör 

  é r t e s ü l n e k .  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
a Gaál István Helytörténeti kör 50 ezer forint támogatást kapjon? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
112/2018. (III. 22.) sz. határozata 
 
Gaál István Helytörténeti kör támogatása 2018. évben 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel 2018. évben a Gaál István 
Helytörténeti kör részére 50.000,- forint támogatást biztosít az önkormányzat 2018. évi 
költségvetésében a civil szervezetek részére elkülönített összegből. 
Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát a támogatási 
szerződés elkészítésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a támogatási 
szerződés aláírására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben, 
 3./ Gaál István Helytörténeti kör 

  é r t e s ü l n e k .  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
a Nagycsaládosok Egyesülete 50 ezer forint támogatást kapjon? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
113/2018. (III. 22.) sz. határozata 
 
Nagycsaládosok Egyesülete támogatása 2018. évben 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel 2018. évben a Nagycsaládosok 
Egyesülete részére 50.000,- forint támogatást biztosít az önkormányzat 2018. évi 
költségvetésében a civil szervezetek részére elkülönített összegből. 
Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát a támogatási 
szerződés elkészítésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a támogatási 
szerződés aláírására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben, 
 3./ Nagycsaládosok Egyesülete 

  é r t e s ü l n e k .  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
a "Összhang" Művészeti Tehetséggondozó Közhasznú Alapítvány 30 ezer forint támogatást 
kapjon? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
114/2018. (III. 22.) sz. határozata 
 
"Összhang" Művészeti Tehetséggondozó Közhasznú Alapítvány támogatása 2018. évben 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel 2018. évben a "Összhang" Művészeti 
Tehetséggondozó Közhasznú Alapítvány részére 30.000,- forint támogatást biztosít az 
önkormányzat 2018. évi költségvetésében a civil szervezetek részére elkülönített 
összegből. 
Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát a támogatási 
szerződés elkészítésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a támogatási 
szerződés aláírására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben, 
 3./ "Összhang" Művészeti Tehetséggondozó Közhasznú Alapítvány 

  é r t e s ü l n e k .  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
a Jászladányért Egyesület 80 ezer forint támogatást kapjon? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
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115/2018. (III. 22.) sz. határozata 
 
Jászladányért Egyesület támogatása 2018. évben 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel 2018. évben a Jászladányért 
Egyesület részére 80.000,- forint támogatást biztosít az önkormányzat 2018. évi 
költségvetésében a civil szervezetek részére elkülönített összegből. 
Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát a támogatási 
szerződés elkészítésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a támogatási 
szerződés aláírására. 

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

 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
a Jászladány Biztonságáért Alapítvány 50 ezer forint támogatást kapjon? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
116/2018. (III. 22.) sz. határozata 
 
Jászladány Biztonságáért Alapítvány támogatása 2018. évben 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel 2018. évben a Jászladány 
Biztonságáért Alapítvány részére 50.000,- forint támogatást biztosít az önkormányzat 
2018. évi költségvetésében a civil szervezetek részére elkülönített összegből. 
Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát a támogatási 
szerződés elkészítésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a támogatási 
szerződés aláírására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben, 
 3./ Jászladány Biztonságáért Alapítvány 

  é r t e s ü l n e k .  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
a Peter Cerny Alapítvány ne kapjon támogatást? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
117/2018. (III. 22.) sz. határozata 
 
Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért támogatásának elutasítása 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel 2018. évben a civil szervezetek 
részére elkülönített összegből nem támogatja a Peter Cerny Alapítványt a Beteg 
Koraszülöttek Gyógyításáért. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben, 
 3./ Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért (1083 

Budapest, Bókay J. u. 53. sz.) 
  é r t e s ü l n e k .  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete ne kapjon támogatást? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
118/2018. (III. 22.) sz. határozata 
 
Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete támogatásának elutasítása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel 2018. évben a civil szervezetek 
részére elkülönített összegből nem támogatja a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei 
Szervezetét. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben, 

  é r t e s ü l n e k .  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
525 ezer forint tartalékkeret különítsen el a testület a civil szervezetek részére? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
119/2018. (III. 22.) sz. határozata 
 
A nonprofit szervezetek részére tartalékkeret elkülönítése 2018. évben 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel az önkormányzat 2018. évi 
költségvetésében a civil szervezetek részére biztosított összegből 525.000,- forint 
tartalékkeretet különít el.  

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

  é r t e s ü l n e k .  
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Bertalanné Drávucz Katalin: átadja a szót Tóth Imre képviselőnek. 
 
Tóth Imre: pénzügyi bizottság ülésén felmerült, hogy az önkormányzatnak meg kellene 
oldani 500 db kukászsák adományozását a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
részére, akik vállalást tettek arra, hogy ezt a jászladányi romák által lakott területek szemét 
mentesítésére használnának fel. Az önkormányzatnak erre támogatási formát kellene találnia. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén 
fogalmazódott meg ez a gondolat, hogy segítenek összegyűjteni a szemetet, ha kapnak 
szemetes zsákokat. Jegyző úrral egyeztetve tájékoztatásul elmondja, hogy a szociális keret fog 
erre lehetőséget nyújtani.  
 
 
6 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási hulladék 2017. évben történő 
elszállításáról  
Előadó: Göröcs László mb. intézményvezető, 

 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a nem közművel összegyűjtött háztartási hulladék 2017. évben 
történő elszállításáról szóló írásos anyagot mindenki megkapta. Göröcs László megbízott 
intézményvezetőt kérdezi, hogy kívánja-e az írásos anyagot összefoglalni szóban, vagy 
kiegészíteni? 
 
Göröcs László: 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 a testületnek 
elfogadásra javasolja a beszámolót az előterjesztés szerint. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ennek a beszámolónak a lényege, hogy hányan veszik igénybe 
a szippantást amióta a szennyvízhálózat kiépült. A beszámoló szerint 1 alkalommal történt 
szippantás az elmúlt évben. 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 beszámolót? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
120/2018. (III. 22.) sz. határozata 
 
A nem közművel összegyűjtött háztartási hulladék 2017. évben történő elszállításáról 
szóló beszámoló elfogadásáról 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a nem közművel összegyűjtött 
háztartási hulladék 2017. évben történő elszállításáról szóló beszámolót az 
előterjesztés szerinti tartalommal. 

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

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

A NÜVI beszámolója a képviselő-testület két ülése között a közmunka programokban 
foglalkoztatottak által végzett munkákról 
Előadó: Göröcs László mb. intézményvezető, 

 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a közmunka programokban foglalkoztatottak által végzett 
munkáról az írásos tájékoztatót mindenki megkapta. Megkérdezi Göröcs László megbízott 
intézményvezetőt, 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? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság részéről: a pénzügyi bizottság a 
beszámolót az előterjesztés szerint javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. A bizottság 
érdeklődést mutatott az utak javításának, karbantartásának állapota felől, valamint a 
mezőgazdasági munkákkal kapcsolatban, mely kérdésekre választ kaptak a bizottsági ülésen. 
A térkő gyártó gép javítása, karbantartása megtörtént, a munka elkezdődött. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az utakkal kapcsolatban tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 
képviselő-testület az idei költségvetésben 18 millió forintot hagyott jóvá a helyi utak 
karbantartására, s emellett kb. 500 méter hosszan aszfaltozásra is lehetőség lesz, mely ebből 
az összegből 9 millió forintot jelent. Akkor jelent ennyi összeget, ha megfelelő útalapról van 
szó. Ha az útalaphoz is hozzá kell nyúlni az adott szakaszon, akkor ez a költség magasabb is 
lehet. A maradék 9 millió forintból van arra lehetőség, hogy a meglévő 21 kilométer 
hosszúságú belterületi útalapos utakat tartósabban kátyúzzák ki. Egyeztettek kivitelezővel, aki 
ezzel foglalkozik, és ő azt javasolta, hogy az útalapos utakat felmarja, kikátyúzza, szintre 
hozza olyan mértékben, hogy utána egy mart aszfalt réteget húzna rá. Ez nem meleg aszfalt, 
ami évekig bírja, hanem mart aszfalt, ez a megoldás 1-2 évre szól. A képviselő-testület elindul 
azon az úton, hogy elkezdi a helyi utak aszfaltozását, melyet a jövőben folytatni szeretne. Ha 
lesz pályázati forrás belterületi utak aszfaltozására, akkor az önkormányzat biztos, hogy fog rá 
pályázni. Mindenkit megkér, hogy április 11-ig jelezze, és jutassa el a polgármesteri hivatalba 
azokat az úthibákat, és akna hibákat, amelyek a szennyvíz beruházásból adódnak. Április 11-
ig van arra lehetőség, hogy a Duna Aszfalt felé a garanciális hibákat jelezzék. Első lépésben a 
Duna Aszfaltot szólítják fel, hogy 30 hónapos garanciában javítsák ezeket a hibákat, melyek 
nem csak az útalapos utakra vonatkoznak, hanem az aszfaltos utakra is, illetve a tönkretett 
járdákra, kapubejárókra is, amelyek nem megfelelően lettek helyreállítva. Ezeket a jelzéseket, 
észrevételeket Göröcs Lászlónál vagy Lóczi Istvánnál kellene megtenni elsősorban, vagy a 



 23 

képviselő-testület bármely tagjánál, melyet a műszaki ellenőr jóváhagyásával továbbítani 
fognak a kivitelező cég felé. Lesz egy határidő, amikorra helyre kell hozni a garanciális 
javításokat, és ezt követően fog hozzá az önkormányzat a belterületi utak karbantartásához, 
mely előre láthatóan a nyár közepén fog elkezdődni, addig is mindenkinek a türelmét kéri. 
Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, vagy más javaslata a napirendi 
ponthoz kapcsolódóan? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a pénzügyi 
bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
121/2018. (III. 22.) 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. február 23-tól 
2018. március 8-ig terjedő időszakra. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény helyben 

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

Előterjesztés az óvoda Panaszkezelési szabályzatának jóváhagyására 
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető, 

 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az óvoda panaszkezelési szabályzatáról készült írásos anyagot 
mindenki megkapta. Lajosné Kiss Klára intézményvezetőt kérdezi, hogy kívánja-e az írásos 
anyagot kiegészíteni, vagy szóban összefoglalni? 
 
Lajosné Kiss Klára: az októberben történt tanfelügyeleti ellenőrzés következtében kellett 
elkészíteni a panaszkezelési szabályzatot, hiszen akkor az óvodában használt összes 
dokumentumot ellenőrizték. Ez nem azt jelenti, hogy eddig nem volt a panasz megfelelően 
kezelve, hanem azt jelenti, hogy írásos formában is le kell fektetni, hogy nyoma legyen. A 
panaszkezelési szabályzat megalkotásánál arra törekedtek, hogy minden egyes partner 
részéről beérkezett panaszokat megfelelően tudják kezelni. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi, hogy 
milyen javaslat született? 
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Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja a 
panaszkezelési szabályzat jóváhagyását az előterjesztés szerint.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az ügyrendi 
bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
122/2018. (III. 22.) sz. határozata 
 
Az óvoda Panaszkezelési szabályzatának jóváhagyására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel jóváhagyja az óvoda Panaszkezelési 
szabályzatát az előterjesztés szerinti tartalommal.  
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Jászladányi Óvoda és Bölcsőde helyben 

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

Javaslat a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérelme alapján maximális csoportlétszám 
növelésére 
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető, 

 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az óvoda kérelmét a maximális csoportlétszám növelésére 
írásban mindenki megkapta. Megkérdezi Lajosné Kiss Klára intézményvezetőt, hogy kívánja-
e az írásos anyagot szóban kiegészíteni? 
 
Lajosné Kiss Klára: 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 
maximális csoportlétszám növelését az előterjesztés szerint.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ezzel a döntéssel az óvoda összes csoportjában megtörténik a 
maximális csoportlétszám emelés. Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az ügyrendi 
bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
123/2018. (III. 22.) sz. határozata 
 
Óvodai maximális csoportlétszám emelése 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel, a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 25. § (7) bekezdése alapján, fenntartói jogkörében eljárva a 2017/2018-
as nevelési évre a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde Rákóczi úti „Szivárvány” óvoda 
Napocska csoportjában engedélyezi az óvodai csoport létszámának 20 %-al történő 
növelését az előterjesztésben szereplő kérelem szerint.  
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Jászladányi Óvoda és Bölcsőde vezetője 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 Kuckó tulajdonos kérelmének megtárgyalására 
Előadó: Lovász Imre jegyző, 

 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a Kuckó tulajdonosától érkezett kérelem a képviselő-
testülethez, melyet mindenki megkapott. Átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre: a képviselő-testület januári ülésén megalkotta a vendéglátó üzletek éjszakai 
nyitvatartásának rendjéről szóló önkormányzati rendeletet, melyben korlátozza az üzletek 
éjszakai nyitva tartását oly módon, hogy éjszaka 22 órától hajnal 5 óráig nem lehetnek nyitva 
az üzletek. Ezzel kapcsolatosan érkezett a Kuckó tulajdonosától egy kérelem, melyben leírta, 
hogy milyen hátrányok érik ezzel kapcsolatban. Megkéri a tulajdonost Jászai-Deák Zoltánt, 
hogy mondja el a panaszát. 
 
Jászai-Deák Zoltán: előre is köszöni, hogy meghallgatják. 2009-ben a családjával 
megvásárolták a Kuckót avval a tudattal, hogy az egy vendéglátóhely. Ez felújítással, 
teraszjavításokkal, illetve belső felújítással egy közel 20 millió forintos kiadás volt a 
családnak, amire hitelt is vettek fel, melyet a mai napig is 80 ezer forinttal törlesztenek 
havonta. Ezeket a kiadásokat dokumentumokkal tudja igazolni. 1987 óta létező szórakozóhely 
Jászladányon a Kuckó. A megyében ez egy közismert szórakozóhely volt, itt generációk 
nőttek föl, zenés, táncos mulatságok itt mindig voltak, volt mikor élő zenével, volt mikor 
diszkóval. Ezzel a tudattal vásárolták meg, hogy több éves kifutással a beruházásuk meg fog 
térülni, illetve a családnak ez egy megélhetési forrás. 4 kiskorú gyermeke van, egy beteg 
öccse, és egy idős, mozgássérült édesanyja, akikkel egy családban élnek. 9 éve kisebb-
nagyobb megszakításokkal mindig szerveztek diszkót, kb. 300-at, ezen kívül lagzik, 
keresztelők stb. Hivatalos, írásos felszólítást nem kaptak, probléma sosem volt a Kuckóban, 
vagy annak közvetlen környezetében. Sem súlyos verekedés, sem késelés, sem kriminális 
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zajártalom nem volt. Nem hivatalosan már többször mért zajterhelést a környezetében, amit 
előír az ide vonatkozó szabályzat, ami 55 dB zajterhelést enged meg homlokzatokon, az általa 
mért telefonos applikáció mérése szerint a zajterhelést nem haladják meg egyik szomszédnál 
sem. Több szomszéddal is beszélt a közvetlen környezetében, azokkal, akik a legjobban 
érintettek a zajszintnél, és ők nem panaszkodnak, őket nem zavarja. Ha gondolja a testület a 
legközelebbi ülésre ezt aláírásokkal is tudja igazolni. 14-15 lakóház van, akik indokoltan 
emelhetnék fel a hangjukat, akik közül 2 családot leszámítva mind azt mondták, hogy nincs 
ellenvetésük a Kuckó működésével kapcsolatban. A Karkus és Lázár család nem támogatják 
csak. Azt is el tudja fogadni, hogy valaki a Kossuth Lajos utcáról jelzi a problémát a Kuckó 
működésével kapcsolatban, hiszen ő is jászladányi lakos, de ezt már egy kicsit ironikusan 
fogadja, mert nem hiszi, hogy a Kossuth Lajos utcában, vagy a Petőfi utca túlsó végében 
bárkit zavarna a havi 2 alkalommal történő hosszított nyitva tartás. Volt aláírásgyűjtés, 
melyről nem is tudtak, utólag szereztek erről tudomást, állítólag 28-30 ember írta alá, nincs 
róla tudomása, hogy kik, és miért. Örül, hogy jelen van őrsparancsnok úr is. Elmondhatja, 
hogy egyszer sem büntették meg zajártalom miatt, egyszer sem volt súlyos bűncselekmény. A 
fiatalokkal is beszélt, több száz ember igényli a Kuckó szórakozóhely működését. Elhangzott 
már az is, hogy ez csak cigány diszkó, de ez nem igaz. Föl tud sorolni 30-50 fős névsort, akik 
nem cigány származásúak, és a Kuckóban rendszeresen szórakoznak. A legtöbb panasz a 
hazavonuló emberekre van, hogy ők hangoskodnak, és időnként rendbontást csinálnak. Ez 
ügyben már megkereste a rendőrséget is, most is felajánlja a segítségét. A Kuckó ajtajában 
megszűnik minden rendre utasítási joga, de felajánlja a segítségét. Kéri a képviselő-testülettől, 
hogy vegyék figyelembe az elmondottakat, és módosítsák döntésüket, hogy ne nehezítsék el 
családja megélhetését. Szeretné a Kuckót pizzériázóvá átalakítani, ami jelenleg is 
folyamatban van, melyet a jegyző úr felé jelzett is. Mivel ez egy több millió forintos 
beruházás, ezért lassan halad. Szeretne türelmi időt kérni, vagy azt, hogy engedélyezzenek 
néhány alkalmas kivételt. Ha kérik, akkor aláírást gyűjt ez ügyben, biztosan 2-300 fő aláírná, 
hogy maradjon meg a diszkó. Kéri engedélyezzék, hogy a Kuckó alkalmanként havi 2-3 
alkalommal zenés rendezvényt tarthasson. A hazavonulásban, amit tud, civilként segít a 
rendőrségnek, polgárőrségnek. Ügyvéd ismerősével is beszélt a lehetőségekről. Megígéri itt 
mindenki előtt, hogy ez évben 99%-ban átalakítja a Kuckót egy kiszállításos melegkonyhás 
pizzériázóvá. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta, és a 
testületnek a kérelem elutasítását javasolja.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye vagy más javaslata? 
 
Bagi Zsolt Arnold: évekkel ezelőtt sokkal többen voltak itt a lakosok a Kuckó működési 
problémái miatt, amikor az ott élők elmondták, hogy lehetetlen kijönni a lakásból a kapukon, 
mert autókkal elállták az utcát. Valószínűleg a kor haladtával változott az emberek 
hozzáállása is, az ott élő lakosok idősödtek, betegedtek. A képviselő-testület feladat, hogy a 
Jászladányon élő állandó lakosok nyugalmát próbálják megóvni, kéréseiket tiszteletben 
tartani. Nem javasolja a kérelem elfogadását. 
 
Bertalan László: nem csak a lakosok idősödtek, hanem valószínűleg a diszkóba járó 
személyek viselkedési szokásai is megváltoztak. Amikor 20 évvel ezelőtt szórakozni jártak, 
még tudtak normálisan viselkedni, ma már ezek az emberek nem minden esetben viselkednek 
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kulturáltan. Polgárőr szolgálatban tapasztalta, hogy mik történnek. A képviselő-testület 
januári döntése nem volt véletlen. Megvizsgálták a pozitív és negatív oldalt is a döntés 
folyamán. Nem javasolja a kérelem elfogadását. 
 
Tóth Imre: egy településnek elsősorban a lakosok nyugalmát kell biztosítani. Azokban a 
lakóházakban, amelyek körülveszik ezt a szórakozóhelyet, ott emberek élnek, ezeknek az 
embereknek a nyugalomra ugyanúgy szükségük van, mint akik nem ott élnek. A 20 ember 
éjszakai nyugalma sokkal fontosabb, mint 300 ember szórakozása, duhajkodása. Nem 
támogatja, hogy ez a szórakozóhely a rendeletnek megfelelő 22 órán túl is működhessen, és 
ott ilyen jellegű szórakozási lehetőséget nyújthassanak. A mai világ odáig haladt, hogy az 
ilyen jellegű szórakozási lehetőségeket lakott területen kívül kell tartani, mert ott nem 
zavarják az emberek éjszakai nyugalmát. Javasolja, hogy a testület lakott területen belül sem 
most, sem később ne engedélyezzen ilyen szórakozási lehetőséget, hiszen a lakosok ezt nem 
tudják tolerálni. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a testület, amikor ezt a rendeletet megalkotta, nem az volt a 
szándéka, hogy bárkinek a megélhetését ellehetetlenítse. Abban sem biztos, hogy a 300 
aláírás mérvadó lenne, mert feltételezi, hogy nem csak a helyi lakosság írná alá, mivel nagyon 
sokan érkeznek vidékről is erre a szórakozóhelyre. A településen élőknek az eddigi 
tapasztalatok szerint nincs arra szüksége, hogy idegen településekről idegen emberek jöjjenek, 
és itt randalírozzanak akár éjszaka, akár nappal. A testület eddig is mindent megtett annak 
érdekében, hogy a lehetőségekhez mérten megőrizzék a lakosok nyugalmát. A 22 órai 
éjszakai nyitva tartás nem az ellehetetlenítés eszköze akar lenni, hanem azt célozzák ezzel, - 
és ez nem csak a Kuckóra érvényes – hogy ne legyen éjszakai diszkó. 
 
Jászai-Deák Zoltán: csak a Kuckót érinti ez a korlátozás.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: Tóth Imre képviselőnek is van szórakozóhelye, amit érint a 
korlátozás. Az előbbiekben két képviselő és a bizottság is kifejtette a véleményét, és 
elmondták, hogy a rendeletet az előbb elhangzott okokra való tekintettel alkotta meg a 
testület, és nem áll szándékában a testületnek ezt módosítani. Ha beszélt ügyvéd ismerősével, 
vagy más jegyzőkkel, akkor biztosan elmondták, hogy mi annak a lehetősége, hogy 
jogszerűen tudjon működni az éjszakai nyitva tartás. Nem kell a testületnek asszisztálni 
ahhoz, hogy a településre idegenek érkezzenek, jól érezzék magukat, és utána 
randalírozzanak. 
 
Szöllősi János: a bizottsági ülésen felmerült, hogy egy vállalkozást üzemeltetni nem heti egy 
alkalommal kell, hogy megélhetést biztosítson egy család részére, hanem az folyamatosan 
kellene, hogy működjön, még akkor is, ha hétköznaponként nem az a forgalom van, mint egy 
diszkóban. Ezt a rendeletet nem a Kuckóra alkotta meg a testület, hanem Jászladány 
vendéglátó ipari egységeire. A bizottság javaslata az volt, hogy a rendelet betartása mellett a 
testület ezt a kérelmet utasítsa el. 
 
Jászai-Deák Zoltán: érti, amit elmondtak, és tiszteletben is tartja a véleményeket is, és azt 
mondják, hogy nem a Kuckóra alkották meg ezt a rendeletet, de a Kuckót érinti drasztikusan 
egyedül. Nem tudta, hogy Tóth Imre képviselő úrnak is van szórakozóhelye, így arról sincsen 
tudomása, hogy ő hol tartott diszkót, vagy zenés társas rendezvényt. Ezen az egy helyen 
vannak évtizedek óta rendszeresen ilyen jellegű összejövetelek. Tóth Imre képviselő úr azt 
mondta, hogy 20 ember nyugalmáról van szó, mellyel egyetért, de úgy gondolja, hogy akiket 
valóban zavarhat a Kuckó működése, a közvetlen szomszédok, ott nincs 20 ember, aki 
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ellenezné a diszkót, mert ezt személyesen kérdezte meg tőlük. A hazavonulással szoktak 
problémák lenni. Úgy gondolja, van ennél emberibb megoldás is, minthogy teljesen 
megtiltsák a Kuckó működését. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a testület megalkotott egy rendeletet, melyre az volt a kérelem, 
hogy módosítsa azt a testület. 
 
Jászai-Deák Zoltán: igen, vagy az, hogy egy átmeneti időt biztosítsanak. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az ügyrendi bizottságnak az volt a javaslata, hogy a testület 
utasítsa el a kérelmet. Szavazásra fogja tenni a bizottság javaslatát, és a testület dönteni fog. 
 
Szöllősi János: a határozatban meg lesz adva a lehetőség a jogorvoslatra, ha nem ért egyet a 
döntéssel, akkor az alapján el tud járni az úr. 
 
Jászai-Deák Zoltán: nem tartja igazságosnak, hogy a döntéskor az ellenérdekű felet meg sem 
hallgatták, csak az aláírásokat vették figyelembe. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: most kapta meg a testület a kérelmét, és lehetőséget kapott 
arra, hogy elmondja kérését. Az aláírásokat nem az önkormányzat gyűjtötte, a döntés nem az 
aláírások miatt született meg.  
 
Tóth Imre: a testület azt mérlegeli, hogy a lakosságnak mire van szüksége, és a lakosságnak 
arra van szüksége, hogy 22 óra után nyugalmuk legyen, a rendelet ezért került megalkotásra. 
 
Lovász Imre: nem volt most aláírásgyűjtés, legutóbb 2 évvel ezelőtt volt a kibocsájtott 
zajszennyezés miatt. Ekkor ki is ment egy határozat, amelyben korlátozva lett, hogy a 
jogszabályban meghatározott zajkibocsájtási értéket be kell tartani. Azóta nem volt 
aláírásgyűjtés. A rendelet nem egy üzlet ellen irányult, hanem összességében mondta ki a 
testület, hogy 22 óra és hajnal 5 óra között ne legyenek nyitva az üzletek. Szöllősi János 
képviselőnek volt egy felvetése a jogorvoslattal kapcsolatban, melyhez annyit szeretne 
elmondani kiegészítésként, hogy nem a mostani határozat ellen kell jogorvoslatot benyújtani. 
A helyi rendeletet januárban alkotta meg a képviselő-testület a kereskedelemről szóló 
törvényben meghatározottak alapján, mely felhatalmazást ad a testületnek arra, hogy a helyi 
rendeletben szabályozza az éjszakai nyitva tartást.  A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztálya tudja ezt ellenőrizni, akik vagy helyben 
hagyják, vagy kezdeményezik a rendelet módosítását, vagy hatályon kívül helyezését. A múlt 
hét folyamán egyeztetett a törvényességi felügyelettel, ahonnan azt a tájékoztatást kapta, hogy 
ebben az évben a nyár folyamán ellenőrzésre kerülnek ezek a helyi rendeletek. Az ellenőrzést 
követően megküldik észrevételeiket.  

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az ügyrendi 
bizottság javaslatával, miszerint a testület utasítsa el a kérelmet? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
124/2018. (III. 22.) sz. határozata 
 




