
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

2018. május 2-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén, 

a Polgármesteri Hivatal dísztermében 

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

Lovász Imre jegyző, 
Lóczi István aljegyző, 
Göröcs László a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény megbízott 
vezetője, 
Dankó Zoltán főépítész, 
Bertalan János jászkapitány. 

 
 
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester tisztelettel köszönti a soros testületi ülésen 
megjelent képviselőket, megjelenteket. Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 7 fő jelen van, 
Bagi Zsolt Arnold és Dr. Bakos Beáta képviselő jelezte távolmaradását, a testület 
határozatképes, az ülést megnyitja.  Megkérdezi a képviselőket, hogy a meghívóban szereplő 
8 napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, vagy plusz napirendi pont, illetve 
módosító javaslata? 
 
Szöllősi János: nyílt ülés végén napirendi pontokon kívül szeretne kérdést feltenni aljegyző 
úrnak. 

 (További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a mai napirendet, 
mely következtében 8 napirendi pontot nyílt ülésben tárgyal a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
168/2018. (V. 2.) 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 :  
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1./ Előterjesztés pályázat benyújtására önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések - Baross úti általános iskola tornaterem felújításának 
- támogatására 

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

2./ Előterjesztés aradi vértanúk emlékmű kialakításának lebonyolításához 
ideiglenes bizottság létrehozására 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Bertalan János jászkapitány 

3./ Előterjesztés a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00013 azonosító-számú, „Szociális 
alapszolgáltatások fejlesztése Jászladányban” című projekt kapcsán 
rendelet megalkotására 

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

4./ Előterjesztés a TOP-1.4.1 kódjelű "Óvodai és bölcsődei szolgáltatások 
fejlesztése Jászladányban" című projekt keretében közbeszerzési eljárás 
megindításáról 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Major Ferencné alpolgármester, 
  TOP-SZAKÉRTŐ Kft. képviselője, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

5./ Előterjesztés a TOP-3.1.1 kódjelű "Kerékpárút építése Jászladányban" 
című projekt keretében közbeszerzési eljárás megindításáról 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Major Ferencné alpolgármester, 
  TOP-SZAKÉRTŐ Kft. képviselője, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

6./ Előterjesztés a TOP-3.2.1 kódjelű "Épületenergetikai fejlesztések 
Jászladány településen" című projekt keretében beszerzési eljárás 
megindításáról 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Major Ferencné alpolgármester, 
  TOP-SZAKÉRTŐ Kft. képviselője, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

7./ Előterjesztés az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú, "Humán 
szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban" című projekthez 
kapcsolódó lakhatási támogatásról  

 Előadó: Major Ferencné alpolgármester 

8./ Előterjesztés Jászladány belterületi járdáinak felújítása pályázat kapcsán 
kivitelező kiválasztására 

 Előadó: Kun Mariann ügyintéző 

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

1 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 
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Előterjesztés pályázat benyújtására önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - 
Baross úti általános iskola tornaterem felújításának - támogatására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a Baross úti általános iskola tornatermének felújításával 
kapcsolatos írásos előterjesztést mindenki megkapta, melyet nem kíván szóban kiegészíteni. 
Pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök úr távollétében Tóth Imre képviselőt kérdezi, hogy milyen 
javaslat született? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság részéről: a pénzügyi bizottság 
megtárgyalta, és a testületnek elfogadásra javasolja az előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot, a bizottság javasolja a 16.561.000,- forint önerőt az önkormányzat 
költségvetésében a várható iparűzési adó többletbevétel terhére biztosítani. 
 
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 pénzügyi 
bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
169/2018. (V. 2.) sz. határozata 

Pályázat benyújtására önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, 
a pályázat saját erejének biztosítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel pályázatot nyújt be Magyarország 
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. pont 
b) alpontjában meghatározottak szerint a Belügyminisztériumhoz, az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati kiírásra, a Baross úti 
általános iskola tornaterének felújítására. 
A pályázat teljes költsége: 36 561 000,- Ft 
Támogatás összege: 20 000 000,- Ft 
Önerő: 16 561 000,- Ft 
 
Képviselő-testület a pályázat saját erejét 16 561 000,- Ft-ot az önkormányzat 2018. évi 
költségvetésében a várható iparűzési adó többletbevétele terhére biztosítja. 
 
Felelős: Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 
Határidő: 2018. május 2. 

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

 é r t e s ü l n e k .  
 
2 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 
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Előterjesztés aradi vértanúk emlékmű kialakításának lebonyolításához ideiglenes 
bizottság létrehozására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Bertalan János jászkapitány 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: köszönti Bertalan János jászkapitányt, aki a napirendi pont 
felvételét kezdeményezte. Írásos anyag nem készült a napirendi ponthoz kapcsolódóan, a 
képviselő-testülettől kér javaslatokat az ideiglenes bizottság tagjaira. Javasolja 5 fős bizottság 
létrehozását. 
 
Bertalan János: megköszöni, hogy az aradi vértanúk emlékhely kialakításához benyújtott 
javaslatát a testület elfogadta, és napirendjére tűzte a bizottság létrehozását. Az interneten az 
aradi vértanúk emlékhelyek oldalon jó néhány településnek a már készen lévő emlékművét 
meg lehet tekinteni, ötletként hasznosítani. Van benne 2-3 olyan ötlet, amely Jászladány 
környezetébe illő lehetne. A parkban megnézte a helyszínt, 2-3 olyan részt talált, ahol 
megtörténhetne a kivitelezés. Kellene hely az emlékműnek, és 13 örökzöld növénynek. 
Pontosan fel kell méri, hogy mekkora helyet igényel az emlékhely kialakítása. Az emlékműre 
3 kivitelezést javasol, a szikla márványtáblával, fa totemoszlopok különféle kiegészítőkkel, 
vagy egy aradi várfal részlet, és abban elhelyezett márványtábla, illetve 13 mécsesnek 
kialakított hely. A bizottság tagjainak javasolja Major Ferencné alpolgármestert, Vincze János 
Farkas történelemtanárt, Göröcs László intézményvezetőt, civilként saját magát. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a személyekről fog most dönteni a testület, megalakul a 
bizottság, és mikor a bizottság elkezdi a munkát, akkor majd a részleteket ők kidolgozzák. 
Még egy személyre kér javaslatot, hogy 5 tagú legyen a bizottság. 
 
Lovász Imre: javasolja 5. tagnak Dankó Zoltán főépítészt. 
 
Bertalan János: nem tudja, hogy kell-e kivitelezési engedélyt kérni, vagy helyben 
megoldható minden. 
 
Dankó Zoltán: bizonyos magasság után engedélyköteles csak az építmény, egyéb esetben 
nem szükséges a kiviteli engedély. A településképi rendeletben van leszabályozva az, hogy 
egy településképi véleményt kell kialakítani, amit a polgármester ad ki a főépítész javaslata 
alapján. Ennyi hatósági eljárás szükséges hozzá.  
 
Lovász Imre: mivel a főépítész véleménye alapján adja ki a polgármester a véleményt, akkor 
nem biztos, hogy a főépítészt a bizottság tagjának kellene választani. 
 
Dankó Zoltán: nem érez benne összeférhetetlenséget.  
 
Major Ferencné: jó lenne, ha a főépítész benne lenne a bizottságban, mert legalább nem 
esnének abba a hibába, hogy magasabb, vagy szélesebb lenne az építmény a megengedettnél. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a bizottság javaslattal fog élni, és a képviselő-testület hozza 
meg a végleges döntést. 
 
Tóth Imre: ha a főépítész úr külön véleményt fog mondani a bizottság munkáján túl az 
építményről, azt külön köszönik, nem fognak tiltakozni ellene. 
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Dankó Zoltán: a polgármester önállóan is kiadhatja a településképi véleményt, nem kell 
feltétlenül a főépítészre támaszkodnia. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: Vincze János Farkason kívül mindenki jelen van a teremben, 
ezért megkérdezi, hogy vállalnák-e a bizottsági tagságot? 

(Major Ferencné, Göröcs László, Dankó Zoltán és Bertalan János  
vállalják a bizottsági tagságot.) 

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 javaslattal, hogy 
Major Ferencné alpolgármester az ideiglenes bizottság tagja legyen? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
170/2018. (V. 2.) sz. határozata 
 
Ideiglenes bizottságba Major Ferencné alpolgármester taggá választása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az aradi vértanúk 
emlékhely kialakítását véleményező ideiglenes bizottság tagjának megválasztja Major 
Ferencné alpolgármestert.  
A bizottsági tagság megbízatása e feladat ellátásának idejére szól. 

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

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
Vincze János Farkas történelemtanár az ideiglenes bizottság tagja legyen? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
171/2018. (V. 2.) sz. határozata 
 
Ideiglenes bizottságba Vincze János Farkas történelemtanár taggá választása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az aradi vértanúk 
emlékhely kialakítását véleményező ideiglenes bizottság tagjának megválasztja 
Vincze János Farkas történelemtanárt, amennyiben a megbízást elfogadja. 
A bizottsági tagság megbízatása e feladat ellátásának idejére szól. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Vincze János Farkas 
  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 
Göröcs László mb. intézményvezető az ideiglenes bizottság tagja legyen? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
172/2018. (V. 2.) sz. határozata 
 
Ideiglenes bizottságba Göröcs László mb. intézményvezető taggá választása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az aradi vértanúk 
emlékhely kialakítását véleményező ideiglenes bizottság tagjának megválasztja a 
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény megbízott intézményvezetőjét 
Göröcs Lászlót.  
A bizottsági tagság megbízatása e feladat ellátásának idejére szól. 

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

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
Bertalan János jászkapitány az ideiglenes bizottság tagja legyen? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
173/2018. (V. 2.) sz. határozata 
 
Ideiglenes bizottságba Bertalan János jászkapitány taggá választása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az aradi vértanúk 
emlékhely kialakítását véleményező ideiglenes bizottság tagjának megválasztja 
Bertalan János jászkapitányt. 
A bizottsági tagság megbízatása e feladat ellátásának idejére szól. 

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

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
Dankó Zoltán az ideiglenes bizottság tagja legyen? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
174/2018. (V. 2.) sz. határozata 
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Ideiglenes bizottságba Dankó Zoltán főépítész taggá választása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az aradi vértanúk 
emlékhely kialakítását véleményező ideiglenes bizottság tagjának megválasztja Dankó 
Zoltán főépítészt. 
A bizottsági tagság megbízatása e feladat ellátásának idejére szól. 

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

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az ideiglenes 
bizottság létrehozásával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
175/2018. (V. 2.) sz. határozata 
 
Ideiglenes bizottság létrehozása az aradi vértanúk emlékhely kialakításának 
véleményezésére 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ideiglenes bizottságot hoz 
létre az aradi vértanúk emlékhely kialakításának véleményezésére. 
A bizottság megbízatása e feladat ellátásának idejére szól. 
 
A Képviselő-testület az ideiglenes bizottság tagjainak választja: 
 
1. Major Ferencné alpolgármester, 
2. Vincze János Farkas történelemtanárt, 
3. Göröcs László mb. intézményvezetőt, 
4. Bertalan János jászkapitányt, 
5. Dankó Zoltán főépítészt. 

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

 
Bertalanné Drávucz Katalin: a bizottságot valakinek össze kell fognia, és irányítani. 
Szükséges lenne határidőt szabni, hogy mikorra kerüljön a képviselő-testület elé az emlékhely 
kialakításának helyére vonatkozó javaslata, valamint a látványterv. 
 
Szöllősi János: a következő soros képviselő-testületi ülésre. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a következő soros képviselő-testületi ülés május 24-én lesz, 
melyhez a testületi anyagot május 18-án ki kell küldeni, ezért május 18-ig be kellene érkeznie 
a javaslatnak. 
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Bertalan János: májusban jóvá lehetne hagyni a helyszínt, és júniusban a látványtervet, 
akkor októberre megtörténhetne a kivitelezés. 
 
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 javaslattal, hogy 
a május 24-i ülésre kerüljön beterjesztésre az aradi vértanúk emlékhely helyszínének 
javaslata? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
176/2018. (V. 2.) sz. határozata 
 
Ideiglenes bizottság részére feladat meghatározása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az aradi vértanúk 
emlékhely kialakítására létrehozott ideiglenes bizottságot felkéri, hogy 2018. május 
18-ig írásban tegyen javaslatot az aradi vértanúk emlékhely kialakításának helyszínére. 

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

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
a június 21-i ülésre kerüljön beterjesztésre az aradi vértanúk emlékhely látványterve? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
177/2018. (V. 2.) sz. határozata 
 
Ideiglenes bizottság részére feladat meghatározása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az aradi vértanúk 
emlékhely kialakítására létrehozott ideiglenes bizottságot felkéri, hogy 2018. június 
15-ig írásban tegyen javaslatot az aradi vértanúk emlékhely látványtervére, és a 
kivitelezés költségbecslésére. 

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

Előterjesztés a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00013 azonosító-számú, „Szociális 
alapszolgáltatások fejlesztése Jászladányban” című projekt kapcsán rendelet 
megalkotására 
Előadó: Lovász Imre jegyző, 
 Dankó Zoltán főépítész, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos anyagot mindenki 
megkapta, átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre: mielőtt tájékoztatja a testületet a rendeletről, megkéri Dankó Zoltán főépítészt, 
hogy a pályázatnál felmerült problémáról tájékoztassa a képviselő-testületet. 
 
Dankó Zoltán: az önkormányzat egy pályázatban kíván részt venni, mely pályázatnak a 
megvalósítása 2 épületben történne, egy meglévő épület felújításában, és egy új 
megépítésében. Ezt, az emlékpark mögötti telkek egyesítésével képzelték el. Van egy 
nagyobb telek, ami ennek a projektnek a telke lesz, a maradék telkek telekhatárait pedig 
átszabnák. Ahhoz, hogy a projekt eredeti elképzelés szerinti maradéktalan megvalósítása és 
változtatás nélküli megvalósítása megtörténhessen, a Földhivatal együttműködésére lenne 
szükség, akik zsúfolásig vannak munkával, mert most nevesítik azokat az osztatlan közös 
tulajdonú termőföld részleteket, amelyeket a földosztáskor kiadtak osztatlanként. Most 
mindenkinek kimérik, és szinte csak ezzel foglalkoznak a Földhivatalnál, más munkát csak 60 
nap után tudnak elvégezni. Próbálkoztak sürgősséget kérni, de falakba ütköztek. Olyan 
megoldást kellett találni, ami a pályázatot nem hátráltatja, már így is alpolgármester asszony 
kedvezményeket és határidő hosszabbításokat volt kénytelen kieszközölni az irányító 
hatóságtól. 1 hónap haladékot kapott az önkormányzat. Ezt kihasználva a tervezővel 
megegyeztek, hogy áttervezi a házat úgy, hogy nem az egész telek együttesre, hanem a 
jelenlegi telekre legyen alkalmas engedélyezés oldaláról. Ezen a telken a szükséges előírt 
parkolók már nem férnek el. Eredetileg sem erre a telekre tervezték a parkolók kialakítását, 
hanem a szomszédos, jelenleg beépítetlen, szintén önkormányzati tulajdonú telekre, ami az 
adott telektől a piac felé eső, piaci parkolónak használt telek. Ez az intézmény is, illetve a piac 
is tudná használni parkolási célra. Az országos építésügyi előírásokban (OTÉK) az szerepel, 
hogy a telken belül kell megoldani a parkolást általános esetben, kivéve, ha a testület olyan 
rendelkezést alkalmaz, ami ettől eltérő. Az építési szabályzatban az szerepel, hogy a telken 
kell megoldani, kivéve, ha a helyi parkolási rendeletben ettől eltérően, megengedőbben 
fogalmaz a testület. Megoldás lehet, hogy ha a testület alkot egy parkolási rendeletet, ebben a 
rendeletben leírja egyik lehetőségként, hogy az önkormányzat megépíti a parkolót, melynek a 
díja országos árat nézve 500.000-600.000,- forint/parkoló befizetése esetén közterületi 
parkolóként használható, így megvalósul az építkezésnél előírt parkolóhely. A másik 
lehetőség, hogy az önkormányzat a parkolási rendeletén keresztül megengedi, hogy az adott 
telek környezetében, 500 méteren belül, másik telken alakítsa ki az építtető a számára előírt 
parkolót. Lehetőségként áll fenn a parkoló rendelet megalkotása, vagy a Helyi Építési 
Szabályzat adott részének hatálytalanítása, ezzel megszűnik a probléma, kiadhatóvá válik az 
építési engedély. 
 
Lovász Imre: egyeztetett a kiemelt építésügyi hatósággal, bár nem biztos, hogy ők lesznek az 
engedélyező hatóság, mert január elsejétől úgy változott meg a vonatkozó jogszabály, hogy 
Jászapátira be kell nyújtani az építési engedély iránti kérelmet. Jászapáti Szolnokra benyújtja 
a más hatóság kijelölése iránti kérelmét, és Szolnok ki fog jelölni valakit, aki el fog járni 
ebben az ügyben, tehát jelenleg nem tudni, hogy ki lesz az eljáró hatóság. Ez első fokú 
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kiemelt építésügyi hatósággal egyeztetett, véleményük alapján kiadható az építési engedély, 
ha nyilatkozik az önkormányzat, hogy 500 méteren belül más telken lévő parkolóban tudja 
parkoltatni ezeket a gépjárműveket, így megvalósítható a beruházás. Ezzel ellentétes a Helyi 
Építési Szabályzat egyik bekezdésének egyik része, az előterjesztésben szereplő rendelet 
tervezet ezt a részt hatályon kívül helyezné. A későbbiekben meg lehet alkotni a parkolóhely 
létesítéséről szóló helyi önkormányzati rendeletet is, bár ez kicsit összetettebb, mint első 
körben látszik, de ha igény merül fel, akkor akár már a következő soros testületi ülésre elő 
lehet készíteni. 
 
Dankó Zoltán: azért nem Jászapáti adja ki az engedélyt, mert az önkormányzat érintett az 
építési engedély kérelemben, mint kérelmező. Amikor az önkormányzat kiadja a 
hozzájárulást, akkor az önkormányzat hozzájárul, mint tulajdonos, hogy az építtető – az 
önkormányzat – a telkén kialakítsa a parkolót.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az önkormányzatnak a szociális alapszolgáltatások fejlesztése 
pályázatnál szüksége van az építési engedélyre. Elegendő ehhez a HÉSZ módosítása? 
 
Lovász Imre: igen, és egy nyilatkozat arról, hogy az önkormányzat 500 méteren belül 
parkolót biztosít. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja a 
testületnek, hogy nyilatkozzon arról, hogy a parkoló 500 méteren belüli telken kerül 
kialakításra, amely a telekegyesítést követően a telek részévé fog válni. A bizottság javasolja 
továbbá a HÉSZ egy részének hatályon kívül helyezését az előterjesztés szerint. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az ügyrendi 
bizottság javaslatára a rendelettervezet elfogadásáról? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
rendeletet alkotja: 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2018. (V. 3.) önkormányzati rendelete 

Jászladány Nagyközségi Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)  

és Szabályozási tervéről szóló 

21/2008. (XII. 7.) önkormányzati rendelet  

rendelkezésének hatályon kívül helyezéséről 

 
(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 

 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az ügyrendi 
bizottság javaslatával a nyilatkozat meghozataláról? 
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A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
178/2018. (V. 2.) sz. határozata 

A TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00013 azonosító-számú, „Szociális alapszolgáltatások 
fejlesztése Jászladányban” című projekt kapcsán nyilatkozat meghozataláról 
 

 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel nyilatkozik arról, hogy a TOP-4.2.1-15-
JN1-2016-00013 azonosító-számú, „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése 
Jászladányban” című projekt megvalósítása során a parkoló a szomszédos, 1402/2 
hrsz. alatti telken kerül kialakításra, amely ingatlan a telekegyesítést követően az 
építési telek részévé válik. 

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

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

Előterjesztés a TOP-1.4.1 kódjelű "Óvodai és bölcsődei szolgáltatások fejlesztése 
Jászladányban" című projekt keretében közbeszerzési eljárás megindításáról 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Major Ferencné alpolgármester, 
 TOP-SZAKÉRTŐ Kft. képviselője, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a közbeszerzési kiírásról szóló írásos anyagot mindenki 
megkapta, melyet nem kíván szóban kiegészíteni. Megkérdezi Major Ferencné 
alpolgármestert, hogy kívánja-e az írásos anyagot összefoglalni, vagy kiegészíteni? 
 
Major Ferencné: a kibővített pénzügyi bizottsági ülésen elmondta javaslatait, egyéb 
kiegészítést nem kíván tenni, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság részéről: a bizottság az alábbi 
módosításokkal javasolja elfogadásra az írásos anyagot: Az Ajánlattételi felhívás címe az 
alábbiakra változik: „Ajánlattételi Felhívás a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00034 kódjelű 
"Óvodai és bölcsődei szolgáltatások fejlesztése Jászladányban" tárgyában” A kódszám és a 
pontos projektcím a teljes dokumentumban átvezetésre kerüljön. Az Ajánlattételi felhívás 3) 
pontjában „A fejlesztés fő elemei” rész kiegészül a „parkoló építése” felsorolással. Az 
Ajánlattételi felhívás 5) pontjában: A szerződés keretében a teljesítési határidő a munkaterület 
átadásától számított 6 hónap, azzal, hogy a teljesítés véghatárideje: 2018. december 31. Az 
Ajánlattételi felhívás 7) pontjának 3. alpontjában a jótállás a Közbeszerzési törvényben 
általánosan elvárt hónap. Az Ajánlattételi felhívás 10) pontjában az ajánlattételi határidő az 
Ajánlattéli Felhívás megjelentésétől számítottan legyen meghatározva. Az Ajánlattételi 
felhívás 16) pontjában az Alkalmassági minimumkövetelmény első bekezdésében a 1342 m2 
kerüljön meghatározásra. A Közbeszerzési Dokumentum IV. Vállalkozási szerződésben az 
önkormányzat adatai mellett a műszaki ellenőrre vonatkozó részt is ki kell tölteni. A 
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Vállalkozási szerződés 44. pontjában „A kivitelezési munkához szükséges víz mennyiséget, 
az elektromos energia mennyiségét a vállalkozónak kell biztosítani.” 
 
Gyárfás Lajos: ezért a pályázatért ki a felelős? 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: helyben minden pályázatot Major Ferencné fog össze. 
 
Gyárfás Lajos: ki a projektmenedzsment? 
 
Major Ferencné: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. Ezeket a 
pályázatokat csak közszféra szervezet, vagy az önkormányzat saját menedzsment szervezete 
bonyolíthatja. A négy pályázatból 3-at menedzsel a megye, a 4. az önkormányzatnál maradt.  
 
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 pénzügyi 
bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
179/2018. (V. 2.) sz. határozata 

A TOP-1.4.1 kódjelű "Óvodai és bölcsődei szolgáltatások fejlesztése Jászladányban" 
című projekt keretében közbeszerzési kiírás elfogadásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel az előterjesztésben szereplő 
Ajánlattételi felhívást „Óvoda Felújítása, Bővítése, Átalakítása” tárgyban 
(továbbiakban: Ajánlattételi felhívás) az alábbi módosításokkal fogadja el: 

- Az Ajánlattételi felhívás címe az alábbiakra változik: 
 „Ajánlattételi Felhívás a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00034 kódjelű "Óvodai és 

bölcsődei szolgáltatások fejlesztése Jászladányban" tárgyában” 
 A kódszám és a pontos projektcím a teljes dokumentumban átvezetésre 

kerüljön. 
- Az Ajánlattételi felhívás 3) pontjában „A fejlesztés fő elemei” rész kiegészül a 

„parkoló építése” felsorolással. 
- Az Ajánlattételi felhívás 5) pontjában: A szerződés keretében a teljesítési 

határidő a munkaterület átadásától számított 6 hónap, azzal, hogy a teljesítés 
véghatárideje: 2018. december 31. 

- Az Ajánlattételi felhívás 7) pontjának 3. alpontjában a jótállás a Közbeszerzési 
törvényben általánosan elvárt hónap. 

- Az Ajánlattételi felhívás 10) pontjában az ajánlattételi határidő az Ajánlattéli 
Felhívás megjelentésétől számítottan legyen meghatározva. 

- Az Ajánlattételi felhívás 16) pontjában az Alkalmassági minimumkövetelmény 
első bekezdésében a 1342 m2 kerüljön meghatározásra. 

A Közbeszerzési Dokumentum IV. Vállalkozási szerződésben az önkormányzat adatai 
mellett a műszaki ellenőrre vonatkozó részt is ki kell tölteni. 
A Vállalkozási szerződés 44. pontjában „A kivitelezési munkához szükséges víz 
mennyiséget, az elektromos energia mennyiségét a vállalkozónak kell biztosítani.” 
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Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

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

Előterjesztés a TOP-3.1.1 kódjelű "Kerékpárút építése Jászladányban" című projekt 
keretében közbeszerzési eljárás megindításáról 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Major Ferencné alpolgármester, 
 TOP-SZAKÉRTŐ Kft. képviselője, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a közbeszerzési kiírásról szóló írásos anyagot mindenki 
megkapta, melyet nem kíván szóban kiegészíteni. Megkérdezi Major Ferencné 
alpolgármestert, hogy kívánja-e az írásos anyagot összefoglalni, vagy kiegészíteni? 
 
Major Ferencné: nem kívánja összefoglalni, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság részéről: a bizottság az alábbi 
módosításokkal javasolja elfogadásra az írásos anyagot: Az Ajánlattételi felhívás címe az 
alábbiakra változik: „Ajánlattételi Felhívás a TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00020 kódjelű 
"Kerékpárút építése Jászladányban" tárgyában” A kódszám és a pontos projektcím a teljes 
dokumentumban átvezetésre kerüljön. Az Ajánlattételi felhívás 4) pontjában a Kerékpáros 
létesítmény – I. szakasz: első mondata helyesen: „Az első szakasz a Jászladányi Móra Ferenc 
Általános Iskola előtt kezdődik az aszfalt gyalogjárda felújításával, 29,1 méter hosszban.” Az 
Ajánlattételi felhívás 4) pontjában a Kerékpáros létesítmény – II. szakasz 6 bekezdésének első 
mondata helyesen: „A piac szórt parkolójában 60 db kerékpár befogadására alkalmas tároló 
kerül kialakításra. Az Ajánlattételi felhívás 6) pontjában a teljesítési határidő a hatályos 
Támogatási Szerződés szerint:2018. október 31. Az Ajánlattételi felhívás 7) pontjában a hrsz. 
számok kerülnek feltüntetésre. Az Ajánlattételi felhívás 8) pontjában az előleg a teljes 
ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg. Az Ajánlattételi felhívás 8) pontjában a 
Számlázás: Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít valamennyi beszerzési rész 
esetében akként, hogy Vállalkozónak a teljesítés során 4 számla (ideértve a végszámlát is, de 
az előlegszámlát nem) benyújtásának lehetősége biztosított…” Az Ajánlattételi felhívás 10) 
pontja az általánosan elfogadottak szerint kerül meghatározásra. Az Ajánlattételi felhívás 10) 
pontjában a jótállás a Közbeszerzési törvényben általánosan elvárt hónap. Az Ajánlattételi 
felhívás 11) pontjában az alkalmassági minimumkövetelményben: „M/1. Alkalmatlan az 
ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 6 hónapban 
az ajánlattevő nem rendelkezik összesen minimum 1700 m hosszúságú útépítésre és/ vagy 
útfelújításra vonatkozó, szerződésszerűen teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult, 
referenciával.” Az Ajánlattételi felhívás 12) pontjában az ajánlattételi határidő az Ajánlattéli 
Felhívás megjelentésétől számítottan legyen meghatározva. Az Ajánlattételi felhívás 22) 
pontjában a teljesítés határideje a hatályos Támogatási Szerződés szerint: 2018. október 31. 
Az Ajánlat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat „Jászladány Nagyközség kerékpárút 
hálózat építése” tárgyú közbeszerzési eljárásban dokumentum vállalkozási szerződés 
tervezetében az önkormányzat adatai mellett a műszaki ellenőrre vonatkozó részt is ki kell 
tölteni. A vállalkozási szerződés IV. pont 2. alpontjában a „Szerződő Felek megállapodnak, 



 14 

hogy pótmunkára nincs lehetőség. Előleget Megrendelő a nettó vállalkozói díj 5 %-a erejéig 
biztosít. Az előleget Megrendelő legkésőbb a munkaterület átadását követő 15 napon belül 
köteles kifizetni. A Kbt. 135. § (7) bekezdése szerinti nettó vállalkozói díj 5%-át erejéig 
biztosíték nem kérhető.” A vállalkozási szerződés IV. pont 12. alpontjában „Vállalkozó 1 db 
előlegszámla, 3 db részszámla (25%-os, 50%-os és 75%-os teljesítés esetén) és 1 db 
végszámla benyújtására jogosult” A vállalkozási szerződés VI. pont 20. alpontjában „A 
kivitelezési munkához szükséges víz mennyiséget, az elektromos energia mennyiségét a 
vállalkozónak kell biztosítani.” 
 
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 pénzügyi 
bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
180/2018. (V. 2.) sz. határozata 

A TOP-3.1.1 kódjelű "Kerékpárút építése Jászladányban" című projekt keretében 
közbeszerzési kiírás elfogadásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel az előterjesztésben szereplő 
Ajánlattételi felhívást „Jászladány Nagyközség kerékpárút hálózat építése” tárgyú 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény („Kbt.”) 115. § (1) szerinti nyílt 
közbeszerzési (továbbiakban: Ajánlattételi felhívás) az alábbi módosításokkal fogadja 
el: 

- Az Ajánlattételi felhívás címe az alábbiakra változik: 
„Ajánlattételi Felhívás a TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00020 kódjelű "Kerékpárút 
építése Jászladányban" tárgyában” 
A kódszám és a pontos projektcím a teljes dokumentumban átvezetésre 
kerüljön. 

- Az Ajánlattételi felhívás 4) pontjában a Kerékpáros létesítmény – I. szakasz: 
első mondata helyesen: „Az első szakasz a Jászladányi Móra Ferenc Általános 
Iskola előtt kezdődik az aszfalt gyalogjárda felújításával, 29,1 méter 
hosszban.” 

- Az Ajánlattételi felhívás 4) pontjában a Kerékpáros létesítmény – II. szakasz 6 
bekezdésének első mondata helyesen: „A piac szórt parkolójában 60 db 
kerékpár befogadására alkalmas tároló kerül kialakításra.  

- Az Ajánlattételi felhívás 6) pontjában a teljesítési határidő a hatályos 
Támogatási Szerződés szerint:2018. október 31. 

- Az Ajánlattételi felhívás 7) pontjában a hrsz. számok kerülnek feltüntetésre. 
- Az Ajánlattételi felhívás 8) pontjában az előleg a teljes ellenszolgáltatás 5%-

ának megfelelő összeg. 
- Az Ajánlattételi felhívás 8) pontjában a Számlázás: Ajánlatkérő részszámlázási 

lehetőséget biztosít valamennyi beszerzési rész esetében akként, hogy 
Vállalkozónak a teljesítés során 4 számla (ideértve a végszámlát is, de az 
előlegszámlát nem) benyújtásának lehetősége biztosított…” 
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- Az Ajánlattételi felhívás 10) pontja az általánosan elfogadottak szerint kerül 
meghatározásra. 

- Az Ajánlattételi felhívás 10) pontjában a jótállás a Közbeszerzési törvényben 
általánosan elvárt hónap. 

- Az Ajánlattételi felhívás 11) pontjában az alkalmassági 
minimumkövetelményben:  
„M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás 
megküldésétől visszafelé számított 6 hónapban az ajánlattevő nem rendelkezik 
összesen minimum 1700 m hosszúságú útépítésre és/ vagy útfelújításra 
vonatkozó, szerződésszerűen teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult, 
referenciával.” 

- Az Ajánlattételi felhívás 12) pontjában az ajánlattételi határidő az Ajánlattéli 
Felhívás megjelentésétől számítottan legyen meghatározva. 

- Az Ajánlattételi felhívás 22) pontjában a teljesítés határideje a hatályos 
Támogatási Szerződés szerint: 2018. október 31. 

Az Ajánlat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat „Jászladány Nagyközség 
kerékpárút hálózat építése” tárgyú közbeszerzési eljárásban dokumentum vállalkozási 
szerződés tervezetében az önkormányzat adatai mellett a műszaki ellenőrre vonatkozó 
részt is ki kell tölteni.  
A vállalkozási szerződés IV. pont 2. alpontjában a „Szerződő Felek megállapodnak, 
hogy pótmunkára nincs lehetőség. Előleget Megrendelő a nettó vállalkozói díj 5 %-a 
erejéig biztosít. Az előleget Megrendelő legkésőbb a munkaterület átadását követő 15 
napon belül köteles kifizetni. A Kbt. 135. § (7) bekezdése szerinti nettó vállalkozói díj 
5%-át erejéig biztosíték nem kérhető.” 
A vállalkozási szerződés IV. pont 12. alpontjában „Vállalkozó 1 db előlegszámla, 3 db 
részszámla (25%-os, 50%-os és 75%-os teljesítés esetén) és 1 db végszámla 
benyújtására jogosult” 

A vállalkozási szerződés VI. pont 20. alpontjában „A kivitelezési munkához szükséges 
víz mennyiséget, az elektromos energia mennyiségét a vállalkozónak kell biztosítani.” 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal 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 TOP-3.2.1 kódjelű "Épületenergetikai fejlesztések Jászladány 
településen" című projekt keretében beszerzési eljárás megindításáról 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Major Ferencné alpolgármester, 
 TOP-SZAKÉRTŐ Kft. képviselője, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a közbeszerzési kiírásról szóló írásos anyagot mindenki 
megkapta, melyet nem kíván szóban kiegészíteni. Megkérdezi Major Ferencné 
alpolgármestert, hogy kívánja-e az írásos anyagot összefoglalni, vagy kiegészíteni? 
 
Major Ferencné: nem kívánja összefoglalni, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
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Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság részéről: a bizottság az alábbi 
módosításokkal javasolja elfogadásra az írásos anyagot: Az Ajánlat Kérés címe az alábbiakra 
változik: Ajánlat kérés a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00040 kódjelű "Épületenergetikai 
fejlesztések Jászladány településen" című projekt keretében. A kódszám és a pontos 
projektcím a teljes dokumentumban átvezetésre kerüljön. Az Ajánlat Kérés 3) pontjában az 
ajánlattételi határidő az Ajánlat Kérés megjelentésétől számított 30 napban legyen 
meghatározva. Az Ajánlat Kérés 8) pontjában az ajánlatok bontásának határideje az Ajánlat 
Kérés megjelentésétől számított 30 napban legyen meghatározva. Az Ajánlat Kérés 10.3 
pontjában a szerződéskötés tervezett időpontja az ajánlatok bontását követő 15. nap.  
 
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 pénzügyi 
bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
181/2018. (V. 2.) sz. határozata 

A TOP-3.2.1 kódjelű "Épületenergetikai fejlesztések Jászladány településen" című 
projekt keretében beszerzési kiírás elfogadásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel az előterjesztésben szereplő 
AJÁNLAT KÉRÉS – ”Polgármesteri Hivatal Energetikai korszerűsítése” tárgyban 
(továbbiakban: Ajánlat Kérés) az alábbi módosításokkal fogadja el: 

- Az Ajánlat Kérés címe az alábbiakra változik: 
Ajánlat kérés a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00040 kódjelű "Épületenergetikai 
fejlesztések Jászladány településen" című projekt keretében 
A kódszám és a pontos projektcím a teljes dokumentumban átvezetésre 
kerüljön. 

- Az Ajánlat Kérés 3) pontjában az ajánlattételi határidő az Ajánlat Kérés 
megjelentésétől számított 30 napban legyen meghatározva. 

- Az Ajánlat Kérés 8) pontjában az ajánlatok bontásának határideje az Ajánlat 
Kérés megjelentésétől számított 30 napban legyen meghatározva. 

- Az Ajánlat Kérés 10.3 pontjában a szerződéskötés tervezett időpontja az 
ajánlatok bontását követő 15. nap.  

- Az Ajánlati Lapon a projekt kódszámát és címét át kell vezetni. 
 

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

Előterjesztés az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú, "Humán szolgáltatások 
fejlesztése a Jászapáti járásban" című projekthez kapcsolódó lakhatási támogatásról  
Előadó: Major Ferencné alpolgármester 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a lakhatási támogatásról szóló írásos előterjesztést mindenki 
megkapta, átadja a szót Major Ferencné alpolgármesternek. 
 
Major Ferencné: az elmúlt képviselő-testületi ülésen ennek a projektnek a keretében 
ösztöndíjpályázatokat írt ki a testület a 16-22 éves fiataloknak, illetve a helyi 
humánszolgáltatásban dolgozó szakemberek számára. A jelen előterjesztés, illetve a mögötte 
található pályázati felhívás és a hozzá kapcsolódó adatlap. Ennek a projektnek a keretén belül 
ugyancsak az önkormányzat fenntartásában működő humánszolgáltatás területén dolgozó 
szakemberek számára teszi lehetővé lakhatási támogatás biztosítását a projekt 30 hónapos 
időtartama alatt. A projekt tervezésekor Jászladányra 3 millió forint jutott ebben a 
tevékenységben. Átlagosan 2 fő 30 hónapon keresztül részesülhet majd bruttó 50.000,- 
Ft/fő/hó összegben, ami történhet készpénzes fizetéssel, illetve utalvány formájában is. 
Javaslat a képviselő-testület felé, hogy ne az egész támogatási intervallumra írja ki az 
önkormányzat a pályázatot, hanem mindig csak 6 hónapra, hogy minél több szakember 
részesülhessen támogatásban. A pályázatot sablonként kapták Jászapátiról, melyet minden 
település kiegészíthet. A település dönti el, hogy hány pályázatót milyen összegben támogat, 
akár kisebb összegű is lehet a támogatás. A fő kritérium a projekt megvalósítása 
szempontjából, hogy 3 millió forint, amit erre lehet fordítani. Ezt a pályázati felhívást, illetve 
az adatlapot szintén a települési honlapon, illetve a Facebook oldalon megjelenteti az 
önkormányzat, ezzel kerül meghirdetésre. Itt is, ahogyan az előző pályázatoknál is egy 
háromfős ideiglenes bizottságot kell létrehozni, amit az előzőekhez hasonlóan a polgármester, 
jegyző, illetve a projektben dolgozó szakember részvételével javasolják felállítani. 
 
Bertalan László: az önkormányzathoz fel lenne véve ez a két személy? 
 
Major Ferencné: nem, az önkormányzatnál jelenleg dolgozó személyeket lehet támogatni, a 
lakhatásukkal kapcsolatos kiadásaik enyhítésére.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ha az önkormányzatnál dolgozó 150 személy közül 50 
benyújtja a pályázatot, akkor mi alapján fog a bizottság dönteni? Az egy főre jutó havi nettó 
200 ezer forint átlagjövedelem magas. 
 
Major Ferencné: ha csökkentik az egy főre jutó jövedelem összegét, akkor lehet, hogy olyan 
szakembert zárnak ki a pályázatból, akire nagy szükség van az önkormányzatnál. Lehet 
csökkenteni a támogatás összegét. Dönthet úgy a testület például, hogy 4 főt támogat havi 25 
ezer forint összeggel. 
 
Szöllősi János: a maximum összeg van meghatározva a kiírásban. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: mivel 6 hónapra szól a támogatás, ezért 5-ször tudja kiírni az 
önkormányzat, tehát összesen akár 20 fő is támogatható. 
 
Bertalan László: nem lehetne szétosztani annyi felé, ahányan jelentkeznek? És akkor 
mindenki kapna, csak kevesebbet? És akkor a döntés nem okozna feszültséget. 
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Major Ferencné: a pályázat megtervezésekor került bele a 3 millió forint, és a 2 fő 
támogatása 30 hónapon keresztül átlagosan 50.000,- forint/fő/hó összegben. Ez a tervezet 
volt, van lehetőség a pályázati kiírást módosítani. Azért került bele ez az összeg, mert 
valamennyire a terveknek meg kell felelni, ha nagy változás következik be, akkor azt a 
közreműködő szervezet felé jelezni kell.  
 
Seresné Lados Éva: javasolja, hogy az 50 ezer forint elé kerüljön bele, hogy maximum, hogy 
ne csalódjon senki, ha mégsem kap ennyit.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: van rá utalás, hogy nem biztos, hogy ennyit kap, mert úgy van 
a kiírásban, hogy a „megítélhető, átlagos”. Az érthetőség végett oda lehet írni, hogy 
maximum. 
 
Tóth Imre: meg lehetne határozni, hogy egy személy a 30 hónap alatt összesen maximum 
mennyi támogatást kaphat. 
 
Major Ferencné: javasolja, hogy a második kiírásnál tüntessék fel azt, hogy a korábban 
támogatásban részesült dolgozó már nem adhatja be. 
 
Tóth Imre: az sem jó, ha kizárják, mert lehet, hogy kevés lesz a pályázó, vagy lesz olyan 
személy, akit többször is szívesen támogatna az önkormányzat. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: akkor nem lenne kizárva, hanem amennyiben már 
támogatásban részesült, akkor a bírálati szempontnál ezt figyelembe fogják venni, mert 
egyébként, ha összesen csak 2 fő fog pályázni, akkor sem lenne kizárva senki.  
 
Tóth Imre: úgy kell megfogalmazni a pályázati kiírást, hogy félreérthető dolog ne legyen 
benne. 
 
Bertalan László: meg lehetne határozni, hogy a 30 hónap támogatási időszak alatt egy 
személy csak maximum 100 ezer forint támogatásban részesülhessen.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: javasolja az egy főre jutó jövedelemhatár csökkentését 150 
ezer forintra. Meg kellene hagyni a lehetőséget a bizottságnak, hogy a bírálat során több 
szempontot is figyelembe vegyenek. A támogatási összegnél úgy kellene fogalmazni, hogy 
minimum 10 ezer forint/fő/hó, maximum 50 ezer forint. 

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
a megítélhető támogatás min. 10 ezer max. 50 ezer legyen? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
182/2018. (V. 2.) sz. határozata 

A humán szolgáltatásban dolgozó szakemberek lakhatási támogatására szóló pályázati 
felhívás módosítása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a humán szolgáltatásban 
dolgozó szakemberek lakhatási támogatására szóló pályázati felhívást az alábbiakban 
módosítja: 
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A megítélhető átlagos támogatás bruttó összege: min. 10.000,- Ft/fő/hó, max. 50.000,- 
Ft/fő/hó vagy ilyen értékben természetbeni juttatás (utalvány). 
 
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 fogadja el az ideiglenes 
bizottság létrehozását az előterjesztés szerint? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
183/2018. (V. 2.) sz. határozata 

Ideiglenes bizottság létrehozása pályázatok véleményezésére 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-1.5.3-16-2017-
00032 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti Járásban” című 
projekthez kapcsolódó lakhatási támogatásra kiírásra kerülő pályázati felhívásokra 
beérkezett pályázatok elbírálására létrehozza az alábbi bizottságot: 
• Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
• Lovász Imre jegyző 
• Major Ferencné szociális támogató 

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

 é r t e s ü l n e k .  

 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el pályázat kiírását 
6 hónap időtartamra? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
184/2018. (V. 2.) sz. határozata 

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a 
Jászapáti Járásban” című projekthez kapcsolódó lakhatási támogatásról 
 

1./ Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az EFOP-
1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti 
Járásban” című projekthez kapcsolódó lakhatási támogatásról szóló pályázati felhívást 
és pályázati adatlapot a módosított formában. Egyben felkéri a polgármestert a 
pályázati felhívás meghirdetésére. 
 

2./ Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-1.5.3-16-
2017-00032 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti Járásban” 
című projekthez kapcsolódó lakhatási támogatásra kiírásra kerülő pályázati 
felhívásokra beérkezett pályázatok elbírálására létrehozza az alábbi bizottságot: 
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• Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
• Lovász Imre jegyző 
• Major Ferencné szociális támogató 
 

3./ Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakhatási támogatásra 
vonatkozó pályázati felhívást 6 hónapos időintervallumra írja ki folyamatosan a 
projekt lezárásáig. 

  
Határidő 2020. december 31. 
Felelős  polgármester 

 
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 Jászladány belterületi járdáinak felújítása pályázat kapcsán kivitelező 
kiválasztására 
Előadó: Kun Mariann ügyintéző 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: Jászladány belterületi járdáinak felújítása pályázat kapcsán a 
kivitelező kiválasztásáról szóló írásos előterjesztést mindenki megkapta. 3 árajánlat érkezett 
be a beszerzési szabályzatnak megfelelően, a legkedvezőbb árajánlatot a NÜVI nyújtotta be. 
Megkérdezi Kun Mariann ügyintézőt, hogy kívánja-e az írásos anyagot szóban kiegészíteni? 
 
Kun Mariann: nem kívánja kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy az írásos előterjesztéssel 
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
185/2018. (V. 2.) sz. határozata 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések – Jászladány belterületi járdáinak 
felújítása” projekt keretében kivitelező kiválasztása 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések – Jászladány belterületi járdáinak felújítása” 
projekt keretében járdafelújítás tárgyában kivitelezésre a Nagyközség Üzemeltetési és 
Vagyonkezelő Intézmény (5055 Jászladány, Hősök tere 6.) árajánlatát fogadja el 
bruttó 17.646.999,- Ft összegben. A forrást a projekt költségvetéséből biztosítja. 
Egyben megbízza a polgármestert a szerződés aláírására. 

  
 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal 
 




