
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

2018. április 19-én megtartott soros nyílt ülésén, 

a Polgármesteri Hivatal dísztermében 

 
 
Jelen vannak: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt 
Arnold, Bertalan László, Major Ferencné, Seresné Lados Éva, Tóth Imre, Szöllősi János 7 fő 
képviselő. 
 
Később érkezik: Dr. Bakos Beáta 1 fő képviselő. 
 
Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Gyárfás Lajos 1 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, 
Baginé Gavaldik Lívia a Jászlapáti Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője, 
Kántor Sándor a Jászlapáti Család- és Gyermekjóléti Központ járási jelzőrendszeri 
tanácsadója, 
Bertalan János jászkapitány, 
Dankó Zoltán főépítész, 
Czibak László a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 
a lakosság részéről 1 fő. 
 
 

 
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 képviselő jelezte, hogy később érkezik, Gyárfás Lajos képviselő jelezte 
távolmaradását, a testület határozatképes, az ülést megnyitja.  Megkérdezi a képviselőket, 
hogy a meghívóban szereplő 19 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 a képviselő-testületnek plusz napirendi pontként nyílt ülésben a 
Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi munkatervének 
elfogadásáról szóló előterjesztést, valamint a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és 
Könyvtár 2017. évi beszámolójának elfogadásáról szóló előterjesztést tárgyalni. 
 
Bertalan László: nyílt ülés végén Egyebek című napirendi pont tárgyalását javasolja. 
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Bertalanné Drávucz Katalin: plusz napirendi pontként javasolja nyílt ülésben a 
közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra benyújtandó pályázatról szóló előterjesztést, 
valamint a HIM-HF16 kódszámú, "A Magyarországon található I. világháborús hadisírok és 
emlékművek felújítása" felhívásra benyújtott támogatott pályázat keretében síremlékek 
felújítására kivitelező kiválasztásáról szóló előterjesztést tárgyalni. Zárt ülésben plusz 
napirendi pontként a pályázati összefoglalóról szóló előterjesztést javasolja tárgyalni. 
Módosításként javasolja – Dankó Zoltán főépítész kérésére -, hogy a meghívóban 9. napirendi 
pontként szereplő „Előterjesztés Pomázi Gabriella kérelemének megtárgyalására” című 
napirendi pontot nyílt ülésben 3. pontként tárgyalja a testület, ezáltal a meghívóban szereplő 
napirendi pont számok is módosulnának. 

(További módosító javaslat nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
nyílt ülésben 18. napirendi pontként a Könyvtár 2018. évi munkatervéről 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 
126/2018. (IV. 19.) sz. határozata 
 
Napirend kiegészítése 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi 
ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben 18. pontként kíván 
tárgyalni: 

 18./ Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2018. 
évi munkatervének elfogadására 

 Előadó: Kun Adrienn mb. intézményvezető, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális 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 19. napirendi pontként a Könyvtár 2018. évi beszámolójáról 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 
127/2018. (IV. 19.) sz. határozata 
 
Napirend kiegészítése 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi 
ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben 19. pontként kíván 
tárgyalni: 

 19./ Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2017. 
évi beszámolójának elfogadására 
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 Előadó: Kun Adrienn mb. intézményvezető, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális 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 20. napirendi pontként az érdekeltségnövelő pályázat benyújtásáról 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 
128/2018. (IV. 19.) sz. határozata 
 
Napirend kiegészítése 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi 
ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben 20. pontként kíván 
tárgyalni: 

 20./ Előterjesztés a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra benyújtandó 
pályázatról 

 Előadó: Kun Adrienn mb. intézményvezető 
   
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 21. napirendi pontként a HIM-HF16 kódszámú pályázat keretében síremlékek 
felújítására kivitelező kiválasztásáról 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 
129/2018. (IV. 19.) sz. határozata 
 
Napirend kiegészítése 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi 
ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben 21. pontként kíván 
tárgyalni: 

 21./ Előterjesztés a HIM-HF16 kódszámú, "A Magyarországon található I. 
világháborús hadisírok és emlékművek felújítása" felhívásra benyújtott 
támogatott pályázat keretében síremlékek felújítására kivitelező kiválasztására 

 Előadó: Major Ferencné alpolgármester 
 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
  é r t e s ü l n e k .  
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
nyílt ülésben 22. napirendi pontként Egyebek napirendi pontot tárgyaljon a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
130/2018. (IV. 19.) sz. határozata 
 
Napirend kiegészítése 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi 
ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben 22. pontként kíván 
tárgyalni: 

22./ Egyebek 
 Előadó: Bertalan László képviselő 

 
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 25. napirendi pontként a Pályázati összefoglalókról 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 
131/2018. (IV. 19.) sz. határozata 
 
Napirend kiegészítése 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi 
ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet zárt ülésben 25. pontként kíván 
tárgyalni: 

 25./ Pályázati összefoglaló 
 Előadó: Lovász Imre jegyző 
 

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 
a meghívóban 9. pontként szereplő „Előterjesztés Pomázi Gabriella kérelemének 
megtárgyalására” című napirendi pontot 3. napirendi pontként tárgyalja a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
132/2018. (IV. 19.) sz. határozata 
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Napirend módosítása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a meghívóban szereplő 
napirendjét módosítja, a 9. napirendi pontként feltüntetett „Előterjesztés Pomázi 
Gabriella kérelemének megtárgyalására” című előterjesztést 3. napirendi pontként 
kívánja tárgyalni. 
 
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 22 napirendi pontot nyílt ülésben, 3 napirendi pontot zárt ülésben tárgyal 
a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
133/2018. (IV. 19.) sz. határozata 
 
Napirend elfogadása 
 

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

 
N a p i r e n d :  

 
1./ Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről és a Jászladányi 

Rendőrőrs munkájáról, tájékoztatás a jászladányi bűnügyi helyzet 
alakulásáról, különös tekintettel a droghelyzetről 

 Előadó: Jászberény Város Rendőrkapitánya, 
  Jászladányi Rendőrőrs parancsnoka, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

2./ Előterjesztés Bertalan János jászkapitány javaslatának megtárgyalására 
 Előadó: Bertalan János jászkapitány  

3./ Előterjesztés Pomázi Gabriella kérelemének megtárgyalására 
 Előadó: Lovász Imre jegyző, 
  Dankó Zoltán főépítész, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

4./ Beszámoló a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2017. 
évi munkájáról, tájékoztatás a lakosságnak nyújtott szolgáltatásokról 

 Előadó: Göröcs László mb. intézményvezető 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

5./ 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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6./ Előterjesztés a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó 
értékelés elfogadására 

 Előadó: Szolgáltatást végző intézmény vezetője, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

7./ Előterjesztés a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatára 
 Előadó: Lóczi István aljegyző, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

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

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

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

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

10./ Előterjesztés ultrahang diagnosztikai készülék beszerzésére 
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

11./ Előterjesztés a mezőőrség részére szolgálati gépjármű beszerzésére 
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

12./ Előterjesztés rendkívüli önkormányzati támogatás iránti pályázat 
benyújtására 

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

13./ Előterjesztés a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00040 azonosítószámú, 
„Épületenergetikai fejlesztések Jászladány településen” című pályázat 
kapcsán műszaki ellenőri feladatok ellátására szolgáltató kiválasztására 

 Előadó: Major Ferencné alpolgármester 

14./ Előterjesztés az EFOP-2.4.1 kódjelű, „Szegregált élethelyzetek 
felszámolása komplex programokkal (ERFA)” című pályázat tervezői 
feladatok ellátására szolgáltató kiválasztására 

 Előadó: Major Ferencné alpolgármester 

15./ Előterjesztés a szervezeti és működési szabályzatról szóló 6/2015. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

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

16./ Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. kérelmére az 
önkormányzat tulajdonában álló hidroglóbusz/víztorony vonatkozásában 
antenna létesítéséhez szükséges hely bérbeadásához, illetve áramvételezés 
biztosításához elvi tulajdonosi hozzájárulás adására 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Lovász Imre jegyző, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
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17./ Előterjesztés az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú, humán 
szolgáltatások fejlesztése Jászapáti járásban című projekt keretében 
kiírandó ösztöndíj pályázatokról 

 Előadó: Major Ferencné alpolgármester 

18./ Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 
2018. évi munkatervének elfogadására 

 Előadó: Kun Adrienn mb. intézményvezető, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

19./ Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 
2017. évi beszámolójának elfogadására 

 Előadó: Kun Adrienn mb. intézményvezető,, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

20./ Előterjesztés a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 
benyújtandó pályázatról 

 Előadó: Kun Adrienn mb. intézményvezető 

21./ Előterjesztés a HIM-HF16 kódszámú, "A Magyarországon található I. 
világháborús hadisírok és emlékművek felújítása" felhívásra benyújtott 
támogatott pályázat keretében síremlékek felújítására kivitelező 
kiválasztására 

 Előadó: Major Ferencné alpolgármester 

22./ Egyebek 
 Előadó: Bertalan László képviselő 

 
Zárt ülés: 

 
23./ Előterjesztés a Jászladány, Vasút u. 1. szám (1791 hrsz.) alatti 

ingatlanrész értékesítési ajánlatának megtárgyalására 
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,  
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

24./ Előterjesztés a Jászladány, Jászkiséri u. 29. szám (1794 hrsz.) alatti 
ingatlanrész értékesítési ajánlatának megtárgyalására 

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

25./ Pályázati összefoglaló 
 Előadó: Lovász Imre jegyző 

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

Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről és a Jászladányi Rendőrőrs munkájáról, 
tájékoztatás a jászladányi bűnügyi helyzet alakulásáról, különös tekintettel a 
droghelyzetről 
Előadó: Jászberény Város Rendőrkapitánya, 

 Jászladányi Rendőrőrs parancsnoka, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

 
Bertalanné Drávucz Katalin: a közrend, közbiztonság helyzetéről az írásos beszámolót 
mindenki megkapta, melyet őrsparancsnok úr állított össze. Megköszöni Tóth Dániel 
őrsparancsnoknak, hogy elfogadta a meghívást, és a képviselők rendelkezésére áll kérdéseik 
megválaszolásában. Megkérdezi Tóth Dániel őrsparancsnokot, hogy kívánja-e az írásos 
beszámolót szóban összefoglalni, vagy kiegészíteni? 
 
Tóth Dániel c. rendőr főhadnagy: kiegészítésként elmondja, hogy az elmúlt 4 év 
megfeszített munkája áll a kialakult helyzet mögött, mely közös siker, az önkormányzattal és 
a polgárőrséggel együtt tudták ezeket a szép eredményeket elérni. Bízik benne, hogy a 
következő években is meg fogja tudni tartani a rendőrség ezeket az eredményeket. A 
kábítószer helyzettel kapcsolatban számokról nem beszélhet, de sajnos tudják, hogy ezen a 
településen is, mint több más településen is jelen van a kábítószer, vagy pszichotróp anyag, de 
próbálnak erőfeszítéseket tenni annak érdekében, hogy ezeket a jogsértéseket felderítsék és 
visszaszorítsák. Több eljárás indult nyílt eljárásban is, és nem nyílt eljárásban is, aminek az 
elmúlt időszakban voltak eredményei. A bizonyíthatóság tekintetében van egy kis probléma a 
terjesztői magatartással kapcsolatban, mivel a fogyasztónak nem érdeke, hogy a terjesztőt 
lebuktassa, a terjesztőnek pedig nem fűződik hozzá érdeke, hogy feladja magát. 1-2 esetben 
tudták ezt bizonyítani, de vannak olyan adataik, amely alapján az elkövetkezendő időszakban 
nagyobb hangsúlyt tudnak fektetni ezeknek a személyeknek az elfogására, és a méltó helyre 
juttatására. Még egyszer megköszöni a segítséget, amit az elmúlt időszakban kaptak. 
Amennyiben a beszámolóval kapcsolatban kérdés merül fel, szívesen áll rendelkezésre. 
 
Tóth Imre: az írásos anyag átolvasásakor tapasztalta, hogy nagyon szépen kiterjed mindenre 
a beszámoló, és pozitív eredmények olvashatóak benne. Az eredményeket a lakosok saját 
bőrükön is tapasztalhatják a településen, mert lényegesen változott a közbiztonság érzet. A 
beszámolóból hiányolta az önkormányzat részéről már több esetben vitatott kamionforgalom 
visszaszorításával kapcsolatos intézkedéseket, adatokat, erről szeretne kérni szóbeli 
kiegészítést. 
 

(Dr. Bakos Beáta képviselő megérkezik,  
a képviselő-testület 8 fő képviselő jelenlétében folytatja munkáját.) 

 
Tóth Dániel c. rendőr főhadnagy: azért nincs benne az anyagban, mert 2017. évről szól a 
beszámoló. A rendőrség hiányossága, hogy az elmúlt évben nem fektettek nagy hangsúly a 
tehergépjárművek ellenőrzésére. A következő beszámolóban fognak ezek az adatok 
szerepelni. Az ellenőrzéseket továbbra is végzik, illetve Jászapáti Rendőrőrs 
őrsparancsnokával már történt ez ügyben egyeztetés, és ők is végzik már ezeket az 
ellenőrzéseket. 
 
Bagi Zsolt Arnold: tudomása szerint a Kuckóban két hete is volt diszkó, ez ügyben 
intézkedett-e a rendőrség? 
 
Tóth Dániel c. rendőr főhadnagy: nem kapott róla jelzést.  
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Bagi Zsolt Arnold: az arra lakóktól tudja. 
 
Tóth Dániel c. rendőr főhadnagy: elképzelhetőnek tartja, hogy volt diszkó, de a kollégái 
nem jelezték. Köszöni a jelzést, oda fognak rá figyelni. 
 
Czibak László: 1 hete volt. 
 
Bertalan László: 1 hete biztos, hogy nem volt, mert akkor polgárőrszolgálatban volt, és járt 
arra.  
 
Tóth Dániel c. rendőr főhadnagy: péntekenként megerősített szolgálatok voltak szolnoki 
erőkkel. Május hónapra is elküldték az igényt a megerősített szolgálatra.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta a beszámolót, elnök urat kérdezi, 
hogy milyen javaslat született? 
 
Bagi Zsolt Arnold a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság 
javasolja a beszámoló elfogadását. A bizottság ülésén Major Antal Mihály bizottsági tag 
részéről kérdésként merült föl, hogy hány fő kellene ahhoz a jászladányi rendőrőrsre, hogy a 
megyei átlagot elérjék? 
 
Tóth Dániel c. rendőr főhadnagy: a pontos számot nem tudja megmondani. Osztály 
jogállású egység az őrs. Hasonlításként el tudja mondani, hogy a Jászapáti Rendőrőrs 30 fővel 
működik, míg a Jászladányi Rendőrőrs 13 fővel, bár a Jászapáti Rendőrőrshöz több település 
is tartozik. Nem tudja megmondani, hogy mennyi a megyei átlag, de ki fogja számoltatni, és 
tájékoztatni fogja a testületet.  
 
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 
közrend, közbiztonság helyzetéről, a Jászladányi Rendőrőrs munkájáról a szóbeli 
kiegészítésekkel együtt? 
A Képviselő-testület a beszámolót 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
134/2018. (IV. 19.) sz. határozata 
 
Jászladány település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság javítására tett 
intézkedésekről szóló 2017. évi beszámoló elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja Jászladány település 
közbiztonságáról, a közbiztonság javítására tett intézkedésekről szóló 2017. évi 
beszámolót az előterjesztés szerint, a szóbeli kiegészítésekkel együtt. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Jászberényi Rendőrkapitányság/Jászladányi Rendőrőrs 
 3./ 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 Bertalan János jászkapitány javaslatának megtárgyalására 
Előadó: Bertalan János jászkapitány  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: Bertalan János jászkapitány írásos javaslatát mindenki 
megkapta, átadja a szót jászkapitány úrnak.  
 
Bertalan János: írásbeli javaslatot tett egy 1849-es aradi vértanú emlékhely Jászladányon 
történő megvalósításához. Ez az ötlet onnan született, hogy a múlt év folyamán elég sok 
településen megfordult koszorúzáson, és több helyen kialakítottak emlékhelyet az aradi 
vértanúk tiszteletére. Javasolja Jászladányon valamilyen házilag kivitelezett, egyszerűsített 
emlékhely kialakítását. Úgy gondolja, hogy az új gyönyörű park méltó helye lenne az 
emlékezésnek. Javasolja, hogy az emlékhely megvalósításához ad-hoc bizottságot hozzon 
létre a testület, melynek tagjai között lehetne képviselő, történelmi, honismereti ismeretekkel 
rendelkező személy, kivitelezői részről, a NÜVI vezetője, valamint egy civil tag. Ha ennek az 
emlékhelynek a kivitelezése október 6-ra megvalósulna, az nagy örömet jelentene számára. 
Volt olyan hely, ahol kőszikla volt az emlékhely, hasonló a jász kőhöz benne márványtábla. 
Vannak fal jellegű emlékművek is, ezt a bizottság el tudná dönteni, hogy milyet szeretne, és 
házilag lehetne kivitelezni. Saját részéről felajánlja, hogy a márványtáblát elkészítteti, vagy a 
13 – az eseményhez méltó – növényt beszerzését, elhelyezését vállalja. Megköszöni, ha ez az 
emlékhely október 6-ra megvalósul. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a képviselő-testület részéről kérdezi, hogy van-e valakinek 
kérdése, véleménye vagy javaslata az írásos anyaggal vagy az elhangzottakkal kapcsolatosan? 
 
Bagi Zsolt Arnold: támogatja a javaslatot. 
 
Dr. Bakos Beáta: szintén támogatja a javaslatot. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ha a testület egyetért az emlékhely létrehozásával, akkor az 
elvi támogatásról kellene dönteni, és utána a következő ülésen létrehozni az ideiglenes 
bizottságot. Ha mindenki egyetért azzal, hogy a jászkapitány úr által felajánlott márványtábla, 
és a 13 zöld növény alkalmas az emlékhelyhez, akkor a helyszínen meg kell tekinteni, hogy 
hogyan lehetne az emlékhelyet kialakítani. 
 
Bagi Zsolt Arnold: a balatonfüredi emlékhelynél minden kis fához tábla van elhelyezve. 

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki támogatja Bertalan János 
jászkapitány javaslatát az aradi vértanúk emlékére emlékhely kialakítására? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
135/2018. (IV. 19.) sz. határozata 
 
Bertalan János jászkapitány javaslatára 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Bertalan 
János jászkapitány javaslatát, és támogatja az aradi vértanúk emlékének tiszteletére 
emlékhely kialakítását. 
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Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Bertalan János jászkapitány helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

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

Előterjesztés Pomázi Gabriella kérelemének megtárgyalására 
Előadó: Lovász Imre jegyző, 
 Dankó Zoltán főépítész, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: Pomázi Gabriella kérelmét, és az írásos előterjesztést 
mindenki megkapta. Átadja a szót Dankó Zoltán főépítésznek. 
 
Dankó Zoltán: érkezett a képviselő-testület felé egy kérelem, ami egy olyan témát érint, ami 
a Rendezési Terv módosításával járna. A jelenleg hatályos Rendezési Terv, pontosabban 
annak hatályos Helyi Építési Szabályzata a hosszú telkek esetében az utcától számított 40 
méterig enged bármilyen építési tevékenységet, a 40 méteren túli területen már nem szabad 
semmilyen építményt elhelyezni. Ezzel a tilalommal szembesült Pomázi Gabriella, aki kérte 
ennek a törlését, módosítását, megoldást kért erre, mivel szeretne egy nagyobb méretű 
gazdasági helyiséget építeni a teleknek a 40 méteren túl eső részén. Azért ott, mert az első 
részen már a beépítettség nem teszi lehetővé. Egyúttal azt is kérte, hogy az építmény 
magasságára vonatkozó korlátozást is módosítsa a testület, és 4,5 méternél magasabb épület 
kialakítását is tegye lehetővé. A kérés első része, hogy a 40 méteres tiltás megszűnjön egy 
testületi döntéssel, rendeletmódosítással megoldható. Ez nem igényel olyan mértékű hatósági 
és egyéb egyeztetést, amit a Rendezési Terv módosítása igényel. A második kérés, amikor a 
4,5 méteres magasságot kellene módosítani, az már egy fél éves, éves átfutású Rendezési Terv 
módosítási eljárást igényelne. A kérés második felének most itt nem tud eleget tenni a testület, 
az első részét, hogy a 40 méteres tiltást törölje-e a testület vagy sem a Helyi Építési 
Szabályzatból, annak a lehetősége fennáll. Felhívja a testület figyelmét arra, hogy a tiltás 
feloldásával nem csak a Pomázi Gabriella telkének ilyen típusú beépítése válik lehetővé, 
hanem a településen bárhol, bárki építhet a tiltástól felszabadulva épületeket. Az, hogy milyen 
mértékű ez az igény a településen nem tudni, más lakosok részéről eddig nem jelentkezett ez 
az igény. 
 
Lovász Imre: mivel a kérelmező mezőgazdasági építményt szeretne létesíteni, így nem tudni, 
hogy az gabona, vagy egyéb növény elhelyezésére, vagy pedig nehezebb gépek elhelyezésére 
szolgálna. A döntéshozatal során át kell gondolni, hogy ha valaki a település központjában 
létesítene mezőgazdasági építményt, és abba 7,5 tonna feletti gépjárművek közlekednének, azt 
az úthálózat mennyire tudná elviselni. 
 
Dankó Zoltán: ezzel összhangban van olyan tiltás az építési szabályzatban, hogy 3,5 
tonnánál nagyobb súlyú járművek elhelyezését lakott területen belül nem engedélyezi. Ez a 
tiltás éppen az utak védelmére van.  
 
Bagi Zsolt Arnold: emlékei szerint eddig csak Mezei Lajos és Pomázi Gabriella adott be 
ilyen irányú kérelmet. Mi a helyzet azokkal az építményekkel, amelyek a közelmúltban 
épültek, és meghaladják a 4,5 méteres magasságot, és ugyanígy mezőgazdasági célt 
szolgálnak? Nem 7,5 tonnás járművekkel közlekednek, nem ennyivel közlekednek a Jász-
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Föld Zrt. dolgozói sem. Pomázi Gabrielláék próbálnak jogkövetőek lenni, nem kellene 
megakadályozni, amikor más meg csak megépíti engedélyek nélkül, több ilyen esetet is tud. 
 
Lovász Imre: a Mezei család a Rendezési Terv módosítást megelőzően adta be a kérelmét. A 
jelenlegi Helyi Építési Szabályzat 2008 óta van hatályban, azelőtt másik szabályzat határozta 
meg az építési feltételeket. 2008 óta ez a tiltás benne van.  
 
Bagi Zsolt Arnold: az említett épületek nagy része 2008 után épült. 
 
Lovász Imre: akkor vélhetően engedély nélkül épülhettek. Ha egy bejelentés irányul ellenük, 
akkor komoly bírságra számíthatnak az építésügyi hatóságtól. Lakóépületek esetében a bírság 
140 ezer Ft/m2 volt, vagy elbontásra kötelezés.  
 
Dankó Zoltán: mindig egyedileg meg kell vizsgálni, hogy az adott épület mikor, milyen 
feltételekkel épült. Lehet, hogy az említett építmények engedéllyel épültek, mert az akkori 
jogi helyzet még megengedte. Lehet, hogy csak engedély nélkül felépítették, vagy kértek 
engedélyt, de nem a szerint építették meg. A bírságot az utóbbi években nagyon megemelték, 
és az építési hatóságnak nincs lehetősége mérlegelni, hanem kötelezően ki kell szabnia az 
engedély nélkül létesített épületre. Ennek komoly elrettentő ereje is van, mert ha a Hatóság 
tudomására jut, akkor komoly bírságra lehet számítani. Helyben nincs építési hatóság, 
Jászapátihoz tartozik a település, de tőlük nem várható el, hogy észrevegyék, hogy egy épület 
engedély nélkül épült. Mióta kikerült a jegyzők hatásköréből az építésügy, azóta sokkal 
könnyebben építenek engedély nélkül. Az engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérően 
megépült építések 10 év után elévülnek. A Mezei család kérelme nem a telek beépítésének 
korlátozására vonatkozott, hanem a 100 m2-es korlátozást kérték feloldani, abban hozott 
döntést akkor a testület.  
 
Bagi Zsolt Arnold: ha az Építésügyi Hatóság ennyire szuperül működik, hogy így tud 
büntetni, akkor miért nem tud érvényt szerezni a romos ingatlanok lebontásában? Ez a 
mezőgazdasággal foglalkozó család a hatalmas telkén, a vagyonbiztonság érdekében ott 
szeretné tárolni a gépeit, de nem teheti meg, míg mások csak egyszerűen engedély nélkül 
építették meg.  
 
Dankó Zoltán: a Szolnoki Járási Építésügyi Hatóság segít a bontásokkal kapcsolatban is, sok 
ingatlanra kiadták a kötelezést, de a végrehajtásnál elakad az ügy. Kötelezik a tulajdonosokat, 
ha nem hajtják végre, akkor megbüntetik, de a büntetést nem fizetik be, de behajtani sem lehet 
rajtuk. Ez egy megoldatlan helyzetet teremt. Ha valaki szabályosan akar eljárni, akkor 
akadályba ütközik.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: most nem az a kérdés, hogy építhet, vagy nem. Most is 
építhet, csak az van a Helyi Építési Szabályzatban, hogy az utcai telekhatártól számított 40 
méteren túli telekrész nem építhető be. Ha a korlátot feloldja a képviselő-testület, akkor 
mindenki oda épít, és akkorát, amekkorát akar. 
 
Szöllősi János: mi számít belmagasságnak? Ha az épületben az aljzatbetont fél méterrel 
lejjebb viszik, akkor onnan kell számítani a 4,5 métert? 
 
Dankó Zoltán: nem belmagasságot kell értelmezni a 4,5 méteres korlátozásnál, hanem 
építmény magasságot. Az építménymagasságot úgy kell megállapítani, hogy a tetősíkot, és a 
külső falsíkot összemetszik. Ez nem azonos az eresszel, mert az kicsit lejjebb van. Ahol az 
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épület homlokzata és a cserép találkozna az a vetület az építménymagasság, erre van a 4,5 
méteres korlátozás. A 4,5 métert a környező telek szintjétől kell mérni.  
 
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 kérelem 
elutasítását javasolja, nem javasolja a HÉSZ rendelkezésének hatályon kívül helyezését. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye vagy más javaslata? 

(További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az ügyrendi 
bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen, 1 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadja, 
és a következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
136/2018. (IV. 19.) sz. határozata 
 
Pomázi Gabriella kérelmére 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel elutasítja Pomázi Gabriella kérelmét, nem 
fogadja el a Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 21/2008. 
(XII.7.) önkormányzati rendelet rendelkezésének hatályon kívül helyezéséről szóló 
előterjesztést.  
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Pomázi Gabriella lakcímén 
  é r t e s ü l n e k .  

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

Beszámoló a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2017. évi 
munkájáról, tájékoztatás a lakosságnak nyújtott szolgáltatásokról 
Előadó: Göröcs László mb. intézményvezető 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 
2017. évi munkájáról szóló írásos beszámolót mindenki megkapta. Megkérdezi Göröcs László 
megbízott intézményvezetőt, hogy kívánja-e az írásos anyagot szóban kiegészíteni, vagy 
összefoglalni?  
 
Göröcs László: nem kívánja kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, hogy milyen 
javaslat született? 
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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 
NÜVI munkájáról? 
A Képviselő-testület a beszámolót 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
137/2018. (IV. 19.) sz. határozata 
 
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2017. évi munkájáról készült 
beszámoló elfogadása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a Nagyközség 
Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2017. évi munkájáról készült beszámolót 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 

A NÜVI beszámolója a képviselő-testület két ülése között a közmunka programokban 
foglalkoztatottak által végzett munkákról 
Előadó: Göröcs László mb. intézményvezető, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a közmunka programokban foglalkoztatottak által végzett 
munkáról szóló írásos tájékoztatót mindenki megkapta. Megkérdezi Göröcs László megbízott 
intézményvezetőt, hogy kívánja-e az írásos anyagot szóban kiegészíteni, vagy összefoglalni?  
 
Göröcs László: 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 
javasolja a beszámoló elfogadását.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a pénzügyi 
bizottság javaslatára a közmunkáról készült beszámolót? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
138/2018. (IV. 19.) 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. március 12-től 
2018. április 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 .  
 
 
6 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására 
Előadó: Szolgáltatást végző intézmény vezetője, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést írásban mindenki megkapta. Átadja a szót 
Baginé Gavaldik Lívia intézményvezetőnek. 
 
Baginé Gavaldik Lívia: nem a családsegítő szolgálat az, aki ezt a tevékenységet kizárólag 
végzi, de évről-évre magukra vállalják, hogy ezt az átfogó értékelést elkészítsék. Fontosnak 
tartja kiemelni, hogy ebben valamennyi gyermekjóléti feladatot ellátó szervezet, személy 
képviselője együttműködik. A köznevelési intézmények, egészségügyi intézmények, 
rendőrség, Polgármesteri Hivatal, önkormányzat és civil szervezetek. Az átfogó értékelés nem 
csak a gyermekjóléti szolgáltatásról szól, az anyagban található minden információ és javaslat 
is ezen a széles együttműködésen alapuló javaslatokat tartalmazza. Az anyagot nem szeretné 
szóban kiegészíteni, bizottsági ülésen néhány pontosítást kezdeményeztek, mely átvezetésre 
kerül, az anyag lényegét nem érinti. Az anyagban nincs benne, de az intézményük nem 
önkormányzati fenntartású, Jászapáti Város fenntartásában működnek, de ezt a 
mindennapokban nem érzik, mert érezhetően Jászladány intézményrendszerének szerves 
részei, mely elfogadást, és támogatást ezúton szeretné megköszönni. Amennyiben az anyaggal 
kapcsolatban kérdés merül föl, szívesen állnak rendelkezésre. 
 
Bagi Zsolt Arnold: javasolja, hogy az anyagban szereplő kimutatásokat úgy kellene 
elkészíteni, hogy ne 60 év feletti korosztály legyen, hanem 65 év feletti, mivel a 
nyugdíjkorhatár is 65 év. Akkor láthatnák, hogy mennyi az a teherviselő állampolgár, aki még 
próbálja ezt a települést talpon tartani. Köszöni a családsegítő szolgálat munkatársainak 
munkáját. 
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Baginé Gavaldik Lívia: az adatok a Központi Statisztikai Hivatal adataihoz igazodnak, ezért 
van a 60 év feletti korosztály, ezek alapján kell minden intézménynek adatot szolgáltatni. Az 
intézmény vonatkozásában annyi remény van, hogy új nyilvántartási rendszerük van, talán 
abból egyszerűbben tudnak adatot szűrni.  
 
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 az 
átfogó értékelés elfogadását az előterjesztés szerint. 
 
Tóth Imre: intézményvezető asszony az előterjesztés kiegészítésénél említett néhány 
pontosítást. Az már át lett vezetve az anyagon? 
 
Seresné Lados Éva: a számokkal volt gond, nem jól számolták a létszámot. 
 
Kántor Sándor: számelírás és betűelírás történt, ami átvezetésre került, valamint a 
Gyermekvédelmi Kedvezmény helytelenül Gyermekvédelmi Támogatásként volt feltüntetve a 
táblázatokban. 
 
Szöllősi János: elnök asszonyt annyival szeretné kiegészíteni, hogy jómaga is kifogásolta az 
egyik mondatot, mely úgy hangzott, hogy a közcélú dolgozók foglalkoztatása már nem 
számottevő. 2017. évben több mint 100 főt foglalkoztatott az önkormányzat a Start 
Közmunkaprogramon belül. 
 
Baginé Gavaldik Lívia: az nem a Kántor Sándor írása, így azt nem hivatottak módosítani, és 
felülírni. 
 
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 szóbeli 
kiegészítésekkel a gyermekjóléti feladatokról szóló átfogó értékelést? 
A Képviselő-testület a beszámolót 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
139/2018. (IV. 19.) sz. határozata 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva megtárgyalta és elfogadja a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést 2017. évre 
vonatkozóan, figyelemmel az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság javaslatára. 
Az értékelést meg kell küldeni a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának. 
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Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,  
 2./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály 

Szociális és Gyámügyi Osztály 5000 Szolnok, Ady Endre u. 35-37.  
 3./ Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központ Jászladányi Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálata 5055 Jászladány, Petőfi Sándor u. 4. 
 4./ Jászladányi 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 Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatára 
Előadó: Lóczi István aljegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatáról 
szóló írásos anyagot mindenki megkapta. Átadja a szót Lóczi István aljegyzőnek. 
 
Lóczi István: előrebocsátja, hogy ennél az anyagnál is a KSH adatokat vette alapul. Az anyag 
elkészítésénél nagy segítséget kapott az Ozoróczky Mária Szociális Központ dolgozóitól. Az 
írásos anyag 9. pontja tartalmazza a célkitűzéseket, melyeket szem előtt kell tartani. Az 5. 
pontban olvasható, hogy 2017. évben 794 gyermek vette igénybe a szünidei étkeztetést, 
melynek az oka, hogy már nem csak a nyári étkeztetésről beszélhetnek, hanem tavaszi, őszi és 
téli szüneti étkeztetésről is. Az előző napirendi ponthoz kiegészítésként szeretné elmondani, 
hogy a KSH adatok azt mutatják, hogy a férfiak száma több, mint a nők száma minden 
korosztályban, ennek utána fog nézni, mert ezt nem találja pontos adatnak. Kéri az 
előterjesztés elfogadását. 
 
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 
szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatának elfogadását. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az ügyrendi 
bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
140/2018. (IV. 19.) sz. határozata 
 
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára elfogadja a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 
felülvizsgálatát az előterjesztés szerint. 
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Képviselő-testület felkéri Lóczi István aljegyzőt a Szociális Szolgáltatástervezési 
Koncepció egységes szerkezetben való elkészítésére. 

 
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 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 védőnői álláshely pályázattal kapcsolatos írásos anyagot 
mindenki megkapta, átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre: a képviselő-testület 2018. február 28-i ülésén pályázatot írt ki a védőnői 
álláshelyre vonatkozóan, melyben a pályázat benyújtási határidejét április 6-ban határozták 
meg. Határidőre egyetlenegy pályázati anyag sem érkezett be, ezért javasolja a képviselő-
testületnek az előző pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítását. Az előterjesztés 
tartalmazza az új pályázati kiírás tervezetét, melyben a pályázat benyújtási határideje 2018. 
június 10., az elbírálás határideje június 21. Az álláshelyet július 1-től lehetne betölteni.  
 
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.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pályázati eljárás 
eredménytelenné nyilvánításával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
141/2018. (IV. 19.) 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. 
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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 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
142/2018. (IV. 19.) sz. határozata 
 

Védőnői álláshely pályázati kiírásáról 
 

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

A foglalkoztatás jellege: 
 teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 
 Jászladány Nagyközség közigazgatási területe 

Ellátandó feladatok: 
a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESZCSM rendeletben 
foglaltak szerint 

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

Képesítési feltételek: 
Az egészségügyi főiskolai, egyetemi védőnői szakképzettség, vagy azzal 
egyenértékűnek elismert oklevél 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 - részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél 
 - végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata 
 - 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 
 - a pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az 

elbírálásban részt vevők megismerhetik. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
 2018. július 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
 2018. június 10. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
 2018. június 21. 
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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 .  

 
 
9 .  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, javasolja elfogadásra a pályázati kiírást az előterjesztésnek megfelelően. 
 
Dr. Bakos Beáta: ez egy szabályos hivatalos pályázati kiírás. Kérdése, hogy lenne-e arra 
lehetőség, hogy belefogalmazzák azt is, hogy mivel több éve betöltetlen a körzet, ezért az 
állam által több millió forintot kaphatna az, aki betöltené az álláshelyet. Ez is csábító lehetne. 
 
Lovász Imre: van egy rendszer, ami generálja a pályázatot, csak az adatokkal lehet feltölteni, 
de az is korlátozott. 
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Dr. Bakos Beáta: javasolja, hogy olyan helyen is hirdessék meg az álláshelyet, ahol szemet 
szúrhat valakinek ez a lehetőség, például az Egyetemeken.   
 
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 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
143/2018. (IV. 19.) 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 azzal, hogy az Egyetemeknél is kerüljön 
meghirdetésre a pályázat? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  
144/2018. (IV. 19.) 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. 
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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. július 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
 2018. június 10. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
 2018. június 21.. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bertalanné Drávucz Katalin 
polgármester nyújt a 06-57/817-947-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
Postai úton, a pályázatnak a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5055 Jászladány, Hősök 
tere 6. sz.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: felnőtt háziorvos. 
Személyesen: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester Jász-Nagykun-
Szolnok megye 5055 Jászladány, Hősök tere 6. sz. 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázat benyújtási határidejének lejártát követően a pályázókat a pályázat 
kiírója, a képviselő-testületi ülésen meghallgatja és dönt a háziorvos 
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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. 

 
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot az Egyetemek orvosi 
szakjaira is küldje meg. 

 
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 ultrahang diagnosztikai készülék beszerzésére 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az önkormányzat rendelkezésére áll 3,5 millió forint ultrahang 
készülék beszerzésére, ezért több helyről is kértek árajánlatot a készülékre, melyet mindenki 
megkapott. A 4 árajánlatból kellene kiválasztani a megfelelő készüléket, melynek 
kiválasztásában szakember segítségét is igénybe vették, a pénzügyi bizottság döntése is ezen 
alapszik. Megkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a testületet a bizottság 
javaslatáról. 
 
Bagi Zsolt Arnold a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság Dr. 
Gyárfás Eszter szakorvos által ajánlott MINDRAY Z6 Ultrahang készülék megvásárlását 
javasolja amelyek közül a legkedvezőbb ajánlat a Medirex Kft-től érkezett 2.755.905.- forint 
+ Áfa összegben. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a doktornő azt mondta, hogy Jászladányon rendelést fog 
tartani amint megvan a készülék. Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a pénzügyi 
bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
145/2018. (IV. 19.) sz. határozata 
 
Ultrahang diagnosztikai készülék beszerzéséről 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel Dr. Gyárfás Eszter szakorvos által 
ajánlott MINDRAY Z6 Ultrahang készülék megvásárlásáról dönt, az adott típusra 
beérkezett árajánlatok közül a legkedvezőbb áron, a Medirex kft-től 2.755.905.- forint 
+ Áfa összegben. 
Képviselő-testület az ultrahang készülék beszerzésének forrását az önkormányzat 
2018. évi költségvetésében biztosítja.  
Képviselő-testület megbízza a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát a készülék 
megvásárlásával. 

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

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

Előterjesztés a mezőőrség részére szolgálati gépjármű beszerzésére 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ennél a napirendi pontnál sem készült írásos előterjesztés, 
hanem az autók árajánlatai kerültek kiküldésre. A pénzügyi bizottság ülésén még egy hirdetés 
megtekintésre került, melyet most kaptak kézhez a képviselők. Átadja a szót Lovász Imre 
jegyzőnek. 
 
Lovász Imre: a gépjármű értékesítőjével felvette a kapcsolatot, aki arról tájékoztatta, hogy az 
ár nagyon kedvező, ezért abból nem tud engedni, viszont a gumik állapota 80%-os, és adni 
fog téli és nyári gumit alu felnivel, valamint az ügyintézést helyben tudja biztosítani. 
Átbeszélték, hogy milyen dokumentumok szükségesek az önkormányzat részéről az 
adásvételhez. Egy átadási költség kalkulátorral is számoltak, hogy az adott típusnál az új 
forgalmi engedély 6.000,- forint, törzskönyv 6.000,- forint, eredetiség vizsga 22.000,- forint. 
Ezeket a tételeket kell még plusz költségként kifizetni, valamint egy biztosítást kell kötni a 
gépjárműre. Mai napig szervizkönyvvel rendelkezik, ha szükség van rá lekérdezhető a 
KEKKH oldaláról is. Garanciát vállal rá, hogy valóban a leírt kilométer van benne, ha 
bebizonyosodik, hogy mégsem, akkor vissza is cseréli. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, hogy milyen 
javaslat született? 
 
Bagi Zsolt Arnold a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság 
javaslata az volt, mivel bizottsági ülésen találták ezt az autót, hogy jegyző úr informálja le. A 
bizottság javasolja ennek a Ford Rangernek a megvásárlását 2.890.000,- forintért, tekintettel 
arra, hogy a megtett kilométer kevesebb, mint a többi gépjármű esetén, illetve ha ez már 
addigra elkel, akkor az előterjesztésben szerepelő Ford Ranger megvásárlását 2.790.000,- 
forintért.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a pénzügyi 
bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
146/2018. (IV. 19.) sz. határozata 
 
Mezőőrség részére szolgálati gépjármű beszerzésére 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel a mezőőrség részére szolgálati 
gépjármű beszerzéséről határoz az alábbiak szerint:  
1. Amennyiben a 4033 Debrecen, Sámson út 118. szám alatti autókereskedésben 

található Ford Ranger 2,5 TDCI 4x4 XLT típusú, 2008/4 évjáratú, 2.890.000.- 
forint vételáron meghirdetett gépjármű állapota megfelelő és nem árusították el, 
úgy az kerüljön beszerzésre,  

2. Amennyiben az 1. pontban meghatározott gépjármű állapota nem megfelelő, vagy 
elkelt, úgy a 4400 Nyíregyháza, Orosi út 31/a (41-es főúti) autókereskedésben 
található Ford Ranger 2,5 TDCI 4x4 XLT típusú, 2007/11. évjáratú, 2.790.000.- 
forint vételáron meghirdetett gépjármű kerüljön beszerzésre, abban az esetben, ha 
az állapota megfelelő és nem kelt el. 

 
A Képviselő-testület a személygépjármű beszerzéséhez szükséges forrást az 
önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert a 
tulajdonjog átruházási szerződés aláírására, a személygépjármű beszerzéséhez 
szükséges jogok gyakorlására és kötelezettségek vállalására. 

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

  é r t e s ü l n e k .  
 
 
1 2 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés rendkívüli önkormányzati támogatás iránti pályázat benyújtására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a rendkívüli önkormányzati támogatás iránti pályázat 
benyújtásáról szóló írásos anyagot mindenki megkapta, melyet nem kíván szóban 
kiegészíteni, átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek egy rövid tájékoztatásra. 
 
Lovász Imre: 2016. évben a gyermekétkeztetésben az elszámolással kapcsolatosan 
keletkezett hiány, amely abból adódott, hogy a Magyar Államkincstár által alkalmazott 
rendszer nem gyűjtött fel egy bizonyos PIR számú adatbázist. Az önkormányzatnak a 
költségvetési törvényben meg volt határozva, hogy milyen intézmény által veheti igénybe ezt 
a kötelező önkormányzati feladatot, és milyen kormányzati funkción köteles elszámolni, ez 
alapján történt meg az elszámolás, viszont az a rendszer, amelyet a Magyar Államkincstár 
alkalmaz, abban történt egy kis probléma, ami miatt nem gyűjtötte le az elszámolást. Így 
keletkezett egy kb. 25 millió forintos visszafizetési kötelezettség. Ezt a kötelezettséget egy 
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jegyzőkönyvben állapította meg a Magyar Államkincstár, de mivel volt más egyéb eltérés is, 
ezért hozott egy határozatot, amit úgy fogalmazott meg, hogy 0 forint visszafizetési 
kötelezettsége áll fenn az önkormányzatnak, viszont az indoklás részben egy mondatban 
belefoglalta azt is, hogy fenntartja a jegyzőkönyvbe foglalt kb. 25 millió forintos 
visszafizetési kötelezettséget is. Ezt a döntést az önkormányzat megtámadta, mely felment 
másodfokra. A Magyar Államkincstár másodfokon helybenhagyta az első fokot. Ezt követően 
elmentek a Bíróságra Debrecenbe, és mivel a határozat rendelkező részében 0 forint volt 
megállapítva, és csak az indoklás tartalmazza ezt a kb. 25 millió forintos visszafizetési 
kötelezettséget, így a Bíróság elismerte, hogy valóban teljesítette az önkormányzat a kötelező 
feladatát, el is tudott vele számolni, de mivel nem jó helyen, a Magyar Államkincstár által 
nem elismerten, ezért megmaradt a visszafizetési kötelezettség. Erre az összegre nyújtaná be 
az önkormányzat a pályázatot, illetve az ehhez kapcsolódó kamatokra. Többszöri alkalommal 
folyt egyeztetés a Magyar Államkincstár igazgatójával is, ő is kíváncsian várta a Bíróság 
döntését.  A megyében több önkormányzat is így járt. Tájékoztatták arról is, hogy több 
megyében is előfordult ilyen eset, tehát sorozatos probléma. Bízik benne, hogy Rendkívüli 
Önkormányzati Támogatás keretében megkapja az önkormányzat ezt az összeget.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, hogy milyen 
javaslat született? 
 
Bagi Zsolt Arnold a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság 
javasolja a pályázati kérelem benyújtását. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a pénzügyi 
bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
147/2018. (IV. 19.) sz. határozata 
 
Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására pályázat 
benyújtására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel pályázatot nyújt be a Magyar 
Államkincstárhoz Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi 
C. törvény 3. melléklet I. 10. pont szerint a települési önkormányzatok rendkívüli 
önkormányzati támogatására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben 

  é r t e s ü l n e k .  
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1 3 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00040 azonosítószámú, „Épületenergetikai 
fejlesztések Jászladány településen” című pályázat kapcsán műszaki ellenőri feladatok 
ellátására szolgáltató kiválasztására 
Előadó: Major Ferencné alpolgármester 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos előterjesztést mindenki 
megkapta, átadja a szót Major Ferencné alpolgármesternek. 
 
Major Ferencné: a Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítés pályázat közbeszerzés 
kiírása előtt áll, amint az lezárul, és a kivitelezés megkezdődik műszaki ellenőrt kell 
foglalkoztatni, erre vonatkozóan 3 árajánlatot kért be az önkormányzat az előterjesztés szerint. 
A kiválasztás szempontja a legalacsonyabb ajánlattevő ajánlatának elfogadása. Javasolja az 
előterjesztés elfogadását. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
148/2018. (IV. 19.) sz. határozata 
 
A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00040 azonosítószámú, „Épületenergetikai fejlesztések 
Jászladány településen” című projekt műszaki ellenőri feladatok ellátására szolgáltató 
kiválasztására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15-JN1-
2016-00040 azonosítószámú, „Épületenergetikai fejlesztések Jászladány településen” 
című projekt műszaki ellenőri feladatok tevékenység ellátása tárgyában az 
ARCHILAK Mérnöki Szolgáltató Kft. (5000 Szolnok, Csokonai u. 96. II.2.) 
árajánlatát fogadja el nettó 236.221,- Ft + 63.779,- Ft ÁFA, bruttó 300.000,- Ft 
összegben. A forrást a projekt költségvetéséből biztosítja. Egyben megbízza a 
polgármestert a szerződés aláírására. 

 

 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal 
 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ ARCHILAK Mérnöki Szolgáltató Kft. (5000 Szolnok, Csokonai u. 96. 

II.2.) 
  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 az EFOP-2.4.1 kódjelű, „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex 
programokkal (ERFA)” című pályázat tervezői feladatok ellátására szolgáltató 
kiválasztására 
Előadó: Major Ferencné alpolgármester 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos előterjesztést mindenki megkapta, átadja a szót 
Major Ferencné alpolgármesternek. 
 
Major Ferencné: ez a telep program ERFA típusú támogatási kérelemmel összefüggő 
előterjesztés. Pozitív támogatói döntéssel rendelkezik a projekt, a támogatási szerződés kötést 
meg kellett indítani, mely április 16-án elindult. Ahhoz, hogy a támogatási szerződés a 
közreműködő szervezet és az önkormányzat között aláírásra kerülhessen szükséges lesz 
benyújtani jogerős építési engedélyt és a teljes engedélyezési szintű tervdokumentációt. Azért, 
hogy ezt teljesíteni tudja az önkormányzat 3 árajánlatot kértek be az előterjesztésben szereplő 
cégektől. A kiválasztás szempontja a legalacsonyabb ajánlattevő ajánlatának kiválasztása, 
melynek az Architex Építész Kft. felelt meg, ez található a határozati javaslatban. Kéri az 
előterjesztés elfogadását. Az összeg 100 %-ban finanszírozott és az összeg a támogatási 
kérelemben meghatározott összeg alatt van. 
 
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 
előterjesztés szerinti határozati javaslatot? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
149/2018. (IV. 19.) sz. határozata 
 
Az EFOP-2.4.1 kódjelű, „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal 
(ERFA)” című pályázat tervezői feladatok ellátására szolgáltató kiválasztására  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-2.4.1-16-2017-
00065 azonosítószámú, „Komplex telepprogram Jászladányon II. – lakhatási 
feltételek fejlesztése”” című projekt keretében a tervezési feladatok ellátása 
tevékenységre az Architex Építész Kft. (5000 Szolnok, Versegi park 8.) árajánlatát 
fogadja el bruttó 5.899.150,- Ft értékben. A forrást a projekt költségvetéséből 
biztosítja. Egyben megbízza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal 
 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Architex Építész Kft. (5000 Szolnok, Versegi park 8.) 

  é r t e s ü l n e k .  
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1 5 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a szervezeti és működési szabályzatról szóló 6/2015. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó: Lovász Imre jegyző, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a szervezeti és működési szabályzat módosításáról szóló írásos 
anyagot mindenki megkapta, átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre: a Kormányhivatal Törvényességi Felügyelete ellenőrzést tartott, szakmai 
konzultációt. A képviselő-testület működése volt az ellenőrzés fő témaköre, amely alapján 
megállapították, hogy összességében jól működik a testület, szépen le van szabályozva, 
viszont a szervezeti és működési szabályzatról szóló helyi önkormányzati rendeletben egy-két 
módosítást javasoltak, tekintettel arra, hogy ez a rendelet szigorúbb a módosított 
önkormányzati törvénynél, így javasolták, hogy azt igazítsák a törvényhez. Fontos volt még, 
hogy a belső ellenőrzést ne szabályozza a testület a rendeletben, csak hivatkozzon a belső 
ellenőrzésről szóló jogszabályra. Felhívták még a figyelmet arra, hogy mivel alpolgármester 
asszony már nem főállásban látja el tisztségét, ezért szükséges ezt is a rendeletben 
módosítani. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi, hogy 
milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja a 
rendeletmódosítás elfogadását az előterjesztés szerint. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: 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 szervezeti 
és működési szabályzatról szóló rendelet módosítását az előterjesztés szerint? 
A Képviselő-testület a rendeletmódosítást 8 igen szavazattal – minősített többséggel – 
egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2018. (IV. 20.) önkormányzati rendelete 

a szervezeti és működési szabályzatról szóló  

6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
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1 6 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. kérelmére az önkormányzat 
tulajdonában álló hidroglóbusz/víztorony vonatkozásában antenna létesítéséhez 
szükséges hely bérbeadásához, illetve áramvételezés biztosításához elvi tulajdonosi 
hozzájárulás adására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Lovász Imre jegyző, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos anyagot mindenki 
megkapta, melyet nem kíván kiegészíteni. Átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre: először januárban jött megkeresés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-től 
(TRV Zrt.) hogy egyeztetnek a DIGI Kft-vel, aki szeretne egy antennát létesíteni a víztorony 
tetején. Ekkor tájékoztatták a TRV Zrt-t, hogy jelenleg az önkormányzat is egyeztetéseket 
folytat a DIGI Kft-vel ugyanúgy torony létesítésére. Az önkormányzat és a DIGI Kft. között 
megköttetett a szerződés, mely mindkét fél által alá van írva. Első körben mindezért a TRV 
Zrt. még 0 forintot ajánlott fel az önkormányzatnak, ez azóta már módosult olyan mértékben, 
hogy feleznék a befolyt bérleti díjat úgy, hogy az önkormányzatnak is 475 ezer forint jutna, és 
a TRV Zrt-nek is ugyanennyi. Most egy elvi hozzájárulást kell adni a testületnek, és ha ezt 
megadja a testület, akkor konkrétan elkezdenek egyeztetni a TRV Zrt. és a DIGI Kft., hogy 
valóban megvalósulhat-e ott ez a beruházás.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, hogy milyen 
javaslat született? 
 
Bagi Zsolt Arnold a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság 
javasolja az elvi hozzájárulás megadását. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a pénzügyi 
bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
150/2018. (IV. 19.) sz. határozata 
 
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. kérelmére az önkormányzat tulajdonában álló 
hidroglóbusz/víztorony vonatkozásában elvi tulajdonosi hozzájárulás adásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára elvi tulajdonosi hozzájárulását adja a Tiszamenti 
Regionális Vízművek Zrt. kérelmére az önkormányzat tulajdonában álló 
hidroglóbusz/víztorony vonatkozásában antenna létesítéséhez szükséges hely 
bérbeadásához, illetve áramvételezés biztosításához. 
Képviselő-testület felhatalmazza Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert az elvi 
tulajdonosi hozzájárulás aláírására. 
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Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 

  é r t e s ü l n e k .  
 
 
1 7 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú, humán szolgáltatások 
fejlesztése Jászapáti járásban című projekt keretében kiírandó ösztöndíj pályázatokról 
Előadó: Major Ferencné alpolgármester 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos anyagot mindenki 
megkapta, átadja a szót Major Ferencné alpolgármesternek. 
 
Major Ferencné: ez a pályázat humán szolgáltatások fejlesztése a járásban konzorciumi 
pályázat, mely február 1-jén elindult. A pályázati összefoglalóban olvasható ennek a 
projektnek a tartalma is, hogy milyen tevékenységi körök találhatóak ebben a pályázatban. 
Kéthetente egyeztetések folynak a projektmenedzsmenttel Jászapátin, a következő feladat az 
önkormányzat részére pályázatok kiírása humán szolgáltatásban dolgozó szakemberek, 
valamint hátrányos helyzetű fiatalok főiskolai és egyetemi hallgatók (16-22 éves korosztály) 
számára ösztöndíj pályázatokra. Az előterjesztés mellékletében találhatóak a pályázati 
felhívások, melyeket nem kíván szóban kiegészíteni. A 16-22 éves korosztály számára a 
megvalósítás időszaka 30 hónap, mely időszak alatt összesen 100 ezer forinttal támogatható a 
nyertes pályázó, mely összesen 4 fő lehet, a humán szolgáltatásban dolgozó szakemberek 
támogatása 600 ezer forint/fő összegben támogatható, összesen 2 fő. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: együtt kell megvalósulni a feltételeknek, hogy főiskolai vagy 
egyetemi hallgató, és hátrányos helyzetű? 
 
Major Ferencné: a pályázatok elbírálásánál kell figyelembe venni a hátrányos helyzetet. A 
pályázatok elbírálására 3 fős bizottságot kell létrehozni, a javaslat szerint a bizottság tagja 
lenne a polgármester, jegyző, és a projektben dolgozó szociális támogató. 
 
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 humán 
szolgáltatásban dolgozó szakemberek támogatására a pályázat kiírásával az előterjesztés 
szerint? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
151/2018. (IV. 19.) sz. határozata 
 
Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti 
járásban” című projekt keretében települési ösztöndíj pályázat meghirdetésére a humán 
szolgáltatásban dolgozó szakemberek számára 
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1. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete települési ösztöndíj 
pályázatot hirdet az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 kódszámú, „Humán szolgáltatások 
fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekt keretében a humán szolgáltatásban 
dolgozó szakemberek számára az előterjesztésben szereplő pályázati felhívásban 
foglaltak szerint. 

 
2. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-1.5.3-16-2017-

00032 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti Járásban” című 
projekthez kapcsolódó humán szolgáltatásban dolgozó szakemberek támogatásra 
kiírásra kerülő pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálására létrehozza az 
alábbi bizottságot: 
• Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
• Lovász Imre jegyző 

• Major Ferencné szociális támogató 
 

Határidő:  a felhívás szerint 
Felelős:  Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 

 
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 hátrányos 
helyzetű fiatalok, főiskolai és egyetemi hallgatók támogatására a pályázat kiírásával az 
előterjesztés szerint? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
152/2018. (IV. 19.) sz. határozata 
 
Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti 
járásban” című projekt keretében települési ösztöndíj pályázat meghirdetésére 
hátrányos helyzetű tanulók, fiatalok, főiskolai és egyetemi hallgatók számára 
 

1. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete települési ösztöndíj 
pályázatot hirdet az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 kódszámú, „Humán szolgáltatások 
fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekt keretében hátrányos helyzetű tanulók, 
fiatalok, főiskolai és egyetemi hallgatók számára a pályázati felhívásban foglaltak 
szerint. 

2. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-1.5.3-16-2017-
00032 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti Járásban” című 
projekthez kapcsolódó hátrányos helyzetű tanulók, fiatalok, főiskolai és egyetemi 
hallgatók támogatásra kiírásra kerülő pályázati felhívásra beérkezett pályázatok 
elbírálására létrehozza az alábbi bizottságot: 
• Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
• Lovász Imre jegyző 

• Major Ferencné szociális támogató 
 

Határidő:  a felhívás szerint 
Felelős:  Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
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Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

 
 
1 8 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi 
munkatervének elfogadására 
Előadó: Kun Adrienn mb. intézményvezető 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 
2018. évi munkatervéről készült írásos anyagot mindenki megkapta, Kun Adrienn megbízott 
intézményvezetőt kérdezi, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni, vagy összefoglalni? 
 
Kun Adrienn: ez év januárjától van ez a kötelezettség a Verseghy Könyvtár felé, a nyilvános 
könyvtári szolgáltatást nyújtó intézményeknek, hogy az előző évről beszámolót és az adott 
évre munkatervet kell készíteni a könyvtárra vonatkozóan. Kéri a képviselő-testületet az 
írásos anyag 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 javasolja a 
könyvtár 2018. évi munkatervének elfogadását az előterjesztés szerint. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az ügyrendi 
bizottság javaslatára a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi 
munkatervét az előterjesztés szerint? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
153/2018. (IV. 19.) sz. határozata 
 
A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi munkatervének 
elfogadásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a Nagyközségi József Attila 
Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi munkatervét az előterjesztés szerinti 
tartalommal.  

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

  é r t e s ü l n e k .  
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1 9 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi 
beszámolójának elfogadására 
Előadó: Kun Adrienn mb. intézményvezető 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 
2017. évi beszámolójáról készült írásos anyagot mindenki megkapta, Kun Adrienn megbízott 
intézményvezetőt kérdezi, hogy kívánja-e az írásos anyagot szóban kiegészíteni, vagy 
összefoglalni? 
 
Kun Adrienn: 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 
2017. évi beszámoló elfogadását. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az ügyrendi 
bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
154/2018. (IV. 19.) sz. határozata 
 
A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi beszámolójának 
elfogadásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a Nagyközségi József Attila 
Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi beszámolóját 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 0 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra benyújtandó pályázatról 
Előadó: Kun Adrienn mb. intézményvezető 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos anyagot mindenki megkapta, átadja a szót Kun 
Adrienn megbízott intézményvezetőnek. 
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Kun Adrienn: az Emberi Erőforrások Minisztériuma minden évben kiírja a közművelődési 
érdekeltségnövelő pályázatot a közösségi terek és a közművelődési intézmények számára. Bár 
a pályázati kiírásban nem szerepel, hogy képviselő-testületi döntés szükséges a pályázat 
benyújtásához, ám szükséges, hogy a képviselő-testület igazolja, hogy az intézménynek 
rendelkezik önerővel a pályázathoz. Szükségeltetne azt is ismertetni, hogy mire fogják a 
pályázatban elnyert összeget fölhasználni. Az előző évben is volt az intézménynek ilyen 
pályázata, melyben a Magyar Államkincstár felé módosítást kértek, mert az előző évben már 
beszerezték azokat az eszközöket, amelyek a pályázatban szerepeltek, és most azért kérték a 
módosítást, hogy az épület rekonstrukciójára és karbantartására fordíthassák, mellyel a külső 
kamerarendszert szeretnék megújítani az intézménynél és a telephelynél is. Ha az 
Államkincstár beleegyezik a módosításba, akkor a jelenlegi pályázattal ezt folytatnák tovább.  
Kéri a testületet az előterjesztés elfogadására. 
 
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 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
155/2018. (IV. 19.) sz. határozata 
 
Pályázat benyújtása a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. 
melléklet II. 4. a) pontja szerint a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra.  
Az önkormányzat 400.000,- Ft önerőt biztosít a pályázathoz az intézménye 2018. évi 
költségvetésében az egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés soron. Egyben 
kijelenti, hogy az önerőt és az elnyert pályázati összeget a Nagyközségi József Attila 
Művelődési Ház és Könyvtár közművelődési feladatellátásának technikai, műszaki 
eszközállományának, berendezési tárgyainak, infrastruktúrájának fejlesztésére 
használja fel. 
 

Határidő:  2018. április 29. 
Felelős: polgármester, intézményvezető 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár helyben 

  é r t e s ü l n e k .  
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2 1 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a HIM-HF16 kódszámú, "A Magyarországon található I. világháborús 
hadisírok és emlékművek felújítása" felhívásra benyújtott támogatott pályázat 
keretében síremlékek felújítására kivitelező kiválasztására 
Előadó: Major Ferencné alpolgármester 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos anyagot mindenki 
megkapta, átadja a szót Major Ferencné alpolgármesternek. 
 
Major Ferencné: 2017. december 20-án az önkormányzat benyújtott egy pályázatot az I. 
világháborús síremlékek felújítására, mely pályázat pozitív elbírálásban részesült 1.600.000,- 
forint összegben. A pályázat keretében 16 db I. világháborús hadisír síremlékének felújítása 
fog megtörténni, melynek elvégzésére kivitelezőt kell kiválasztani. Az önkormányzat a 
feladat elvégzésére 3 árajánlatot kért be az előterjesztésben foglaltak szerint. A bírálati 
szempont a legalacsonyabb árajánlat kiválasztása, melyet Törőcsik Béla nyújtott be. Kéri az 
előterjesztés elfogadását. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
156/2018. (IV. 19.) sz. határozata 
 
A HIM-HF16 kódszámú, "A Magyarországon található I. világháborús hadisírok és 
emlékművek felújítása" felhívásra benyújtott támogatott pályázat keretében síremlékek 
felújítására kivitelező kiválasztására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a HIM-HF16 kódszámú, 
"A Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek 
felújítása" felhívásra benyújtott pályázat keretében hadisírok felújítási, helyreállítási 
munkáinak elvégzése tárgyában Törőcsik Béla e.v. (5055 Jászladány, Jókai u. 39.) 
árajánlatát fogadja el bruttó 1.600.000,- Ft összegben. A forrást a projekt 
költségvetéséből biztosítja. Egyben megbízza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Törőcsik Béla e.v. 5055 Jászladány, Jókai u. 39. 

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

Egyebek 
Előadó: Bertalan László képviselő 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: átadja a szót Bertalan László képviselőnek. 
 
Bertalan László: képviselő tiszteletdíját szeretné felajánlani, melyhez kéri a testület 
jóváhagyását. Felajánlja 1 havi tiszteletdíját a Környezetvédő Nyugdíjas Klubnak, 1 havi 
tiszteletdíját a Sportegyesület Darts szakosztályának és 1 havi tiszteletdíját a Polgárőrségnek. 
 
Bagi Zsolt Arnold: 1 havi tiszteletdíját ajánlja fel a Polgárőrség részére. 
 
Tóth Imre: 1 havi tiszteletdíját a Jászladány Biztonságáért Alapítvány részére ajánlja fel. 
 
Seresné Lados Éva: 1 havi tiszteletdíját felajánlja „A Gyermekek Mosolyáért 
Alapítványnak”. 
 
Dr. Bakos Beáta: 1 havi tiszteletdíját felajánlja a Csillogó Szemekért Alapítványnak, 1 havi 
tiszteletdíját a Polgárőrségnek. 
 
Szöllősi János: 1 havi tiszteletdíját az Idősek Otthona Közalapítványnak ajánlja fel. 

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Bertalan 
László képviselő 1 havi tiszteletdíj felajánlását a Környezetvédő Nyugdíjas Klub részére? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
157/2018. (IV. 19.) sz. határozata 
 
Bertalan László képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Bertalan 
László képviselő április hónapra járó, havi bruttó 48.350,- forint tiszteletdíj és 10.637,- 
forint járulékai összegben, összesen bruttó 58.987,- Ft tiszteletdíj-felajánlását a 
Környezetvédő Nyugdíjas Klub támogatására. 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Bertalan László képviselő helyben, 
 3./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 4./ Környezetvédő Nyugdíjas Klub 
  é r t e s ü l n e k .  

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Bertalan 
László képviselő tiszteletdíj felajánlását a Jászladányi Egyetértés Sportegyesület Darts 
szakosztálya számára? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
158/2018. (IV. 19.) sz. határozata 
 
Bertalan László képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Bertalan 
László képviselő május hónapra járó, bruttó 48.350,- forint tiszteletdíj és 10.637,- 
forint járulékai, összesen bruttó 58.987,- Ft tiszteletdíj-felajánlását a Jászladányi 
Egyetértés Sportegyesület Darts szakosztálya támogatására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Bertalan László képviselő helyben, 
 3./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 4./ Jászladányi Egyetértés Sportegyesület  
  é r t e s ü l n e k .  

 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Bertalan 
László képviselő tiszteletdíj felajánlását a Jászladányi Polgárőrség számára? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
159/2018. (IV. 19.) sz. határozata 
 
Bertalan László képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Bertalan 
László képviselő június hónapra járó, bruttó 48.350,- forint tiszteletdíj és 10.637,- 
forint járulékai, összesen bruttó 58.987,- Ft tiszteletdíj-felajánlását a Jászladányi 
Polgárőr Egyesület támogatására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Bertalan László képviselő helyben, 
 3./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 4./ Jászladányi Polgárőr Egyesület  
  é r t e s ü l n e k .  

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Bagi Zsolt 
Arnold képviselő tiszteletdíj felajánlását a Jászladányi Polgárőrség számára? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
160/2018. (IV. 19.) sz. határozata 
 
Bagi Zsolt Arnold képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Bagi 
Zsolt Arnold képviselő április hónapra járó, bruttó 54.850,- forint tiszteletdíj és 
12.067,- forint járulékai, összesen bruttó 66.917,- Ft tiszteletdíj-felajánlását a 
Jászladányi Polgárőr Egyesület támogatására. 
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Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Bagi Zsolt Arnold képviselő helyben, 
 3./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 4./ Jászladányi Polgárőr Egyesület  
  é r t e s ü l n e k .  

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Tóth Imre 
képviselő tiszteletdíj felajánlását a Jászladány Biztonságáért Alapítvány számára? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
161/2018. (IV. 19.) sz. határozata 
 
Tóth Imre képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Tóth 
Imre képviselő április hónapra járó, bruttó 48.350,- forint tiszteletdíj és 10.637,- forint 
járulékai, összesen bruttó 58.987,- Ft tiszteletdíj-felajánlását a Jászladány 
Biztonságáért Alapítvány támogatására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Tóth Imre képviselő helyben, 
 3./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 4./ Jászladány Biztonságáért Alapítvány 
  é r t e s ü l n e k .  

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Seresné 
Lados Éva képviselő tiszteletdíj felajánlását „A Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány” 
számára? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
162/2018. (IV. 19.) sz. határozata 
 
Seresné Lados Éva képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Seresné 
Lados Éva képviselő április hónapra járó, bruttó 54.850,- forint tiszteletdíj és 12.067,- 
forint járulékai, összesen bruttó 66.917,- Ft tiszteletdíj-felajánlását „A Gyermekek 
Mosolyáért Közalapítvány” támogatására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Seresné Lados Éva képviselő helyben, 
 3./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 4./ „A Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány”  
  é r t e s ü l n e k .  
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Dr. Bakos 
Beáta képviselő tiszteletdíj felajánlását a Csillogó Szemekért Alapítvány számára? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
163/2018. (IV. 19.) sz. határozata 
 
Dr. Bakos Beáta képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Dr. 
Bakos Beáta képviselő április hónapra járó, bruttó 48.350,- forint tiszteletdíj és 
10.637,- forint járulékai, összesen bruttó 58.987,- Ft tiszteletdíj-felajánlását a Csillogó 
Szemekért Alapítvány támogatására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Dr. Bakos Beáta képviselő helyben, 
 3./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 4./ Csillogó Szemekért Alapítvány 
  é r t e s ü l n e k .  

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Dr. Bakos 
Beáta képviselő tiszteletdíj felajánlását a Jászladányi Polgárőrség számára? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
164/2018. (IV. 19.) sz. határozata 
 
Dr. Bakos Beáta képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Dr. 
Bakos Beáta képviselő május hónapra járó, bruttó 48.350,- forint tiszteletdíj és 
10.637,- forint járulékai, összesen bruttó 58.987,- Ft tiszteletdíj-felajánlását a 
Jászladányi Polgárőr Egyesület támogatására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Dr. Bakos Beáta képviselő helyben, 
 3./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 4./ Jászladányi Polgárőr Egyesület  
  é r t e s ü l n e k .  

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Szöllősi 
János képviselő tiszteletdíj felajánlását az Idősek Otthona Közalapítvány számára? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
165/2018. (IV. 19.) sz. határozata 
 




