
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

2018. május 24-én megtartott soros nyílt ülésén, 

a Polgármesteri Hivatal dísztermében 

 
 
Jelen vannak: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt 
Arnold, Dr. Bakos Beáta, Bertalan László, Gyárfás Lajos, Major Ferencné, Seresné Lados 
Éva, Tóth Imre, Szöllősi János 9 fő képviselő. 
 
Tanácskozási joggal jelen van:  

Lovász Imre jegyző, 
Lóczi István aljegyző, 
Mezei Norbert a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője,  
Lajosné Kiss Klára a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője,  
Kun Adrienn a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár megbízott 
vezetője, 
Göröcs László a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény megbízott 
vezetője, 
Müllerné Braun Erika az Ozoróczky Mária Szociális Központ intézményvezetője, 
Bertalan János jászkapitány, 
Dankó Zoltán főépítész, 
Horváth Zoltán Regio-Kom Kft. képviselője.  
 

 
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester tisztelettel köszönti a soros képviselő-testületi 
ülésen megjelent képviselőket, megjelenteket. Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 9 fő 
jelen van, 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? 
 
Gyárfás Lajos: nyílt ülésben utolsó napirendi pontként javasolja, hogy a testület Egyebek 
című napirendi pontot tárgyaljon. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: javasolja, hogy nyílt ülésben 17. napirendi pontként a TOP-
3.1.1-15-JN1-2016-00020 számú „Kerékpárút építése Jászladányban” című projekt kapcsán a 
„kerékpárút építése Jászladányban” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról szóló 
előterjesztést tárgyalja a testület. 

(További módosító javaslat nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
nyílt ülésben 17. napirendi pontként a TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00020 számú „Kerékpárút 
építése Jászladányban” című projekt kapcsán a „kerékpárút építése Jászladányban” tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztést tárgyalja a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
186/2018. (V. 24.) sz. határozata 
 
Napirend kiegészítése 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi 
ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben 17. pontként kíván 
tárgyalni: 

 17./ Előterjesztés a TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00020 számú „Kerékpárút építése 
Jászladányban” című projekt kapcsán a „kerékpárút építése Jászladányban” 
tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 

 Előadó: Major Ferencné alpolgármester 
 
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 18. napirendi pontként Egyebek című napirendi pontot tárgyaljon a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
187/2018. (V. 24.) 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./ Egyebek 
 Előadó: Gyárfás Lajos képviselő 
 
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 18 napirendi pontot nyílt ülésben, 3 napirendi pontot zárt ülésben tárgyal 
a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
188/2018. (V. 24.) sz. határozata 
 
Napirend elfogadása 
 

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

 



 3 

N a p i r e n d :  
 
 

1./ Tájékoztató a kommunális és szelektív hulladékgyűjtésről a szolgáltatás 
ellenértékének folyamatos és rendszeres kiszámlázásáról 

 Előadó: Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 
képviselője, 

  Regio-Kom Kft. ügyvezetője 

2./ Előterjesztés az Aradi vértanúk emlékhely kialakításának helyszínére 
 Előadó: Ideiglenes bizottság 

3./ Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak 
módosítására 

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

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

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

5./ Beszámoló az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról, 
javaslat zárszámadási rendelet elfogadására 

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

6./ Javaslat a 2017. évi maradvány felosztására 
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,  
  Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

7./ A NÜVI beszámolója a képviselő-testület két ülése között a közmunka 
programokban foglalkoztatottak által végzett munkákról 

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

8./ Előterjesztés a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői 
álláshellyel kapcsolatos pályázat kiírására, vagy intézményvezetői 
megbízásra 

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

9./ Pályázati kiírás a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 
igazgatói álláshelyére, valamint ideiglenes bizottság létrehozása a 
Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói 
álláshelyére kiírt pályázat véleményezésére 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Lovász Imre jegyző, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
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10./ Pályázati kiírás a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 
intézményvezetői álláshelyére, valamint ideiglenes bizottság létrehozása a 
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény intézményvezetői 
álláshelyére kiírt pályázat véleményezésére 

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

11./ Előterjesztés a Nagyközségi Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és 
Működési Szabályzat 7. mellékletének – továbbképzési terv – 
módosítására 

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

12./ Előterjesztés a Bölcsőde szakmai programjának jóváhagyására 
 Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

13./ Előterjesztés a Jászladány belterületi utak burkolat felújítására 
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Göröcs László mb. intézményvezető,  
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

14./ Előterjesztés a Jászladány, Hősök tere 2. szám alatti önkormányzati 
ingatlanban működő fodrászat és kozmetika helyiségeinek felújítására 

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

15./ Előterjesztés a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00034 kódjelű "Óvodai és 
bölcsődei szolgáltatások fejlesztése Jászladányban" című projekt kapcsán 
eszközbeszerzésre 

 Előadó: Kun Mariann ügyintéző  

16./ Előterjesztés az EFOP-3.9.2-16-2017-00019 kódjelű „Humán kapacitások 
fejlesztése Jászapáti járásban” című projekt kapcsán eszközbeszerzésre 

 Előadó: Kun Mariann ügyintéző 

17./ Előterjesztés a TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00020 számú „Kerékpárút építése 
Jászladányban” című projekt kapcsán a „kerékpárút építése 
Jászladányban” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 

 Előadó: Major Ferencné alpolgármester 

18./ Egyebek 
 Előadó: Gyárfás Lajos képviselő 

 
Zárt ülés: 

 
19./ Jászladány Közszolgálatáért Díj odaítélése 
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

20./ Előterjesztés haszonbérleti szerződés megkötésére a 2197 hrsz-ú kivett 
beépítetlen belterületi földterület használatára 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
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21./ Előterjesztés Jászladány Nagyközségi Önkormányzat folyamatban lévő és 
benyújtott pályázatai tekintetében a pályázatban közreműködő 
személyekről, feladataikról, megbízásuk időtartamáról és megbízásukkal 
összefüggő díjazásukról 

 Előadó: Major Ferencné alpolgármester 

  

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 

Tájékoztató a kommunális és szelektív hulladékgyűjtésről a szolgáltatás ellenértékének 
folyamatos és rendszeres kiszámlázásáról 
Előadó: Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. képviselője, 
 Regio-Kom Kft. ügyvezetője 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: mindkét előadóként megjelölt szervezet megküldte írásos 
tájékoztatóját a napirendi ponthoz kapcsolódóan, természetesen meghívást is kaptak az ülésre. 
Szöllősi János képviselő munkaterv javaslatában kérte, hogy ezt a napirendi pontot tárgyalja 
meg a képviselő-testület. Köszönti Horváth Zoltánt a Regio-Kom Kft. képviselőjét, 
megkérdezi, hogy kívánja-e az írásos anyagot összefoglalni, vagy kiegészíteni? 
 
Horváth Zoltán: nem kívánja kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. 
 
Szöllősi János: a napirendi pontban a hulladékgyűjtés rendszeres kiszámlázásáról szeretett 
volna tájékoztatás kapni, mely a mai napig nem valósult meg. 
 
Horváth Zoltán: a lakosság felé nem valósult meg a számlázás? 
 
Szöllősi János: igen, a lakosság felé, akik már aggódnak, hogy egyszerre fognak megkapni 
több számlát, amit szinte heteken belül be kell fizetni. Lesz ebben változás? 
 
Horváth Zoltán: a számlázási feladatokat az állam vette át, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) küldi a számlákat a lakosság részére, a Regio-
Kom részére pedig szolgáltatási díjat fizet. A Regio-Kom részére az alapján az adatok alapján 
küldi a díjat, és a lakosság részére az alapján küldi a számlát, ami Regio-Kom szolgáltat. 
Minden negyed évben le kell adni az adatszolgáltatást, ami meg is történik. ha az egész 
település nem kap számlát, akkor az nem a Regio-Kom felelőssége. Az NHKV-nál a 
számlázási rendszerrel vannak problémák. Eddig mindenhol volt egy egyedi számlázás, amit 
nem egyszerű összefésülni. Volt már erről szó, hogy Jászladány esetében akadozik a 
számlázás. Ezt az átmeneti nehézséget meg kell oldani. Ha a lakosságnak csak kis részét érinti 
ez a probléma, akkor az lehet a Regio-Kom felelőssége, de ha az egész települést, akkor nem 
a Regio-Kom felelőssége. A Regio-Kom felelőssége akkor adódhat, ha valaki elhalálozik, és 
mégis kap számlát, vagy valaki új ingatlanba költözik, de nem kap számlát. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a teljes lakosság nem kap számlát.  
 
Horváth Zoltán: biztos, hogy nem hagyta ki a Regio-Kom Jászladányt, tehát az NHKV 
felelőssége, hogy nem kapnak számlát a lakosok. Ha ez a probléma még jelenleg is fennáll, 
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akkor utána kell nézni az NHKV-nál. Mivel a Regio-Kom tartja a kapcsolatot az állami 
céggel, ezért vállalja, hogy ennek a problémának utána fog nézni. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az önkormányzat hivatalos levélben keresse meg az NHKV-t, 
vagy elég ez a szóbeli jelzés, és intézni fogják a dolgot? 
 
Horváth Zoltán: elég ez a szóbeli jelzés, utána fog nézni a problémának. Jelezni fogja az 
NHKV felé, hogy a lakosok tömegesen nem kapnak számlát negyedévente.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: Jászladány esetében olyan probléma is adódik ebből a késői 
számlázásból, hogy az önkormányzat szemétszállítási díjkedvezményt nyújt bizonyos 
lakosoknak, akik akkor tudják ezt érvényesíteni, ha számlát kapnak. Az önkormányzat a 
számlázó felé jelzi ezeket a kedvezményeket, és előfordult olyan az első nagy számlázásnál, 
hogy nem lettek érvényesítve a kedvezmények.  
 
Horváth Zoltán: mivel az NHKV az egész országot kezeli, ezért próbál az egyszerűségre 
törekedni, ezért vannak negyedéves periódusok. Ezért kéri a változások közlését is 
negyedévente. Ebben a térségben nem olyan magas a közszolgáltatási díj, mint országos 
szinten máshol, ezért lehet, hogy úgy gondolják, hogy ha csúszik a negyed éves számla, akkor 
nem okoz problémát. De ebben az esetben nem egy negyedévről van szó. A kedvezményekkel 
kapcsolatban azt mondták, hogy nem szeretnének nullás számlát kiállítani, nem szeretnék 50 
%-os számlát kiállítani, hanem azt szeretnék, hogy mindenki teljes áru számlát kapjon, ami a 
kötelezettség, és az önkormányzat más módon adja oda a kedvezményt. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ezt az önkormányzat felé nem jelezték. 
 
Horváth Zoltán: az NHKV nem jelezte? 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: nem. Az önkormányzat jelezte feléjük a díjkedvezményeket, 
és azt, hogy adott esetben ez feléjük lesz rendezve, de ők nem jelezték, hogy ez problémát 
okoz.  
 
Horváth Zoltán: utána fog kérdezni, hogy ebben van-e változás. Akkor ezek szerint ők ezt 
tudják érvényesíteni, ha az önkormányzat jelzi. Utána fog kérdezni ezeknek a felvetéseknek. 
 
Szöllősi János: megköszöni a tájékoztatást.  
 
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 az írásos 
tájékoztatót a szóbeli kiegészítéssel együtt? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
189/2018. (V. 24.) sz. határozata 
 
A kommunális és szelektív hulladékgyűjtésről a szolgáltatás ellenértékének folyamatos 
és rendszeres kiszámlázásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat elfogadja a kommunális és szelektív 
hulladékgyűjtésről a szolgáltatás ellenértékének folyamatos és rendszeres 
kiszámlázásáról szóló írásos tájékoztatót a szóbeli kiegészítésekkel együtt.  

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

 
Bertalanné Drávucz Katalin: megköszöni Horváth Zoltánnak a segítséget.  
 
Horváth Zoltán: utána fog nézni a kérdéseknek; és jelentkezik.  
 
 
2. N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés az Aradi vértanúk emlékhely kialakításának helyszínére 
Előadó: Ideiglenes bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az Aradi vértanúk emlékhely kialakításának helyszínére 
vonatkozó írásos javaslatot mindenki megkapta, átadja a szót Bertalan János jászkapitánynak. 
 
Bertalan János: az ideiglenes bizottság tagjai Major Ferencné alpolgármestert választották 
meg elnöknek. 
 
Major Ferencné: megkéri Dankó Zoltán főépítészt, hogy tájékoztassa a testületet a 
javaslatokról. 
 
Dankó Zoltán: az írásos anyagban szereplő 4 alternatíva közül az ideiglenes bizottság az 
egyik lehetőséget javasolja, mely a 4. számú javaslat. Ez tűnik a legköltséghatékonyabbnak is, 
ugyanakkor méltó a célnak, valamint a legkevesebb problémával kivitelezhető. Itt egy  
teljesen üres terület hasznosítása történne meg. A többi felmerült helyszín mindegyikének volt 
valami megoldandó problémája. A megoldási problémák közül azért került erre a kialakításra 
a nagyobb hangsúly, mert a növényzettel történő megvalósulás kétségesnek bizonyult. 
Szeretné felhívni a figyelmet arra a problémára, hogy a 13-as szám páratlan, ezért úgy 
valósulhat meg a látvány, hogy a központi helyhez képest mindkét oldalra 6-6, és 1 középen 
helyezkedne el, ami úgy tűnik, mintha útban lenne. A középső lenne a Damjanich 
emlékoszlopa, mint fővezéré, így ő kapja a központi helyet, mellette pedig sorban a 
tábornoktársai.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a többiek neve is megvan, hogy ki merre helyezkedik el? 
 
Dankó Zoltán: egyelőre csak ő kapott kiemelt szerepet, a többiek emlékoszlopa vagy 
betűrendben, vagy katonai rang szerint lesznek elhelyezve. A betűrendes megoldást tartják 
leginkább elfogadhatónak. Az emlékmű test anyaga a NÜVI-nél rendelkezésre áll, ami 
szabálytalan kövekből lenne létesítve, itt anyagköltség nem merül föl. Ezen lesz elhelyezve 
egy emléktábla, ami megörökíti az emlékmű célját, és létesítésének körülményeit, időpontját. 
A 20 cm-es átmérőjű farönköket kell megvásárolni, ennek lesz majd költsége. A farönkök 
földben lévő része kátránnyal lesz kezelve, az időállóság miatt. A koszorúzás céljára szolgál 
az a bevezető ösvény, aminek a közepére kerül Damjanich emlékoszlopa.  Az egész 
emlékműnek lesz talapzata, mely a terepből kissé kiemelkedik, annyira, hogy a fű ne tudja 
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benőni. Oda lehet majd elhelyezi koszorúkat, virágokat, mécsest. Az emlékoszlopokra kőből 
gravírozással készült lapokon kerülnek a tábornokok képei, melynek vannak költségei.  
 
Göröcs László: Törőcsik Bélával felvette a kapcsolatot, ám ő nem tud ilyet készíteni. 
Budapesten van egy ismerőse, aki nekik is szokott dolgozni, egy 20x25-ös táblát, mely 1,5 cm 
vastag fekete gránit, melyen rajta lenne az arckép, és a név. Ennek az ára 22 ezer forint/darab 
számlával. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az emlékmű költségeit a pénzügyi bizottságnak is meg kell 
majd tárgyalnia, erről most esetleg csak elvi döntést hozhat a képviselő-testület. 
 
Major Ferencné: most csak a helyszínt kellene jóváhagynia a testületnek, és a következő 
ülésre készülne egy költségbecslés. 
 
Dankó Zoltán: a következő ülésig konkrét árajánlatokat kérnek a faoszlopokra, és egyéb 
szükséges anyagokra. 
 
Bertalan János: még nincs eldöntve, hogy márványtábla legyen-e, réz, bronz, vagy egyéb 
dombormű. Több megoldást is meg kell vizsgálni a költségek miatt. A fa levágását követné – 
szalámi vágáshoz hasonlóan – az emléktábla. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: akkor a részletek kialakításán még a bizottság dolgozik 
tovább. 
 
Bertalan János: így van, most még csak a helyszín kiválasztását kell véglegesíteni. 
 
Bertalan László: mennyire szükséges, hogy az arckép is benne legyen a táblában, mert ha 
csak a név szerepelne rajta, akkor azt helyben Törőcsik Béla is tudná kivitelezni, és kevesebb 
lenne a költség is. 
 
Bertalan János: nem indokolt, hogy az arc is rajta legyen, hiszen valószínűleg úgysem lenne 
felismerhető az arc. 
 
Dankó Zoltán: több megoldást is megvizsgálnak majd. Megnézik a rezet, a követ arcképpel, 
vagy csak névvel. Ezeket az alternatívákat a következő ülésre előkészítik költségbecsléssel. 
 
Szöllősi János: támogatja Bertalan László javaslatát, hogy az emléktáblákon a név felíratok 
szerepeljenek arc gravírozás nélkül. Annyi kérése lenne, hogy ne legyen se rézből, se vasból, 
mert azt könnyel ellopják.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek egyéb 
kérdése, véleménye vagy más javaslata? 

(További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el az írásos anyag 
szerinti 4. számú javaslatot az emlékhely helyszínének? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
190/2018. (V. 24.) sz. határozata 
 
Az Aradi vértanúk emlékhely kialakításának helyszínére 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ideiglenes Bizottság 
javaslatára figyelemmel az Aradi vértanúk emlékhely kialakításának helyszínéül az 
előterjesztésben szereplő 4. számú javaslatot fogadja el.  
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben 
  é r t e s ü l n e k .  
 

Bertalan János: holnap délután a Művelődési Házban lesz a Jászkapitányi tanácskozás, 
ahová szeretettel meghívja a képviselő-testület tagjait. 
 
 
3. N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak módosítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a költségvetési előirányzatok módosításáról készült írásos 
anyagot mindenki megkapta, melyet nem kíván szóban kiegészíteni. Átadja a szót Mezei 
Norbert pénzügyi osztályvezetőnek. 
 
Mezei Norbert: a zárszámadás előtt egy előirányzat módosítást szeretne kérni a 2017. évi 
költségvetést érintően. A belső ellenőr átnézte a zárszámadási rendeletet, és javasolta, hogy a 
testület módosítsa az előirányzatokat 33.198.968,- Ft összegben, melyet a Magyar 
Államkincstár kért. Kéri a képviselő-testületet, hogy módosítsa az előirányzatot, mely alapján 
a rendelet főösszege 33.198.968,- Ft összeggel csökken, így 2.021.064.290,- Ft-ra módosul. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Bagi Zsolt Arnold a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság 
javasolja az írásos anyag 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 a pénzügyi 
bizottság javaslatára az előirányzat módosítást az előterjesztés szerint? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
191/2018. (V. 24.) sz. határozata 
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2017. évi költségvetési előirányzatok módosítása  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a Jászladány Nagyközségi 
Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak módosítását az előterjesztés 
szerinti tartalommal, amely alapján a bevételi és kiadási főösszeg 2.021.064.290,- 
forintra módosul.  

 
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 

Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,  
 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a rendeletmódosítás az előirányzat módosításából ered, az 
ehhez kapcsolódó írásos anyagot mindenki megkapta, melyet nem kíván szóban kiegészíteni. 
Átadja a szót Mezei Norbert pénzügyi osztályvezetőnek. 
 
Mezei Norbert: a képviselő-testület által elfogadott előirányzat módosítások kerültek a 
rendeletbe átvezetésre, mely alapján a költségvetés főösszege 2.021.064.290,- forint bevételre 
és kiadásra módosult. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Bagi Zsolt Arnold a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság 
elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet az előterjesztés szerint. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a 2017. évi 
költségvetési rendelet módosítását az előterjesztés szerint? 
A Képviselő-testület a rendeletmódosítást 9 igen szavazattal – minősített többséggel – 
egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

12/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az 
önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 

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

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

Beszámoló az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról, javaslat 
zárszámadási rendelet elfogadására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,  
 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról 
szóló zárszámadási rendelet tervezetet írásban mindenki megkapta, melyet egy belső 
ellenőrzési jelentés előzött meg, mely szintén az anyaggal együtt kiküldésre került. Átadja a 
szót Mezei Norbert pénzügyi osztályvezetőnek.  
 
Mezei Norbert: az ide vonatkozó jogszabályok alapján a pénzügyi osztály elkészítette az 
önkormányzat 2017. évi zárszámadási rendeletét. Az írásos anyagban fel vannak sorolva az 
önkormányzat bevételei és kiadásai intézményi szintre lebontva. A teljesített bevételek 
főösszege 1.999.987.934,- forint, a teljesített kiadások főösszege 1.424.219.194,- forint. A 
bevételek 99%-ra teljesültek, a kiadások 70%-ra a módosított előirányzatokkal szemben. A 
kiadások alulteljesítése a TOP-os pályázatok, illetve áthúzódó kiadások nem teljesítése miatt 
történt. Ez a következő napirendi pontnál a maradvány felosztásnál lesz lényeges, mivel azért 
nagy az önkormányzat maradványa, mert mindennek meg van a helye. Az intézmények az 
előirányzatokhoz képest nagyon jól gazdálkodtak, mindenki tudta tartani azokat a 
költségvetési számokat, amelyek elő voltak írva. Amennyiben kérdés merül föl, szívesen áll 
rendelkezésre. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Bagi Zsolt Arnold a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság 
javasolja az írásos anyag 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 pénzügyi 
bizottság javaslatára a 2017. évi zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet az előterjesztett 
formában? 
A Képviselő-testület a rendelet tervezetet 9 igen szavazattal – minősített többséggel - 
egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja: 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról 
 

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

Javaslat a 2017. évi maradvány felosztására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,  
 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a 2017. évi maradvány felosztásáról készült írásos anyagot 
mindenki megkapta, melyet nem kíván szóban kiegészíteni. Átadja a szót Mezei Norbert 
pénzügyi osztályvezetőnek. 
 
Mezei Norbert: a 2017. év számviteli zárása után a megállapított maradvány 575.768.740,- 
forint, melyből kötelezettséggel terhelt maradvány 575.768.740,- forint, szabad maradvány 0 
forint. A kötelezettséggel terhelt maradvány egy része működési maradvány 108.722.470,- 
forint, felhalmozási maradvány: 467.046.270,- forint. Az előterjesztésben fel van sorolva 
intézményenként a maradvány. A NÜVI-nél maradt nagyobb összeg tartalékba lett helyezve, 
mely 28.599.099,- forint. Fel van sorolva, hogy az önkormányzatnál, mely projekteknél 
milyen összeg maradt fenn felhalmozási kiadásként, ezeket az előirányzat soronként 
tartalmazza. Javasolja a maradvány felosztás elfogadását, a kérdések megválaszolásában 
szívesen áll rendelkezésre. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Bagi Zsolt Arnold a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság 
javasolja az írásos anyag 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 pénzügyi 
bizottság javaslatára 2017. évi maradvány felosztását az előterjesztés szerint? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
192/2018. (V. 24.) sz. határozata 
 
2017. évi maradvány felosztása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja az Önkormányzat 2016. 
évi maradványának felosztását a következők szerint: 

 

A 2017. év számviteli zárása után a megállapított maradvány: 575.768.740,- Ft. 
Ebből kötelezettséggel terhelt maradvány: 575.768.740,- Ft. 
Szabad maradvány: 0 Ft  

 

A kötelezettséggel terhelt maradvány megoszlása: 
- működési maradvány: 108.722.470,- Ft ebből: feladattal terhelt: 80.123.371,- Ft 
    tartalék: 28.599.099,- Ft  
- felhalmozási maradvány: 467.046.270,- Ft 
Összesen:  575.768.740,- Ft 
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Maradvány felosztása 
adatok Ft-ban 

 
Működési célú maradvány felosztása 

 
Polgármesteri Hivatal maradványa 450 315 

• Szállítói számlák (dologi kiadások) 450 315 
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 
maradványa 

34 289 250 

• Szállítói számlák (dologi kiadások, alaptevékenység) 1 175 616 
• Vállalkozási tevékenység után befizetési kötelezettség 

Aht.46.§ (3) alapján 
• 2017. évi kötelezettség (áfa fizetés, függő tételek) 
• Tartalék  

2 427 998 
 

2 086 537 
28 599 099 

Jászladányi Óvoda és Bölcsőde maradványa 56 136 
• Szállítói számlák (dologi kiadások) 56 136 

Nagyközségi J. A. Művelődési Ház és Könyvtár 250 976 
• Szállítói számlák (dologi kiadások) 250 976 

Ozoróczky Mária Szociális Központ 1 088 733 
• Szállítói számlák (dologi kiadások) 1 088 733 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat intézményi 
maradványa  

72 587 060 

• közmunkaprogram előlege 3 746 870 
• 2017. évi december havi nettó bér 34 887 067 
• 2017. évi mutatószámok alapján visszafizetendő 5 869 446 
• Társulás garantált bérkiegészítése 3 686 299 
• 0. havi állami támogatás megelőlegezése 21 029 631 
• Szállítói számlák dologi kiadásokra 3 367 747 

• Tartalék 0 
2017. évi működési pénzmaradvány 108 722 470 

 
 

Felhalmozási célú pénzmaradvány felosztása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat maradványa  
• TOP Óvoda 
• TOP Kerékpárút 
• TOP Szociális szolgáltatások jav. 
• TOP PH energetika 
• ASP 
• Ultrahang berendezés 

162 491 550 
188 211 775 

81 340 000 
29 100 000 

2 417 096 
3 485 849 

 
 
2017. évi felhalmozási pénzmaradvány összesen  
 

467 046 270 

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

 
A NÜVI beszámolója a képviselő-testület két ülése között a közmunka programokban 
foglalkoztatottak által végzett munkákról 
Előadó: Göröcs László mb. intézményvezető, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a közmunka programokban foglalkoztatottak által végzett 
munkáról szóló írásos beszámolót mindenki megkapta. Göröcs László megbízott 
intézményvezetőt kérdezi, hogy kívánja-e az írásos anyagot összefoglalni, vagy szóban 
kiegészíteni?  
 
Göröcs László: nem kívánja kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Bagi Zsolt Arnold a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság 
javasolja a beszámoló elfogadását. A bizottsági ülésen felmerült, hogy drasztikusan csökkent 
a közmunkások létszáma, a feladat viszont nem csökkent, így nehézségekbe ütközik a 
feladatvégzés. 
 
Szöllősi János: szeretné kiegészíteni a tájékoztatót. Tavalyi évben tett egy felajánlást, hogy a 
közmunkaprogramban, ha van rá jelentkező, akkor megtanít egy pár embert a fák metszésére, 
ápolására. Úgy érzi maximálisan eleget tett, végül a 220 db gyümölcsfa metszését ketten 
fejezték be, 60 db sárgabaracknál szintén. Heti rendszerességgel járja a kerteket, földeket, 
intézményvezető urat tájékoztatja, hogy milyen munkát kell végezni. Szomorú, hogy nem 
olvashatta a beszámolóban, hogy a felajánlásnak eleget tett. Továbbra is végezni fogja ezt a 
tevékenységet. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: látott fényképet róla. Megköszöni a munkát. 
 
Göröcs László: elnézést kér a hiányosságért. A beszámoló a munkanaplókból készült, a napi 
tevékenységből van kiírva, ahol képviselő úr neve nem szerepelt. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a pénzügyi 
bizottság javaslatára a beszámolót? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
193/2018. (V. 24.) sz. határozata 
 
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény beszámolójának elfogadása a 
képviselő-testület két ülése között a közmunka programokban foglalkoztatottak által 
végzett munkákról 
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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. április 11-től 
2018. május 15-ig terjedő időszakra. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény helyben 

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

Előterjesztés a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői álláshellyel kapcsolatos 
pályázat kiírására, vagy intézményvezetői megbízásra 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,  
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos anyagot mindenki 
megkapta, melyet nem kíván szóban kiegészíteni. Ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen 
javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság részéről: a bizottság nem 
javasolja pályázat kiírását, javasolja a Lajosné Kiss Klára intézményvezető újbóli megbízását. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: tudomására jutott, hogy intézményvezető asszony szeretett 
volna pályázatot írni, erről kérdezi. 
 
Lajosné Kiss Klára: szeretne pályázatot írni, és kérte jegyző urat, hogy valamilyen határidőt 
szabjanak arra, hogy pályázatot írjon, ha elvállalja továbbra is az intézmény vezetését. A 
tanfelügyeleti ellenőrzés egyik alapdokumentuma az intézményvezetői pályázat, és ezt 
vizsgálják. A 2013-ban készített pályázatban meghatározott célok megvalósítása már 
megtörtént. Új célkitűzéseket, új feladatokat kellene meghatározni a következő ciklusra 
vonatkozóan. Ezért kérte jegyző urat, hogy ha nem is teljes pályázati eljárás keretében, de jó 
lenne, ha határidőt szabva kérne a testület legalább egy vezetői szakmai programot. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: jegyző úrtól kérdezi, hogy elő kell ezt írnia a testületnek? 
 
Lovász Imre: nem szükséges. Ha behozza intézményvezető asszony, akkor el tudja fogadni a 
testület. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az ügyrendi bizottság azt javasolta, hogy a testület bízza meg 
újra az intézmény vezetésével Lajosné Kiss Klárát 2018. augusztus 1-től. Ha ezt a javaslatot 
elfogadja a testület, akkor ebben már nem lehet határidőt megszabni. 
 
Lovász Imre: az intézményvezető asszonyt meg lehet bízni újabb 5 évre, és a szakmai 
programot bármelyik testületi ülésre be lehet terjeszteni. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi Lajosné Kiss Klárát, hogy elvállalja-e a következő 
5 évre az intézmény vezetését? 
 
Szöllősi János: már nyilatkozott a bizottsági ülésen. 



 16 

Lajosné Kiss Klára: konkrétan nem nyilatkozott a bizottsági ülésen. Meggondolta. Az elmúlt 
3 év nagyon rányomta arra a bélyegét, hogy bírja-e ezt. 3 dolgot végez el egyszerre, és 
mellette még a család is. Tudja, hogy polgármester asszony szeretné, ha lenne valaki helyette 
benn a csoportban, mert így nagyon nehéz. Elvállalja a feladatot, csak néha már feszítettnek 
érzi a határidőket. Maximalista révén nagyon nehéz így dolgozni. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: hogyan tudna a testület segíteni? 
 
Lajosné Kiss Klára: nem tudnak segíteni, de nagyon át kellett ezt gondolni. Elvállalja a 
felkérést, de nézzék el, ha véletlenül csúszik a határidővel.  
 
Seresné Lados Éva: nincs esély arra, hogy a csoportból kiemeljék, ez alól a feladat alól 
mentesítsék? 
 
Lajosné Kiss Klára: a kezdeményezés megvan, de ha nem talál megfelelő képzettségű 
személyt, akkor nem megvalósítható. 
 
Seresné Lados Éva: nincs jelentkező? 
 
Lajosné Kiss Klára: egyelőre még nincs kiírva a pályázat. Október 1-el lehet felvenni 
dolgozót. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek olyan 
javaslata, hogy a pályázat kerüljön kiírásra, ne a jelenlegi intézményvezetőt bízzák meg újra? 

(Hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el az 1. Számú  
határozati javaslatot az ügyrendi bizottság javaslatára? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
194/2018. (V. 24.) sz. határozata 
 
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői megbízásra 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára és a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde nevelőtestületének 
egyetértésére figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 41.§ (7) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – 
figyelemmel a Közalkalmazottak jogállásáról szóló többszörösen módosított 1992. évi 
XXXIII. törvény 23.§-ában, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 
vonatkozó rendelkezései alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. 
törvényben foglaltak előírásaira – 

 
Lajosné Kiss Klára 

 
(Szolnok, 1972.12.07., an: László Klára, Pedagógus II. 10 fizetési fokozat) 5055 
Jászladány, Tass v. u.14. sz. alatti lakost ötéves időtartamra  
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2018. augusztus 1 – 2023. július 31-ig 

megbízza a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde vezetőjének. 
 

Havi illetményét: 
 - tárgyhavi alapilletmény 328.860,- 

 - vezetői pótlék 73.080,- 
 - nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék 18.270,- 
 összesen: 420.210,- 

összegben állapítja meg. 
 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ MÁK Szolnok, Liget u. 6. sz. 
 4./ Lajosné Kiss Klára Jászladány, Tass v. u. 14. sz. 

 é r t e s ü l n e k .  
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: gratulál a képviselő-testület nevében Lajosné Kiss Klárának, 
és további jó munkát kíván. 
 
 
9. N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Pályázati kiírás a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói 
álláshelyére, valamint ideiglenes bizottság létrehozása a Nagyközségi József Attila 
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére kiírt pályázat véleményezésére 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Lovász Imre jegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a Művelődési Ház igazgatói álláshelyére pályázatot szükséges 
kiírni, melyről az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Átadja a szót Lovász Imre 
jegyzőnek. 
 
Lovász Imre: a jelenlegi intézményvezető megbízása 2018. július 30-ig szól. Az ellenőrzés 
feltárta, hogy legalább 3 havonként ki kell írni a pályázatot. A jelenlegi pályázati kiírásban, 
mely előterjesztésre került a pályázat benyújtási határideje 2018. 06. 25. A pályázat 
elbírálásra 2018. 06. 28., és 2018. 07. 01-től lehetne az álláshelyet betölteni. 
 
Bagi Zsolt Arnold: mikor lenne a pályázati elbírálás? 
 
Lovász Imre: 2018. 06. 28-án, mivel legalább 1 hónapra ki kell írni a pályázatot, így 1 héttel 
csúszna a betervezett soros testületi ülés időpontja. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: nem jó az 1 héttel későbbi időpont. Lehet módosítani a 
határidőkön? 
 
Lovász Imre: természetesen, a pályázati kiírást lehet módosítani. 
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Bertalanné Drávucz Katalin: javasolja, hogy a pályázat elbírálásának határidejét és a 
beosztás betölthetőségének időpontját módosítsák. A pályázat elbírálásának határidejét 
javasolja 2018. 07. 19-re módosítani. Ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság részéről: a bizottság javasolja a 
pályázat kiírását az előterjesztés szerint, valamint javasolja az ideiglenes bizottság 
létrehozását az előterjesztés szerint. 
 
Lovász Imre: kéri, hogy amennyiben módosítják az elbírálási határidőt, úgy a beosztás 
betölthetőségének határidejét is tolják el augusztus 1-re. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye vagy más javaslata? 

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a módosított 
határidőkkel a pályázati kiírást? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
195/2018. (V. 24.) sz. határozata 
 
Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshely pályázati 
kiírásáról 
  

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgató beosztás ellátásának 
pályázati kiírásával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
Az igazgató (magasabb vezető) beosztásra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi 
területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 
rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: 150/1992. (XI. 
20.) Korm. rendelet) alapján pályázatot hirdet. 

 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony 

  
 A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

 
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre 2018. 08. 01. – 
2023. 07. 31-ig szól 

  
 A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye 
 Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár  
 5055 Jászladány, Kossuth Lajos u. 110.sz. 

 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Közművelődési feladatok ellátása, munkaköri feladatai ellátása mellett az intézmény 
szakszerű és törvényes működtetése, munkáltatói jogkör gyakorlása. Az intézmény 
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képviselete, a takarékos gazdálkodás biztosítása. A nagyközségben megrendezésre 
kerülő rendezvények, nemzeti és helyi ünnepségek szervezése, a helyi civil 
szervezetek segítése, a látogatottság növelése. A fenntartói forrásokat kiegészítő 
pályázati lehetőségek kihasználása, szponzori támogatások elnyerése, a Ladányi Hírek 
helyi újság szerkesztői feladatainak ellátása. 
 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.  
 
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad 
mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve a bevándorolt vagy letelepedett 
jogállás büntetlen előélet, cselekvőképesség, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás 
lefolytatása, 3 hónap próbaidő, a 150/1992. (XI. 20.) kormányrendeletben 
meghatározott képesítési és szakmai gyakorlati feltételek megléte (ld. részletesen az 
egyéb információknál), magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki 
a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati 
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozata arról, hogy pályázatának tárgyalását a 
képviselő-testület nyílt vagy zárt ülésén kéri. 
 
Elvárt kompetenciák: Precizitás, elhivatottság, együttműködési készség, jó 
kommunikációs képesség, önálló munkavégzés. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: az intézmény vezetésére 
vonatkozó szakmai program, szakmai gyakorlatot igazoló okmányok másolata, 
szakmai önéletrajz, az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok 
másolata, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 

  
 A beosztás betölthetőségének időpontja: 2018. 08. 01.  
 
 A pályázat benyújtásának határideje: 2018. 06. 25. 
 
 A pályázat elbírálásának határideje: 2018. 07. 19 
 

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

 
 A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat címére történő 
megküldésével (5055 Jászladány, Hősök tere 6. sz.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a beosztás megnevezését: 
igazgató 
Személyesen: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester Jász-Nagykun-Szolnok megye 
5055 Jászladány, Hősök tere 6. sz. 

 
 A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázat benyújtási határidejének lejártát követően, a pályázókat a kinevezési, 
megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott szakértelemmel rendelkező ideiglenes 
bizottság meghallgatja, majd javaslata alapján a Képviselő-testület dönt az igazgató 
személyéről.  
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A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója az eljárás során 
fenntartja. 

 
 A pályázati kiírás további közzétételének helye: https://kozigallas.gov.hu 
 
 A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdés  aa) és ab) alpontokban 
előírt képesítés, a 6/A. § (1) bekezdés aa) és ab) alpontokban előírt képesítésnek 
megfelelő feladatkörben szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat, a 6/F. § (2) 
bekezdése és a 22 § (1) bekezdése alapján előírt szakképzettség; a 6/G § (2) 
bekezdésében előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam 
eredményes elvégzésének okirattal történő igazolása, vagy szándéknyilatkozat a 
megbízás kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről. 

 
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 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
196/2018. (V. 24.) sz. határozata 

Szakértelemmel rendelkező ideiglenes bizottság létrehozása a Nagyközségi József Attila 
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére kiírt pályázat véleményezésére 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Helyi 
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57.§. (3) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §. (6) bekezdésére, ideiglenes bizottságot hoz létre a 
Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói beosztás ellátására 
kiírt álláshelyre érkező pályázatok véleményezésére. A bizottság megbízatása e feladat 
ellátásának idejére szól. 
 
A Képviselő-testület a bizottság tagjainak megválasztja az alábbi személyeket: 
1. Bagi Zsolt Arnold 5055 Jászladány, Nagydabi u. 7. sz. 
2. Bertalanné Drávucz Katalin 5055 Jászladány, Kossuth L. u. 37. sz. 
3. Seresné Lados Éva 5055 Jászladány, Damjanich u. 7. sz. 
4. Rónyai László módszertani referens - NMI Művelődési Intézetet Nonprofit 

Közhasznú Kft. Jász-Nagykun-Szolnok megyei irodája. 
 

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

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

Pályázati kiírás a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 
intézményvezetői álláshelyére, valamint ideiglenes bizottság létrehozása a Nagyközség 
Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat 
véleményezésére 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Lovász Imre jegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a NÜVI intézményvezetői álláshelyére vonatkozó pályázati 
kiírás javaslatát írásban mindenki megkapta. mivel ennél a pályázati kiírásnál is ugyanazok a 
dátumok kerültek feltüntetésre, ezért javasolja az előző napirendi ponthoz hasonlóan az 
elbírálási határidőt és a beosztás betölthetőségének határidejét módosítani. Ügyrendi bizottság 
tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság részéről: a bizottság javasolja a 
pályázat kiírását, valamint ideiglenes bizottság létrehozását az előterjesztés szerint.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a pályázat elbírálásának határideje 2018. 07. 19-re, a beosztás 
betölthetőségének időpontja 2018. 08. 01-re módosulna. Van-e valakinek ettől eltérő 
javaslata?  

(Hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a módosított 
határidőkkel a pályázat kiírását? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
197/2018. (V. 24.) sz. határozata 
 
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény intézményvezetői álláshely 
pályázati kiírásáról 

 
Jászladány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény intézményvezetői álláshely 
pályázati kiírásával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

Az intézményvezetői (magasabb vezető) állásra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992 évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján pályázatot hirdet. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony 

  

 A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre 2018.08.01 - 
2023.07.31-ig szól 

  

 A munkavégzés helye: 
 Jász-Nagykun-Szolnok megye 
 Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 
 5055 Jászladány, Hősök tere 6. sz. 
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 A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Önkormányzati intézmények karbantartása, közútkarbantartás, csapadékvíz elvezetés, 
zöldterület kezelés, gépjárművek üzemeltetése, szemétszállítással kapcsolatos 
adminisztratív feladatok, Piac és Konyha üzemelésének felügyelete. A munkáltató 
által kezdeményezett beruházások, felújítások előkészítése, lebonyolítása. 
Településüzemeltetési műszaki feladatok ellátása. Lakossági és hatósági 
bejelentésekre történő üzemeltetési feladatok megoldásának ellenőrzése. 
Közfoglalkoztatási programok munkacsoport vezetőinek ellenőrzése, koordinálása. 

  

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

  

 Pályázati feltételek: 
büntetlen előélet,  cselekvőképesség, magyar állampolgárság, főiskola, felsőfokú 
műszaki végzettség 
legalább 1-3 év szakmai gyakorlat, 1-3 év vezetői gyakorlat, vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása 

  

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, szakmai és vezetői gyakorlatot 
igazoló fényképes, részletes szakmai önéletrajz, az iskolai végzettséget, 
szakképzettséget igazoló okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány, a pályázati eljárással összefüggésben a pályázati anyagban foglalt 
személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulásról szóló nyilatkozat,  nyilatkozat 
arról, hogy a magasabb vezető beosztásával a Kjt. 1992. évi  XXXIII. törvény  41. §-
ában és a 43/A. §-ában meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn, nyilatkozata 
arról, hogy pályázatának tárgyalását a képviselő-testület nyílt vagy zárt ülésén kéri 

 

 A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. 087. 01. 
  

 A pályázat benyújtásának határideje: 2018. 06. 25. 
  

 A pályázat elbírálásának határideje: 2018. 07. 19. 
 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bertalanné Drávucz Katalin 
polgármester nyújt az 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 azonosítási számot és a 
munkakör megnevezését: intézményvezető 

 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 benyújtott pályázatokat az illetékes ideiglenes 
bizottság véleményezi. Javaslata alapján a kiírt pályázati feltételeknek megfelelő 
pályázók személyes meghallgatása után, a Képviselő-testület dönt az intézményvezető 
személyéről. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója az 
eljárás során fenntartja. 

  

 A pályázati kiírás közzétételének helye: https://kozigallas.gov.hu 
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A munkáltatóval 
kapcsolatos egyéb lényeges információt a www.jaszladany.hu honlapon szerezhet. 

 
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 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
198/2018. (V. 24.) sz. határozata 

Ideiglenes bizottság létrehozása a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 
intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázatok véleményezésére 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Helyi 
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57.§. (3) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §. (6) bekezdésére, ideiglenes bizottságot hoz létre a 
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény intézményvezetői beosztás 
ellátására kiírt álláshelyre érkező pályázatok véleményezésére. A bizottság 
megbízatása e feladat ellátásának idejére szól. 

 
A Képviselő-testület a bizottság tagjainak megválasztja az alábbi személyeket: 

 
Bagi Zsolt Arnold 5055 Jászladány, Nagydabi u. 7. sz. 
Bertalanné Drávucz Katalin 5055 Jászladány, Kossuth L. u. 37. sz. 
Dr. Bakos Beáta 5055 Jászladány, Besenyszögi u. 2. sz. 
Seresné Lados Éva 5055 Jászladány, Damjanich u. 7. sz. 

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

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

Előterjesztés a Nagyközségi Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési 
Szabályzat 7. mellékletének – továbbképzési terv – módosítására 
Előadó: Kun Adrienn mb. intézményvezető 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos anyagot mindenki 
megkapta, átadja a szót Kun Adrienn megbízott intézményvezetőnek. 
 
Kun Adrienn: január 1-től változott a törvényi szabályozás a kulturális szakemberek 
továbbképzésével kapcsolatban. A törvény meghatározza, hogy 5 évre kell elkészíteni a 
képzési tervet május 31-i határidővel. A képzési terv mellett szükséges beiskolázási tervet is 
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készíteni, az adott naptári évre vonatkozóan. Elkészítette a képzési tervet 2018-2022 
időszakra 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 részéről: a bizottság javasolja a 
szervezeti és működési szabályzat 7. mellékletének – továbbképzési terv – módosítását 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 fogadja el az ügyrendi 
bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
199/2018. (V. 24.) sz. határozata 
 
Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár továbbképzési tervének (2018-
2022) és beiskolázási tervének (2018) elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára elfogadja Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és 
Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzat 7. mellékletének – továbbképzési terv és 
beiskolázási terv – módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal.  

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

Előterjesztés a Bölcsőde szakmai programjának jóváhagyására 
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a bölcsőde szakmai programjáról készült írásos anyagot 
mindenki megkapta, megkérdezi Lajosné Kiss Klára intézményvezetőt, hogy kívánja-e 
szóban kiegészíteni? 
 
Lajosné Kiss Klára: nem kívánja kiegészíteni, az előterjesztés részletesen tartalmazza a 
szakmai program szükségességét. A felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
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Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság részéről: a bizottság javasolja az 
írásos anyag elfogadását. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye vagy más javaslata? 
 
Szöllősi János: a bizottsági ülésen is elmondta, és azt szeretné megismételni, hogy a szakmai 
program 7. oldalán olvasható: „ A településen élő gyermekek közel 60 % hátrányos helyzetű, 

35 % halmozottan hátrányos helyzetű.”  Ez a gyermekek 95 %-a. Minek néz elébe 
Jászladány? Mit lehet tenni, hogy ezekben a családokban ne legyen ennyi gyerek? 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ez nem a képviselő-testület döntése, nem a testület dönti el, 
hogy hány, és milyen gyerek szülessen a településen.  

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a bölcsőde 
szakmai programját az előterjesztés szerint az ügyrendi bizottság javaslatára? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
200/2018. (V. 24.) sz. határozata 
 
Bölcsőde szakmai programjának jóváhagyására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel jóváhagyja a Bölcsőde szakmai 
programját az előterjesztés szerinti tartalommal.  

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Jászladányi Óvoda és Bölcsőde helyben 

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

Előterjesztés a Jászladány belterületi utak burkolat felújítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Göröcs László mb. intézményvezető,  
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a belterületi utak burkolatának felújításáról konkrét 
előterjesztés azért nem készült, mert arról szerették volna a testület tagjait tájékoztatni, hogy 
konkrét referenciákkal rendelkező cégektől árajánlatot kértek be, hogy hogyan, milyen 
technológiával, és milyen áron tudnának adott esetben burkolatokat húzni, vagy meglévő 
útalapokat felújítani a településen. Az eredeti költségvetés tárgyalásakor hozott a testület egy 
döntést. A technológiákat megismerve egy újabb javaslattal él a pénzügyi bizottság, mely 
eltér az eredeti javaslattól. Megkéri elnök urat, hogy ismertesse a bizottság javaslatát. 
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Bagi Zsolt Arnold a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság 
javasolja elfogadásra a testületnek, hogy a következő testületi ülésre minden képviselő 7000 
méter utcahosszról hozzon javaslatot, hogy mely utcákat javasolja aszfaltozásra. 
 
Szöllősi János: 7 km hosszan, vagy 7000 m2 területen?  
 
Bagi Zsolt Arnold: 7000 méter hosszan. 
 
Szöllősi János: ha a piacteret nézik, az 3500 m2. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: utcák felújításáról van szó. 
 
Szöllősi János: a piacteret mindenki használja. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: nem. Belterületi utakat szeretnének felújítani. Az eredeti 
döntés az volt, hogy 500 méter utat aszfaltoznak, a maradék pénzből pedig kátyúzzák a 
település utcáit. Ezek az ajánlatok arról szólnak, hogy hideg aszfalt formájában egy olyan záró 
réteget kapnának az utcák, hogy a 18 millió forintból mégsem 500 méter meleg aszfalttal 
burkolt út készülne el, hanem lehetőség lenne ebből az összegből 5-7 kilométer hideg 
aszfaltozásra. 21 kilométer útalap van a településen. Ha a 21 kilométerből 5-7 kilométer 
elkészül, akkor az már nagy előrelépés lenne a településen, és a következő években 
folytatódhatna. 3 év garanciát vállal az útra a kivitelező. Azért javasolja a bizottság, hogy 
minden képviselő hozzon utcajavaslatokat, hogy a javaslatokat összevetve dőlne el, hogy 
mely utcák legyenek burkolva. A javaslatoknál vegyék figyelembe, hogy melyik az az utca, 
vagy útszakasz, amelyik két aszfaltos utat köt össze. Vegyék figyelembe, hogy hol van már 
csapadékvíz elvezető árok, mert akkor már azt sem kellene megépíteni. ha minden képviselő, 
és a pénzügyi bizottság külsős tagjai is 7 km hosszan javasol utcákat, ahol van vízelvezető 
árok, a javaslatok valószínűleg fedni fogják egymást, és amelyik utcákat a legtöbben 
javasolják, ott lehetne elindulni ebben az évben. Szerveznek egy tanulmányi utat, ahol a 
referenciamunkát meg lehet tekinteni. 
 
Bagi Zsolt Arnold: azért lenne fontos, hogy legyen vízelvezető árok, mert az utak azért 
mennek tönkre, mert nem megy le róluk a víz, és arra már nem kellene plusz költséget 
fordítani. 
 
Szöllősi János: az olyan utcák, mint az Ady Endre, hogy nincs 3 méter széles, se árok, se 
járda, ott mikor lesz aszfaltozva? 
 
Bagi Zsolt Arnold: biztos, hogy nem tudnak minden lakosnak kedvezni, lesz, akinek nem fog 
tetszeni, de el kell kezdeni valahol. 
 
Tóth Imre: biztosan azt is sérelmezni fogják, hogy miért nem meleg aszfalt utat készíttetnek, 
de nem mindegy, hogy abból 500 métert lehetne megvalósítani, míg a hideg aszfaltból 10-szer 
annyit. Ez is járható út lesz. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a Belügyminisztériumi pályázatból ebben az évben az Ady 
Endre utcában járda épül, viszont a vízelvezetésre ki kell találni valamit. A jövőben azokat az 
utcákat fogják előre venni csapadékvíz elvezető árok építésben, ahol még nincs. Valószínűleg 
itt zárt, fedett, burkolt medrű vízelvezetés valósulhat meg. Ha lesz a jövőben is a 
közfoglalkoztatásban árok építésre lehetőség, akkor továbbra is fog pályázni az 
önkormányzat, de ezeket terveztetni kell. Ott nem csak az utat, hanem a vízelvezetést is 
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terveztetni kell. Havonta nem lehet előrelépni ebben az ügyben, mert ezek éves kérdések, 
egyik évről a másikra. Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye 
vagy más javaslata a pénzügyi bizottság javaslatával kapcsolatban? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a pénzügyi 
bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
201/2018. (V. 24.) sz. határozata 
 
Jászladány belterületi utak burkolat felújítására 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel a következő képviselő-testületi 
ülésre felméri, hogy mely utcákon, milyen technológiával kívánja az útburkolatok 
felújítását elvégezni. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

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

Előterjesztés a Jászladány, Hősök tere 2. szám alatti önkormányzati ingatlanban 
működő fodrászat és kozmetika helyiségeinek felújítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Göröcs László mb. intézményvezető,  
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a Hősök tere 2. szám alatti ingatlan bérlőitől írásos kérelem 
érkezett az önkormányzathoz még februárban, amit érintettek testületi ülésen is, a fodrászat és 
kozmetikai helyiség felújításáról. A NÜVI elkészítette az árajánlatot, amit megvitatott a 
pénzügyi bizottság, elnök urat megkéri, hogy tájékoztassa a testületet a bizottság javaslatáról. 
 
Bagi Zsolt Arnold a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a pénzügyi 
bizottság javasolja, hogy a felújítási munkálatokat a NÜVI végezze el. A felújítási 
munkálatok elvégzése utána bérleti díj 170,- Ft/m2 összeggel emelkedjen meg, melyről a 
bérlőket a felújítás megkezdése előtt tájékoztatni kell. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: látni kellett, hogy a teljes felújítás mennyibe kerül, erről 
készült el az árajánlat. Először szóba került, hogy esetleg a bérlők elvégeznék a munkát, és a 
bérleti díjból levonásra kerülhessen, de a pénzügyi bizottság úgy döntött, hogy a NÜVI 
végezze el jövőre a munkát, és a bérleti díj emelése történjen meg. Megkérdezi a 
képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a pénzügyi 
bizottság javaslatát? 
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A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
202/2018. (V. 24.) sz. határozata 
 
Jászladány, Hősök tere 2. szám alatti önkormányzati ingatlanban működő fodrászat és 
kozmetika helyiségeinek felújításáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Kólyáné 
Kovács Zsuzsanna (kozmetikus) és Jänner Tiborné (fodrász) kérelmét, mely a 
Jászladány, Hősök tere 2. szám alatti önkormányzati ingatlan (bérlemény) felújítására 
vonatkozott.  
Képviselő-testület a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára 
figyelemmel dönt a Jászladány, Hősök tere 2. szám alatti önkormányzati ingatlan 
bérlők kérelmének megfelelő felújításáról, melyet a Nagyközség Üzemeltetési és 
Vagyonkezelő Intézmény végez el várhatóan 2019. évben az előterjesztésben szereplő 
leírás szerint. 
Képviselő-testület az ingatlan helyiségeinek bérleti díját - a felújítási munkálatok 
elvégzését követő hónaptól - 700,- forint/m2–ről 870,- forint/m2–re emeli, amely 
kizárólag a felújítási munkák költsége miatti emelés. 
Képviselő-testület felhatalmazza Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert a bérleti 
szerződés módosítás aláírására.  
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben, 
 3./ kérelmezők 
 4./ NÜVI helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

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

Előterjesztés a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00034 kódjelű "Óvodai és bölcsődei 
szolgáltatások fejlesztése Jászladányban" című projekt kapcsán eszközbeszerzésre 
Előadó: Kun Mariann ügyintéző 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos anyag az ülés előtt 
kiosztásra került. Átadja a szót Kun Mariann ügyintézőnek. 
 
Kun Mariann: az óvodai és bölcsődei szolgáltatások fejlesztése Jászladányban című projekt 
kapcsán az önkormányzat 3 árajánlatot kért be eszközbeszerzésre, az ajánlati felhívásban a 
bírálati szempontként a legalacsonyabb ajánlattevő kiválasztása került meghatározásra. A 
legalacsonyabb árajánlatot a Fair Play Trade Kft. nyújtotta bruttó 2  millió forint értékben. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: kiegészítésként elmondja, hogy a pénzügyi bizottság ezt azért 
nem tárgyalta, mert ez a TOP-os óvodai pályázat, melynek keretén belül az eszközbeszerzés 
megtörténne. A pályázat az eszközbeszerzést 100%-ban támogatja. Azért csak az 
eszközbeszerzés van a testület előtt, mert ezt az építkezéstől függetlenül el lehetett indítani, és 
el is kell indítani, mert ha indul a másik bölcsődei csoport, akkor egy bizonyos eszköz 
felszereltségre szükség lesz. Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye vagy más az írásos anyagtól eltérő javaslata? 
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(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
203/2018. (V. 24.) sz. határozata 
 
A TOP - 1.4.1-15JN1 –2016 -00034 azonosítószámú, „Az óvodai és bölcsődei 
szolgáltatások fejlesztése Jászladányban” című projekt eszközbeszerzési feladatok 
ellátására szolgáltató kiválasztására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15-JN1-
2016-00034 azonosítószámú „Az óvodai és bölcsődei szolgáltatások fejlesztése 
Jászladányban” című projekt eszközbeszerzési feladatok tevékenység ellátása 
tárgyában az Fair Play Trade Kft. (1117 Budapest Lokátor út 7.) árajánlatát fogadja el 
nettó 1.574.803,- Ft + 425.197,- Ft ÁFA, bruttó 2.000.000,- 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 

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

Előterjesztés az EFOP-3.9.2-16-2017-00019 kódjelű „Humán kapacitások fejlesztése 
Jászapáti járásban” című projekt kapcsán eszközbeszerzésre 
Előadó: Kun Mariann ügyintéző 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ennél a pályázatnál is eszközbeszerzés valósul meg, melyről 
az írásos anyagot mindenki megkapta. Átadja a szót Kun Mariann ügyintézőnek. 
 
Kun Mariann: ennél a pályázatnál 5 árajánlatot kellett bekérni az eszközbeszerzésre, mely a 
pályázatból 100%-ban finanszírozható. A legkedvezőbb árajánlatot a Fair Play Trade Kft. 
nyújtotta be bruttó 1.560.000,- forint értékben. Kis értékű eszközök kerülnek beszerzésre az 
óvodába. 
 
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 az írásos 
anyagban szereplő határozati javaslatot? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
204/2018. (V. 24.) sz. határozata 
 
Az EFOP-3.9.2-16-2017-00019 azonosítószámú, „Humán kapacitások fejlesztése a 
Jászapáti járásban” című projekt eszközbeszerzési feladatok ellátására szolgáltató 
kiválasztására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-3.9.2-16-2017-
00019, „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekt 
eszközbeszerzési feladatok tevékenység ellátása tárgyában a Fair Play Trade Kft. 
(1117 Budapest, Lokátor út 7.) árajánlatát fogadja el nettó 1.236.315,- Ft + 323.685,- 
Ft ÁFA, bruttó 1.560.000,- 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 

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

Előterjesztés a TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00020 számú „Kerékpárút építése 
Jászladányban” című projekt kapcsán a „kerékpárút építése Jászladányban” tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindításáról 
Előadó: Major Ferencné alpolgármester 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos anyagot mindenki 
megkapta. Szintén 100%-os támogatású pályázatról van szó. Átadja a szót Major Ferencné 
alpolgármesternek.  
 
Major Ferencné: a közbeszerzés kapcsán másodjára kerül a képviselő-testület elé a 
kerékpárút építése kapcsán a közbeszerzés elindítása című anyag. Az előző testületi ülésen az 
eléggé hiányos ajánlattételi felhívás dokumentációt egészítette ki, majd fogadta el a 
képviselő-testület. A módosítási javaslatok visszaküldésre kerültek a közbeszerzést 
lebonyolító cégnek, akik pár napon belül küldtek egy előterjesztést, mely most a képviselő-
testület elé került. Ezt az előterjesztést két hét után is ugyanolyan hiányosan kapta meg, mint 
ezelőtt. A projektmenedzsmenttel történt egyeztetés alapján került az önkormányzat által 
kitöltésre az anyag. 100%-os finanszírozású projektről van szó, mely 197 millió forintot jelent 
az önkormányzatnak. A beruházás becsült nettó értéke 151.685.347,- forint, ami a tervezői 
költségbecslés alapján került felvezetésre. a rendelkezésre álló anyagi fedezet bruttó 
171.390.000,- Ft. A tervezői költségbecslés alapján kb. 192 millió forintba fog kerülni a 
kivitelezés. A menedzsment kérte, hogy ez így kerüljön feltüntetésre, hátha valaki a tervezői 
költségbecslés alatti összeget fog benyújtani. Az elmúlt alkalomhoz képest annyi előrehaladás 
történt, hogy meg van az 5 cég, akiket a közbeszerző cég egy előzetes nyilatkozattételre kért 
fel. A nyilatkozatok, hogy alkalmasak-e a beruházás elvégzésére, még nem érkeztek vissza a 
közbeszerző céghez, bíznak benne, hogy alkalmasak. Azért került az a megfogalmazás az 
előterjesztés 4. Pontjába, hogy ha alkalmasak lesznek, akkor nekik kerül kiküldésre az 
ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentáció. Az email címekre még nem tudtak 
pontot tenni, mert nem reagálta le a közbeszerző cég a kérést, hogy ezt küldjék meg. A 
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cégkivonatokról kerültek az ügyvezetők feltüntetésre, amennyiben nem megfelelő az 
információ, akkor az még pontosításra fog kerülni. Az utolsó pontban a bíráló bizottság 
tagjaira a cég javaslata alapján a jogi szakértelemre Lovász Imre jegyző került feltüntetésre, a 
pénzügyi szakértelemre Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, műszaki szakértelemre pedig 
Lóczi István aljegyző, aki már volt hasonló bíráló bizottságban. A közbeszerzési szakértő dr. 
Weisz Gyula. Ez az előterjesztés önmagában már a határozati javaslat is, ilyen formátumban 
kérik. Ha ez visszaküldésre kerül azzal az ajánlattételi felhívással és dokumentációval, amit a 
május 2-i testületi ülésen tárgyalt a testület, akkor el fog tudni indulni a közbeszerzési eljárás 
ennél a pályázatnál. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ezt követően a következő anyag úgy kerül a testület elé, hogy 
már a bíráló bizottság javaslatot tesz? 
 
Major Ferencné: igen. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye vagy más javaslata? 
 
Tóth Imre: jól értette, hogy 5 céget kerestek meg, de nem biztos, hogy mind az 5 cég 
megkapja az ajánlattételi felhívást, attól függően, hogy a referenciái megfelelőek lesznek-e, 
vagy nem. 
 
Major Ferencné: bizakodónak kell lenni, mert 5 cégnek kell kiküldeni. 
 
Tóth Imre: ha esetleg valamelyik cég nem felel meg, akkor újra tárgyalni kell? 
 
Major Ferencné: nem tudja, nem kap egyértelmű választ a közbeszerzést lebonyolító cégtől. 
Elvileg ez az 5 cég már alkalmas.  

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el az előterjesztés 
szerinti tartalommal a határozati javaslatot? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
205/2018. (V. 24.) sz. határozata 
 
A TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00020 számú „Kerékpárút építése Jászladányban” című 
projekt kapcsán a „kerékpárút építése Jászladányban” tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) TOP-3.1.1-
15-JN1-2016-00020 azonosítószámú „Kerékpárút építése Jászladányban” című 
projektje pozitív támogatói döntésben részesült, 197.000.000,- Ft vissza nem térítendő 
támogatás formájában. A támogatási intenzitás: 100 %. 

 
1./ Önkormányzat, mint Ajánlatkérő a „Kerékpárút építése Jászladányban” tárgyban 

Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti, uniós értékhatár alatt nyílt közbeszerzési 
eljárás lefolytatásáról dönt közbeszerzési tervében foglaltak szerint.  
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2./ A Kbt. 19. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakat megvizsgáltuk a becsült érték 
alátámasztására vonatkozó tervezői költségvetést, amely alapján a közbeszerzési 
eljárás becsült értéke nettó 151.685.347,- Ft, a rendelkezésre álló anyagi fedezet 
bruttó 171.390.000,- Ft. 

3./ A Kbt. 115.§ (2) bekezdésének megfelelően az Önkormányzat, mint Ajánlatkérő a 
fenti tárgyú építési beruházási feladatok ellátására ajánlattételre felkért 
szervezetek kiválasztására vonatkozóan dönt abban, hogy a közbeszerzési törvény 
hatálya alá tartozó beszerzésre irányuló ajánlattételi eljárásban ajánlattételre az 
alábbi szervezeteket kéri fel: 

1. Név: ÉKISZ Építőipari Kft. Székhely: 6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 16.  
Ügyvezető: Tercsi János E-mail cím: ekisz@ekisz.hu 

2. Név: BIG-TRAIN Kft. Székhely: 1027 Budapest, Bem J. utca 9.  
Ügyvezető: Nagy Sándor István E-mail cím: s.nagy7922@gmail.com 

3. Név: KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Kft. Székhely: 
4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 14.  
Ügyvezető: Balogh Zsolt E-mail cím: iroda@kelet-ut.hu 

4. Név: V-Kristály ’95 Építőipari, Szolgáltató, Kereskedelmi és Mérnöki 
Iroda Kft. Székhely: 5130 Jászapáti, István király u. 19-21.  
Ügyvezető: Vágó Csaba E-mail cím: info@vkristaly95kft.hu 

5. Név: JÁSZ-TERRA Mélyépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Székhely: 1089 Budapest, Kőris u. 9. II. em. 20.  
Ügyvezető: Pesti Róbert E-mail cím: jasz-terra@pr.hu 

4./ Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy amennyiben a felhívott cégek, 
a mellékelten előkészített Ajánlatkérő által megküldendő Előzetes 
nyilatkozatkérésre megfelelően nyilatkoznak (referencia és kizáró okok 
tekintetében), akkor a közbeszerzési eljárás vonatkozásában elkészített, mellékelt 
Ajánlattételi felhívás és a Közbeszerzési dokumentum kerüljön megküldésre 
részükre, tekintettel arra, hogy teljesítésre képes, szakmailag megbízható 
gazdasági szereplők, tehát Ajánlatkérő az ajánlattételre felhívott gazdasági 
szereplők kiválasztásakor diszkriminációmentesen, az egyenlő bánásmód elvének 
megfelelően és mikro-, kis- vagy középvállalkozások részvételét biztosítva járt el. 

5./ Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a tárgyi eljárásban 
Bírálóbizottsági tagokként megbízza az alábbi személyeket: 

Lovász Imre, szakértelem: jogi 
Mezei Norbert, szakértelem: pénzügyi 
Lóczi István szakértelem: műszaki (közbeszerzés tárgya szerint) 
dr. Weisz Gyula: közbeszerzési szakértelem 
 

A Képviselő-testület a megbízó lapok kiállításával felhatalmazza Bertalanné Drávucz 
Katalin polgármestert. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben 

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

Egyebek 
Előadó: Gyárfás Lajos képviselő 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: átadja a szót Gyárfás Lajos képviselőnek. 
 
Gyárfás Lajos: tiszteletdíját szeretné felajánlani, melyhez kéri a testület jóváhagyását. Egy 
havi tiszteletdíját a Jászladány Biztonságáért Alapítvány részére, egy havi tiszteletdíját a 
„Remény” Időseket Segítő Alapítvány részére, és egy havi tiszteletdíját „A Gyermekek 
Mosolyáért Közalapítvány” részére. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek hasonló 
szándéka? 

(Hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Gyárfás 
Lajos tiszteletdíj felajánlását a Jászladány Biztonságért Alapítvány támogatására? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
206/2018. (V. 24.) sz. határozata 
 
Gyárfás Lajos képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Gyárfás 
Lajos képviselő június 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./ Gyárfás Lajos 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 Gyárfás 
Lajos tiszteletdíj felajánlását a „Remény” Időseket Segítő Alapítvány támogatására? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
207/2018. (V. 24.) sz. határozata 
 
Gyárfás Lajos képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Gyárfás 
Lajos képviselő július hónapra járó, bruttó 48.350,- forint tiszteletdíj és 10.637,- forint 
járulékai, összesen bruttó 58.987,- Ft tiszteletdíj-felajánlását a „Remény” Időseket 
Segítő Alapítvány támogatására. 




