
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

2018. június 21-én megtartott soros nyílt ülésén, 

a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde Katica csoportjában. 

 
 
Jelen vannak: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Dr. Bakos Beáta, 
Bertalan László, Gyárfás Lajos, Major Ferencné, Seresné Lados Éva, Tóth Imre, Szöllősi 
János 8 fő képviselő. 
 
Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Bagi Zsolt Arnold 1 fő képviselő. 
 
Tanácskozási joggal jelen van:  

Lovász Imre jegyző, 
Lóczi István aljegyző, 
Mezei Norbert a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője,  
Lajosné Kiss Klára a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője,  
Kun Adrienn a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár megbízott 
vezetője, 
Göröcs László a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény megbízott 
vezetője, 
Müllerné Braun Erika az Ozoróczky Mária Szociális Központ intézményvezetője, 
Bertalan János jászkapitány, 
Kun Frigyesné Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményvezető-helyettes, 
Tálas Jánosné Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményvezető-helyettes, 
Tóth Dániel c. rendőr főhadnagy, a Jászladányi Rendőrőrs parancsnoka, 
Kun Mariann ügyintéző. 

 
 
 
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester tisztelettel köszönti a soros képviselő-testületi 
ülésen megjelent képviselőket, megjelenteket. A testületi ülés megnyitása előtt szeretné 
megköszönni a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének, Lajosné Kiss 
Klárának, hogy az óvodában helyet biztosított a képviselő-testületi ülésnek. Ez egy olyan 
rendkívüli alkalom, amikor a képviselő-testület valamennyi tagjának lehetősége van 
betekintést nyerni az óvoda életébe. Bár a nyári szünet már elkezdődött, mégis javasolja, hogy 
tekintsék meg együtt az óvoda épületeit, hiszen hamarosan a TOP-os pályázatból az új részt 
kivéve mindkét épület teljes nyílászáró cseréje megtörténik, teljes homlokzat felújítással és 
egy kis belső átalakítással. Egy teljesen új építésű tornaszobát fog kapni az óvoda kiszolgáló 
helyiségekkel, illetve a fejlesztőszobát. Ennek köszönhetően augusztus 1-től a bölcsődei 
csoport száma 1-ről 2-re fog emelkedni, a bölcsődések létszáma 28 főre emelkedhet, mert van 
rá igény a településen.  
 

(Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 15 perc szünetet rendel el, a képviselők 
megtekintik az óvoda helyiségeit.) 
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 8 fő jelen 
van, Bagi Zsolt Arnold képviselő jelezte távolmaradását, a testület határozatképes, az ülést 
megnyitja.  Megkérdezi a képviselőket, hogy a meghívóban szereplő 18 napirendi ponttal 
kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, vagy plusz napirendi pont, illetve módosító javaslata? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság részéről: a pénzügyi bizottság 
tárgyalta, ezért javasolja a testületnek zárt ülésben plusz napirendi pontként tárgyalni a 
Jászladány, Attila u. 9. szám (809 hrsz.) alatti ingatlan értékesítési ajánlatáról szóló 
előterjesztést.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: javasolja, hogy nyílt ülésben utolsó napirendi pontként 
tárgyalja a testület a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde Honvédelmi Intézkedési Tervének 
elfogadásáról szóló előterjesztést. 

(További módosító javaslat nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
nyílt ülésben 19. napirendi pontként a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde Honvédelmi 
Intézkedési Tervének elfogadásáról szóló előterjesztést tárgyalja a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
221/2018. (VI. 21.) sz. határozata 
 
Napirend kiegészítése 
 

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

 19./ Előterjesztés a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde Honvédelmi Intézkedési 
Tervének elfogadására 

 Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető 
 

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

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
zárt ülésben 21. napirendi pontként az Attila u. 9. szám alatti ingatlan értékesítési ajánlatát 
tárgyalja a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
222/2018. (VI. 21.) sz. határozata 
 
Napirend kiegészítése 
 

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



 3 

 21./ Előterjesztés a Jászladány, Attila u. 9. szám (809 hrsz.) alatti ingatlan 
értékesítési ajánlatának megtárgyalására 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
  é r t e s ü l n e k .  
 

 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a mai napirendet, 
mely következtében 19 napirendi pontot nyílt ülésben, 2 napirendi pontot zárt ülésben tárgyal 
a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
223/2018. (VI. 21.) sz. határozata 
 
Napirend elfogadása 
 

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

 
N a p i r e n d :  

 

1./ Beszámoló a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Jászladány településen 
nyújtott 2017. évi tevékenységéről  

 Előadó: Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. képviselője, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

2./ A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. tájékoztatója az ivóvíz minőség 
javításáról, a gördülő-fejlesztési programban meghatározott feladatok 
teljesítéséről 

 Előadó: Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. képviselője 

3./ Előterjesztés a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat, a Tiszamenti 
Regionális Vízművek Zrt. és a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. között 
a Jászladány, Nagytemető u. 1. sz. 292 hrsz-ú önkormányzati ingatlan 
vonatkozásában bérleti szerződés megkötésére 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin, 
  Lovász Imre jegyző, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

4./ Előterjesztés az Aradi vértanúk emlékhely kialakítására 
 Előadó: Ideiglenes bizottság 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

5./ Tájékoztató szenvedélybetegek alacsony küszöbű szolgáltatásának 
kialakítási lehetőségéről 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Baginé Gavaldik Lívia JCSGYK intézményvezető, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
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6./ Beszámoló a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2017/2018-as nevelési évben 
végzett munkájáról 

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

7./ Javaslat a 2018/2019-es nevelési évben indítandó óvodai csoportok 
számának meghatározására 

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

8./ Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérelme az új bölcsődei csoport 
működtetése érdekében 2 fő kisgyermekgondozó–nevelő és 1 fő bölcsődei 
dajka álláshely biztosítására 

 Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

9./ Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérelme 1 fő pedagógiai asszisztens 
álláshely biztosítására 

 Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

10./ Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzatainak 
módosítására 

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

11./ Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének 
módosítására 

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

12./ 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 

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

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

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

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

15./ Előterjesztés az I. és III. felnőtt háziorvosi körzetek rezsitámogatás 
finanszírozásának felhasználására 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
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16./ Előterjesztés a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 
ideiglenes intézményvezető megbízásának meghosszabbítására 

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

17./ Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 
ideiglenes intézményvezető megbízásának meghosszabbítására 

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

18./ TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00013 kódszámú „Szociális alapszolgáltatások 
fejlesztése Jászladányban” című projekt kapcsán kötelező tájékoztatás és 
nyilvánosság biztosítása tevékenységre szolgáltató kiválasztása 

 Előadó: Kun Mariann ügyintéző 

19./ Előterjesztés a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde Honvédelmi Intézkedési 
Tervének elfogadására 

 Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető 

 
Zárt ülés:  

 
 

20./ Előterjesztés a közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak 
továbbfoglalkoztatásának lehetőségeiről 

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

21./ Előterjesztés a Jászladány, Attila u. 9. szám (809 hrsz.) alatti ingatlan 
értékesítési ajánlatának megtárgyalására 

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

  

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

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

Beszámoló a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Jászladány településen nyújtott 2017. 
évi tevékenységéről  
Előadó: Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. képviselője, 

 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (TRV Zrt.) 
munkájáról készült írásos beszámolót mindenki megkapta. Mivel a TRV Zrt. képviselője nem 
érkezett meg a testületi ülésre, ezért ha a beszámolóval kapcsolatban kérdés merül fel, azt 
írásban fogják továbbítani feléjük. Pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság részéről: a bizottság tárgyalta, 
de túl sok dolgot nem tudott megállapítani. Egy kérdés merült föl a bizottság részéről, melyet 
tolmácsolni szükséges a TRV Zrt. felé, amely arról szól, hogy a vízbekötések, és a 
szennyvízbekötések arányszámát vitatja, és az lenne a kérdés, hogy miért van az, hogy 2355 
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rákötés van a vízszolgáltatásra, és 1109 rákötés van a csatornahálózatra. Az a kérdés, hogy 
elégedett-e ezzel az arányszámmal a TRV Zrt. Az anyag többi részében egy számszaki hibát 
találtak, a csatornaszolgáltatásnál a dugulások számánál jelentkezik, ahol a 2016 és 2017 év 
összehasonlításában +18-al növekedett a dugulások száma, de a 8 és a 22 között nem 18 az 
eltérés, így számszaki elírás történt, valamelyik szám nem stimmel. Ezen túlmenően más 
vélemény nem hangzott el, várták, hogy a képviselő-testületi ülésen jelen lesz a TRV Zrt. 
képviselője. Az írásos anyagot elfogadásra javasolja a bizottság.  
 
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 
beszámolót a pénzügyi bizottság javaslatára azzal, hogy az elhangzott kérdések megküldésre 
kerülnek a TRV Zrt. felé? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
224/2018. (VI. 21.) sz. határozata 
 

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolójának 
elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a 
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a 
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót az 
előterjesztés szerint azzal, hogy az alábbi kérdésekre írásbeli tájékoztatót kér a testület 
a szolgáltatótól: 
1. Mi az oka annak, hogy a vízrákötések száma 2017 évben 2355, a csatorna 

rákötések száma pedig csak 1109. Meg van-e ezzel az aránnyal elégedve a 
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.? 

2. A beszámoló 6. oldalán található 1.2 pontban a dugulások száma soron melyik adat 
került helytelenül feltüntetésre? 

 

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

 3./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 5000 Szolnok, Kossuth L. út 2. sz. 
  é r t e s ü l n e k .  

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

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. tájékoztatója az ivóvíz minőség javításáról, a 
gördülő-fejlesztési programban meghatározott feladatok teljesítéséről 
Előadó: Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. képviselője 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ehhez a napirendi ponthoz nem érkezett írásos anyag a TRV 
Zrt. részéről, szóbeli összefoglalót ígértek, csak senki nem érkezett meg az ülésre részükről. 
Szöllősi János képviselő úr kezdeményezte a munkaterv javaslatok bekérésekor ennek a 
napirendi pontnak a felvételét. Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek konkrét 
kérdése, amelyet el tud az önkormányzat küldeni írásban a szolgáltató felé? 
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(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester a napirendi pontot határozathozatal nélkül 
lezárja. 
 
 
3 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat, a Tiszamenti Regionális 
Vízművek Zrt. és a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. között a Jászladány, Nagytemető 
u. 1. sz. 292 hrsz-ú önkormányzati ingatlan vonatkozásában bérleti szerződés 
megkötésére 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin, 

 Lovász Imre jegyző, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

 
Bertalanné Drávucz Katalin: a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos anyagot mindenki 
megkapta, megkéri Lovász Imre jegyzőt, hogy röviden foglalja össze az írásos előterjesztést.  
 
Lovász Imre: 2018 januárjában a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (TRV Zrt.) 
megkereste az önkormányzatot annak érdekében, hogy a vízmű területén a DIGI Kft. antennát 
létesíthessen, tekintettel arra, hogy önkormányzati tulajdonban van. Ekkor tájékoztatták a 
TRV Zrt-t, hogy abban az időpontban az önkormányzat is egyeztetéseket folytatott a DIGI 
Kft-vel egy hasonló antenna létesítésével kapcsolatban. Azt követően a képviselő-testület 
döntött arról, hogy az önkormányzat megkösse a DIGI Kft-vel a bérleti szerződést az antenna 
létesítésével kapcsolatban. Ezt követően a TRV Zrt. ismét megkereste az önkormányzatot, 
amellyel kapcsolatosan április 19-én az önkormányzat egy elvi hozzájárulást adott a részükre. 
Ezt követően megírták a bérleti szerződés tervezetét, amelyet a képviselők írásban megkaptak. 
A bérleti szerződést az önkormányzat ügyvédei átnézték, és jóváhagyták. Egy minimális 
elírás van az önkormányzat nevében, mely javításra fog kerülni. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: 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 
tárgyalta, és 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 javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
225/2018. (VI. 21.) sz. határozata 
 
A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. és a 
DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. között a Jászladány, Nagytemető u. 1. sz. 292 hrsz-ú 
önkormányzati ingatlan vonatkozásában bérleti szerződés megkötésére 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a Jászladány Nagyközségi 
Önkormányzat, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. és a DIGI Távközlési és 
Szolgáltató Kft. között a Jászladány, Nagytemető u. 1. sz. 292 hrsz-ú önkormányzati 
ingatlan vonatkozásában kötendő bérleti szerződést az előterjesztésben foglaltak 
szerint.  
Képviselő-testület felhatalmazza Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert a bérleti 
szerződés aláírására.  

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

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

Előterjesztés az Aradi vértanúk emlékhely kialakítására 
Előadó: Ideiglenes bizottság 

 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az Aradi vértanúk emlékhely kialakításáról készült írásos 
előterjesztést mindenki megkapta, átadja a szót Major Ferencné alpolgármesternek, hogy 
foglalja össze szóban az előterjesztést. 
 
Major Ferencné: az előző testületi ülésen is tárgyalta a képviselő-testület az Aradi vértanúk 
emlékhely létesítésével kapcsolatos előterjesztést, akkor döntés született az emlékhely 
helyszínének kiválasztása tárgyában, illetve akkor már Dankó Zoltán főépítész látványtervet 
is készített az emlékhelyről. A munkacsoport ajánlatokat kért be az emlékhely létesítésével 
kapcsolatos anyagok tekintetében, ez megtalálható az előterjesztésben. A munkacsoport 
javasolta, hogy a farönkökön elhelyezkedő márványtáblákon az aradi vértanúk arcképe, 
illetve neve is bevésésre kerüljön. Ez drágább verzió, viszont méltóbban állítana emléket a 13 
aradi vértanúknak. Tekintettel az önkormányzat költségvetésének helyzetére pénzügyi 
bizottsági ülésen Bertalan László képviselő úr javasolta, hogy képviselői tiszteletdíj 
felajánlásokkal járuljanak hozzá a költségekhez. Egyéb felajánlások is történtek, melyek az 
előterjesztésben is láthatóak, hogy a TÉBA Tüzép felajánlotta a 13 db farönköt, és Bertalan 
János jászkapitány részéről is érkezett felajánlás, és a NÜVI-nél is állnak rendelkezésre a 
kivitelezéshez anyagok. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság részéről: a pénzügyi bizottság 
megtárgyalta és a képviselő-testületnek javasolja, hogy az Aradi vértanúk emlékhely 
kialakításánál a vértanúk táblája arcképpel, névvel gránitból, és az emléktábla 40x40 cm-es 
márványlapból kerüljön kialakításra 290.000.- forint összegben. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: jegyző úrral egyeztettet a pénzügyi bizottsági ülésen, és azt 
állapították meg, hogy a költségvetésben nincs erre a célra elkülönítve pénzösszeg, de ha a 
képviselő-testület egyhangúlag bevállalná azt, hogy a képviselői tiszteletdíjából bruttó 33 ezer 
forint értékben felajánlást tennének, akkor a 9 fős képviselő-testület a 290 ezer forintos 
költséget tudná biztosítani. Ebben az esetben a jövő generációjának személy szerint föl 
lennének a nevek sorolva, hogy kik állítatták az emlékhelyet. Itt minden támogató neve 
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szerepelne. Ha ez így működhetne, akkor a Jászladányért Egyesület javára lehetne a 
felajánlásokat megtenni, ezen a napirendi ponton belül. Megkérdezi a képviselőket, hogy van-
e valakinek kérdése, véleménye vagy más javaslata? 
 
Szöllősi János: támogatja a 290 ezer forintos költségű emlékhely kialakítását, lemond 1 havi 
tiszteletdíjáról a Jászladányért Egyesület javára, az emlékhely kialakításának támogatására. 
 
Bertalan László: 1 havi tiszteletdíjáról lemond a Jászladányért Egyesület javára, az 
emlékhely kialakításának támogatására. 
 
Bertalan János: a 9 fős képviselő-testülethez szeretne 10-ként csatlakozni felajánlásával, így 
a képviselőknek kevesebb összegről kell lemondani, és még ezen felül ha bármi egyébben tud 
segíteni felajánlja támogatását.  
 
Seresné Lados Éva: 1 havi tiszteletdíját felajánlja a Jászladányért Egyesület javára, az 
emlékhely kialakításának támogatására. 
 
Tóth Imre: 1 havi tiszteletdíját felajánlja a Jászladányért Egyesület javára, az emlékhely 
kialakításának támogatására. 
 
Gyárfás Lajos: 1 havi tiszteletdíját felajánlja a Jászladányért Egyesület javára, az emlékhely 
kialakításának támogatására. 
 
Dr. Bakos Beáta: 1 havi tiszteletdíját felajánlja a Jászladányért Egyesület javára, az 
emlékhely kialakításának támogatására. 
 
Major Ferencné: 1 havi képviselői tiszteletdíjnak megfelelő összegben lemond az 
alpolgármester tiszteletdíjáról a Jászladányért Egyesület javára, az emlékhely kialakításának 
támogatására. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: 1 havi képviselői tiszteletdíjnak megfelelő összegben a 
költségtérítését felajánlja a Jászladányért Egyesület javára, az emlékhely kialakításának 
támogatására. 
 
Gyárfás Lajos: 1 havi tiszteletdíját felajánlja a Jászladányért Egyesület javára, az emlékhely 
kialakításának támogatására. 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni pénzügyi 
bizottság javaslatára, hogy az Aradi vértanúk emlékhely kialakításának a vértanúk táblája 
arcképpen, névvel gránitból, és az emléktábla 40x40 cm-es márványlapból kerüljön 
kialakításra bruttó 290.000.- forint összegben? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
226/2018. (VI. 21.) sz. határozata 
 
Az Aradi vértanúk emlékhely kialakítására 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel az Aradi vértanúk emlékhely 
kialakításáról dönt, azzal, hogy a vértanúk táblája arcképpel, névvel gránitból, és az 
emléktábla 40x40 cm-es márványlapból kerüljön kialakításra bruttó 290.000.- forint 
összegben. 
Az Aradi vértanúk emlékhely kialakításának költségei felajánlásokból biztosított, 
azzal, hogy a felajánlók szerepeljenek az emlékhelyet állítók felsorolásánál.  
 
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: Bertalan János jászkapitány felajánlását tisztelettel 
megköszöni, majd tájékoztatja a testületet, hogy erről a felajánlásról nem kell szavazni, mert 
költségvetés módosítást nem érint.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet Szöllősi János 
képviselő 1 havi tiszteletdíjának felajánlásával az aradi vértanúk emlékhely kialakítására? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
227/2018. (VI. 21.) sz. határozata 
 
Szöllősi János képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Szöllősi 
János képviselő június hónapra járó, bruttó 48.350,- forint tiszteletdíj és 10.637,- forint 
járulékai, összesen bruttó 58.987,- Ft tiszteletdíj-felajánlását a Jászladányért Egyesület 
részére, az aradi vértanúk emlékhely kialakítási költségeinek támogatására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Szöllősi János képviselő helyben, 
 3./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 4./ Jászladányért Egyesület 
  é r t e s ü l n e k .  

 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet Bertalan László 
képviselő 1 havi tiszteletdíjának felajánlásával az aradi vértanúk emlékhely kialakítására? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
228/2018. (VI. 21.) sz. határozata 
 
Bertalan László képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
 

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

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet Seresné Lados 
Éva képviselő 1 havi tiszteletdíjának felajánlásával az aradi vértanúk emlékhely kialakítására? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
229/2018. (VI. 21.) sz. határozata 
 
Seresné Lados Éva képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Seresné 
Lados Éva képviselő június hónapra járó, bruttó 54.850,- forint tiszteletdíj és 12.067,- 
forint járulékai, összesen bruttó 66.917,- Ft tiszteletdíj-felajánlását a Jászladányért 
Egyesület részére, az aradi vértanúk emlékhely kialakítási költségeinek támogatására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Seresné Lados Éva képviselő helyben, 
 3./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 4./ Jászladányért Egyesület  
  é r t e s ü l n e k .  

 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet Tóth Imre 
képviselő 1 havi tiszteletdíjának felajánlásával az aradi vértanúk emlékhely kialakítására?A 
Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
230/2018. (VI. 21.) sz. határozata 
 
Tóth Imre képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Tóth 
Imre képviselő június hónapra járó, bruttó 48.350,- forint tiszteletdíj és 10.637,- forint 
járulékai, összesen bruttó 58.987,- Ft tiszteletdíj-felajánlását a Jászladányért Egyesület 
részére, az aradi vértanúk emlékhely kialakítási költségeinek támogatására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Tóth Imre képviselő helyben, 
 3./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 4./ Jászladányért Egyesület 
  é r t e s ü l n e k .  
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet Gyárfás Lajos 
képviselő 1 havi tiszteletdíjának felajánlásával az aradi vértanúk emlékhely kialakítására? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
231/2018. (VI. 21.) sz. határozata 
 
Gyárfás Lajos képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Gyárfás 
Lajos képviselő szeptember hónapra járó, bruttó 48.350,- forint tiszteletdíj és 10.637,- 
forint járulékai, összesen bruttó 58.987,- Ft tiszteletdíj-felajánlását a Jászladányért 
Egyesület részére, az aradi vértanúk emlékhely kialakítási költségeinek támogatására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Gyárfás Lajos képviselő helyben, 
 3./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 4./ Jászladányért Egyesület 
  é r t e s ü l n e k .  

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet Dr. Bakos Beáta 
képviselő 1 havi tiszteletdíjának felajánlásával az aradi vértanúk emlékhely kialakítására? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
232/2018. (VI. 21.) sz. határozata 
 
Dr. Bakos Beáta képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
 

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

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet Major Ferencné 
alpolgármester tiszteletdíjának felajánlásával az 1 havi képviselői tiszteletdíjnak megfelelő 
összegben az aradi vértanúk emlékhely kialakítására? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
233/2018. (VI. 21.) sz. határozata 
 
Major Ferencné tiszteletdíjának felajánlása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Major 
Ferencné alpolgármester június havi tiszteletdíj felajánlását a képviselői tiszteletdíjnak 
megfelelő bruttó 58.987,- Ft összegben a Jászladányért Egyesület részére, az aradi 
vértanúk emlékhely kialakítási költségeinek támogatására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Major Ferencné alpolgármester helyben, 
 3./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 4./ Jászladányért Egyesület 
  é r t e s ü l n e k .  

 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet Bertalanné 
Drávucz Katalin polgármester költségtérítés felajánlásával az 1 havi képviselői tiszteletdíjnak 
megfelelő összegben az aradi vértanúk emlékhely kialakítására? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
234/2018. (VI. 21.) sz. határozata 
 
Bertalanné Drávucz Katalin költségtérítésének felajánlása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester július havi bruttó költségtérítés felajánlását a 
képviselői tiszteletdíjnak megfelelő bruttó 58.987,- Ft összegben a Jászladányért 
Egyesület részére, az aradi vértanúk emlékhely kialakítási költségeinek támogatására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Bertalanné Drávucz Katalin polgármester helyben, 
 3./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 4./ Jászladányért Egyesület 
  é r t e s ü l n e k .  

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

Tájékoztató szenvedélybetegek alacsony küszöbű szolgáltatásának kialakítási 
lehetőségéről 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

 Baginé Gavaldik Lívia JCSGYK intézményvezető, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

 
Bertalanné Drávucz Katalin: a szenvedélybetegek alacsony küszöbű szolgáltatásának 
kialakítási lehetőségéről készült írásos anyagot mindenki megkapta. Baginé Gavaldik Lívia 
intézményvezető nem tud jelen lenni az ülésen, viszont a pénzügyi bizottság ülésén jelen volt, 
ahol részletesen tájékoztatta a bizottság tagjait erről a lehetőségről. Ez a szolgáltatás a 
jászságban eddig nem volt megoldott. Az idei évben, és a remények szerint a jövőre nézve 
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állami finanszírozásban tud részesülni ennek a szolgáltatásnak az ellátása, ami azt jelenti, 
hogy még ebben az évben a 7,5 millió forintot arányosan megkapná az ellátás, ha az 
kialakításra kerül. A jászság esetében Jászberény és Jászapáti járás területére terjedne ki 
ennek a szolgáltatásnak a biztosítása, amelyben ha minden jászsági település részt venne, 
akkor a saját forrás mind a 18 településnek 31,- forint/lakos lenne. Abban az esetben, ha 
kevesebben csatlakoznának, mivel minimum 30 ezer lakosságszámmal jöhet létre a 
szolgáltatás, így a hozzájárulás 83,- forint lenne lakosonként a minimum lakosságszámmal. A 
feladatellátás tekintetében elsősorban abban gondolkoztak, hogy a Jászsági Szociális 
Szolgáltató Társulás lehetne a szolgáltató, és ha a Társulás tagjai, a 13 önkormányzat 
csatlakozna, akkor 38,- forint/lakos hozzájárulást kellene fizetni a településeknek a saját 
forrás biztosítására. Ezeket a lehetőségeket kellene a képviselő-testületnek megvizsgálnia. 
Líviáék a családsegítő szolgálatnál kézbe vették a feladat szervezését, bonyolítását, a 
szolgáltatás szervezését. A szolgáltatás személyi feltétele egy fő intézményvezető, és 2 fő 
szociális munkatárs, segítő. Az, hogy a székhely hol lehetne, az későbbi tárgyalásoknak lesz 
majd feladata. Egyelőre arról kellene a testületnek döntést hoznia, hogy kíván-e ebben a 
szolgáltatás ellátásban részt vállalni, és ha igen, akkor milyen összeg erejéig vállalja az 
önkormányzat a hozzájárulás megfizetését lakosonként. Pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen 
javaslat született? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság részéről: a bizottság tárgyalta, 
és mivel Jászladány területén egyre növekvő a szenvedélybetegek száma, ezért a képviselő-
testületnek javasolja a csatlakozást a feladatellátásához, és javasolja a saját forrás településre 
eső részének biztosítását maximum 40 Ft/lakos összeghatárig. Amennyiben a szolgáltatás 
kialakításánál az összeg nem lesz elegendő, akkor majd újra tárgyalja a bizottság és a testület.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a pénzügyi 
bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen, 1 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadja, 
és a következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
235/2018. (VI. 21.) sz. határozata 
 
A szenvedélybetegek alacsony küszöbű szolgáltatásának feladatellátásához történő 
csatlakozásról 
 

1. A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésben 
foglaltak alapján csatlakozni kíván a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás által 
2018. november 1-tól biztosításra kerülő szenvedélybetegek alacsony küszöbű 
szolgáltatásának feladatellátásához, és vállalja a saját forrás településre eső részének 
biztosítását, maximum 40,- Ft/lakos összeghatárig. 

 
Határidő:  2018. június 30. 
Felelős:  Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás elnökét, 
hogy a jelen határozat 1. pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén a 
Társulás Jászladány Nagyközség közigazgatási területét is érintően nyújtson be 
pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériumához a szenvedélybetegek alacsony 
küszöbű ellátását vállaló szolgáltatóként az ellátórendszerbe való befogadás céljából. 

 
Határidő:  2018. augusztus 17. 
Felelős:  Bertalanné Drávucz Katalin, Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 
  elnöke 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás, 5055 Jászladány, Hősök tere 6. 

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

Beszámoló a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2017/2018-as nevelési évben végzett 
munkájáról 
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető 

 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde írásos beszámolóját 
mindenki megkapta, megkérdezi Lajosné Kiss Klára intézményvezetőt, hogy kívánja-e az 
írásos anyagot szóban kiegészíteni, vagy összefoglalni? 
 
Lajosné Kiss Klára: mindenre kiterjedően állította össze az írásos anyagot, mely tartalmazza 
a pozitívumokat és negatívumokat egyaránt. Nagyon sok feladatot végeznek, igaz, hogy nem 
a nagy nyilvánosság előtt, de egész évben arra törekszenek, hogy a gyermekek sok élményhez 
jussanak. Kiegészíteni nem szeretné, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi milyen 
javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság elfogadásra 
javasolja a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde beszámolóját az előterjesztés szerint.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az ügyrendi 
bizottság javaslatára az óvoda és bölcsőde beszámolóját az előterjesztés szerint? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
236/2018. (VI. 21.) sz. határozata 
 
A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2017/2018-as nevelési évben végzett munkájáról 
készült beszámoló elfogadásáról 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára elfogadja a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2017/2018-
as nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint, egyben 
megköszöni az intézményben dolgozók munkáját, együttműködését az 
önkormányzattal.  
 
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 .  
 
 
7 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Javaslat a 2018/2019-es nevelési évben indítandó óvodai csoportok számának 
meghatározására 
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető 

 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 

Bertalanné Drávucz Katalin: a 2018/2019-es nevelési évben indítandó óvodai csoportok 
számának meghatározásáról szóló írásos előterjesztést mindenki megkapta, Lajosné Kiss 
Klára intézményvezetőt kérdezi, hogy kívánja-e az írásos anyagot szóban kiegészíteni, vagy 
összefoglalni? 
 
Lajosné Kiss Klára: a gyermeklétszám az elmúlt évhez hasonlóan alakult szinte, de végleges 
létszámról még ilyenkor nem tud beszámolni, mert az előterjesztés óta is 3 gyerek elment, és 
2 érkezett. Az összes létszámot tekintve 10 óvodai csoport indítását indokoltnak látja. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: mit jelent az, hogy 3 gyerek elment? 
 
Lajosné Kiss Klára: elköltöztek más településre, ezért az óvodából kiíratták őket. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja 10 
óvodai csoport indításának engedélyezését a 265 gyermek ellátására. 
 
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 bizottság 
javaslatára a 10 óvodai csoport indításának engedélyezését? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
237/2018. (VI. 21.) sz. határozata 

 
A 2018/2019-es nevelési évben indítandó óvodai csoportok számának meghatározására 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel engedélyezi a 2018/2019-es nevelési 
évben 10 óvodai csoport indítását a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményben az 
előterjesztés szerint. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Jászladányi Óvoda és Bölcsőde helyben 
  é r t e s ü l n e k .  
 
 

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

Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérelme az új bölcsődei csoport működtetése érdekében 
2 fő kisgyermekgondozó–nevelő és 1 fő bölcsődei dajka álláshely biztosítására 
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető, 

 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 

Bertalanné Drávucz Katalin: az új bölcsődei csoport indítása miatti álláshely kérelmet 
írásban mindenki megkapta, megkérdezi Lajosné Kiss Klára intézményvezetőt, hogy kívánja-
e az írásos anyagot szóban összefoglalni, vagy kiegészíteni? 
 
Lajosné Kiss Klára: 2018. augusztus 1-től szeretnék a második bölcsődei csoportot 
beindítani, melyhez megfelelő szakember ellátottságra van szükség a törvényi előírás alapján. 
Jelen pillanatban 3 álláshellyel rendelkeznek a bölcsődét illetően, így szükségessé vált a 
további 3 álláshely megkérése. 2017. január 1-től a törvény kötelezővé tette a bölcsődei 
ellátás biztosítását, és ezáltal a finanszírozás is más formában történik, mint az elmúlt 
időszakban, így nagy valószínűséggel jól le lesz finanszírozva a bölcsődei működés, a 
dolgozók béreinek kifizetése.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság részéről: a pénzügyi bizottság 
javasolja a kérelemnek megfelelően a 2 fő kisgyermekgondozó–nevelő és 1 fő bölcsődei 
dajka álláshely biztosítását.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni  a pénzügyi 
bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
238/2018. (VI. 21.) sz. határozata 

 
A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérelmére 2 fő kisgyermekgondozó–nevelő és 1 fő 
bölcsődei dajka álláshely biztosítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 
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intézményben 2018. augusztus 1-től 2 fő kisgyermekgondozó–nevelő és 1 fő bölcsődei 
dajka álláshelyet biztosít. 
Képviselő-testület felkéri Lajosné Kiss Klára intézményvezetőt az álláshelyek 
meghirdetésére, és a beérkező pályázatok elbírálására.  
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 
  é r t e s ü l n e k .  
 
 

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

Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérelme 1 fő pedagógiai asszisztens álláshely 
biztosítására 
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető, 

 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 

Bertalanné Drávucz Katalin: a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos anyagot mindenki 
megkapta, átadja a szót Lajosné Kiss Klára intézményvezetőnek. 
 
Lajosné Kiss Klára: a köznevelési törvény határozza meg, hogy az óvodában hány fő 
pedagógiai asszisztenst kell alkalmazni. 3 óvodai csoport esetében 1 pedagógiai asszisztens 8 
órában történő foglalkoztatását finanszírozza az állam. Jelen pillanatban 3 fő van ebben a 
munkakörben 6 órában foglalkoztatva, és így a 4. fő 6 órában történő személy foglalkoztatása 
éppen 3 fő 8 órás munkaidejét jelentené. Finanszírozás szempontjából itt is azt tudja 
elmondani, hogy megkapja az óvoda az államtól a finanszírozást, és ha ez nincs elköltve, 
akkor vissza kell fizetni. A jelenlegi gyermeklétszámra tekintettel, és félve az óvónő hiánytól 
szeretné, ha a pedagógiai asszisztensek tudnák segíteni az óvónők munkáját. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság részéről: a pénzügyi bizottság 
tárgyalta, és tekintettel arra, hogy az egy fő álláshely biztosítása a költségvetést sem terheli 
meg, ezért a bizottság javasolja a kérelemnek megfelelően a 1 fő pedagógia asszisztens 
álláshely biztosítását 6 órás munkaidővel. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a pénzügyi 
bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
239/2018. (VI. 21.) sz. határozata 

 
A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérelmére 1 fő pedagógiai asszisztens álláshely 
biztosítására 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 
intézményben 2018. szeptember 1-től határozatlan időtartamra 1 fő pedagógiai 
asszisztens álláshelyet biztosít az előterjesztés szerint napi 6 órás foglalkoztatással. 
Képviselő-testület felkéri Lajosné Kiss Klára intézményvezetőt a pedagógiai 
asszisztens álláshely meghirdetésére, és a beérkező pályázatok elbírálására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 
  é r t e s ü l n e k .  
 
 

1 0 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzatainak módosítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 

Bertalanné Drávucz Katalin: az önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzatainak 
módosításáról készült írásos anyagot mindenki megkapta. Átadja a szót Mezei Norbert 
pénzügyi osztályvezetőnek. 
 
Mezei Norbert: az előirányzat módosítást elsőként a pénzmaradvány felosztása indokolja, 
amit az előző ülésen fogadott el a képviselő-testület, ezt követően a Kormányzati hatáskörű 
módosítások történnének meg, amelyek különböző pályázatok és egyéb módosítások miatt 
szükségesek, valamint a saját hatáskörben történt módosítások, az intézményeknél a 
különböző sorokon belüli előirányzat módosítások. Az előterjesztésben minden intézménynél 
külön található a táblázat, hogy melyik soron milyen módosítás történik. A módosítások 
eredményeképpen a költségvetési főösszeg 1.946.652.029,- forintra módosulna. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság részéről: a bizottság javasolja az 
előirányzat módosítások elfogadását az előterjesztés szerint.  

 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a 
költségvetési előirányzatok módosítását a pénzügyi bizottság javaslatára az előterjesztés 
szerint? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
240/2018. (VI. 21.) sz. határozata 

 
2018. évi költségvetési előirányzatok módosítása  
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a Jászladány Nagyközségi 
Önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzatainak módosítását az előterjesztés 
szerinti tartalommal, amely alapján a bevételi és kiadási főösszeg 1.946.652.029,- 
forintra módosul.  
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben 
  é r t e s ü l n e k .  
 
 

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

Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 

Bertalanné Drávucz Katalin: a költségvetési rendelet módosításról készült rendelet-
tervezetet írásban mindenki megkapta, melyben az előző napirendi pontnál elfogadott 
előirányzat módosítások átvezetése történt meg. Megkérdezi Mezei Norbert pénzügyi 
osztályvezetőt, hogy kívánja-e az írásos anyagot kiegészíteni, vagy szóban összefoglalni? 
 
Mezei Norbert: nem kívánja szóban kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. 

 
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 2018. évi 
költségvetési rendelet módosítását az előterjesztés szerint? 
A Képviselő-testület a rendeletmódosítást 8 igen szavazattal – minősített többséggel – 
egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

14/2018. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 

2018. évi költségvetéséről szóló 

6/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
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1 2 .  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 készült írásos anyagot mindenki megkapta. megkérdezi Göröcs László megbízott 
intézményvezetőt, hogy kívánja-e az írásos anyagot szóban kiegészíteni? 
 
Göröcs László: nem kívánja kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság részéről: a bizottság hosszasan 
tárgyalta ezt a napirendi pontot, és megbízott intézményvezető felé több javaslatot is 
megfogalmaztak, magát a beszámolót az előterjesztés szerint javasolta a bizottság 
elfogadásra. 

 
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 beszámolót 
a pénzügyi bizottság javaslatára? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
241/2018. (VI. 21.) sz. határozata 

 
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény beszámolójának elfogadása a 
képviselő-testület két ülése között a közmunka programokban foglalkoztatottak által 
végzett munkákról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a Nagyközség 
Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény beszámolóját a Közmunka programban 
résztvevő dolgozók - NÜVI irányításával végzett - munkájáról 2018. május 16-tól 
2018. június 11-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 .  
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1 3 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a védőnői álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálására, valamint új 
pályázat kiírására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

 Lovász Imre jegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 

Bertalanné Drávucz Katalin: a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos anyagot mindenki 
megkapta, átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre: a képviselő-testület április 19-i ülésén írta ki az előző pályázatot a védőnői 
álláshelyre vonatkozóan, melyben a pályázat benyújtási határideje június 10. volt 
meghatározva, illetve az elbírálás a mai nap. Határidőig egyetlenegy pályázat sem érkezett be, 
ezért javasolja a pályázat eredménytelenné nyilvánítását. Egy korábbi képviselő-testületi 
döntésnek megfelelően új pályázati kiírást terjesztettek elő, melyben a pályázat benyújtási 
határideje augusztus 10. és szeptember 1-től lehetne betölteni az álláshelyet. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja a 
védőnői álláshelyre kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánítását, valamint javasolja az új 
pályázat kiírását az előterjesztés szerinti tartalommal. 

 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a kiírt pályázat 
eredménytelenné nyilvánításával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
242/2018. (VI. 21.) sz. határozata 

 
A védőnői álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel a védőnői álláshelyre kiírt pályázati 
eljárást eredménytelenné nyilvánítja mivel a pályázati kiírásban meghatározott 
határidőig nem érkezett be pályázat. 

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

  é r t e s ü l n e k .  
 
 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az új 
pályázat kiírását a védőnői álláshelyre az előterjesztés szerint? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
243/2018. (VI. 21.) sz. határozata 
 
Védőnői álláshely pályázati kiírásáról 
 

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

A foglalkoztatás jellege: 
 teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 
 Jászladány Nagyközség közigazgatási területe 

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

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

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

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

elbírálásban részt vevők megismerhetik. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
 2018. szeptember 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
 2018. augusztus 10. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
 2018. augusztus 23. 

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

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

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázat benyújtási határidejének lejártát követően a pályázókat a pályázat 
kiírója a képviselő-testületi ülésen meghallgatja és dönt a védőnő személyéről. 
A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója az eljárás 
során fenntartja. 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:  
 https://kozigallas.gov.hu és a Ladányi Hírek helyi újság 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információt a www.jaszladany.hu 
honlapon szerezhet. 

 
A Képviselő-testület megbízza Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert, hogy a 
pályázat kiírásáról gondoskodjon. 

 

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

1 4 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés háziorvosi álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálására, valamint új 
pályázat kiírására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

 Lovász Imre jegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 

Bertalanné Drávucz Katalin: a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos anyagot mindenki 
megkapta, átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre: itt is ugyanaz az eset, mint az előző napirendi pontnál, itt sem érkezett be az 
előző pályázati kiírásra határidőn belül egyetlenegy pályázat sem, így ugyanúgy javasolja a 
pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítását, valamint új pályázat kiírását ugyanazzal a 
határidőkkel, mint a védőnői pályázat esetében. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja a 
háziorvosi álláshelyre kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánítását, valamint új pályázat 
kiírását az előterjesztés szerinti tartalommal.  

 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az ügyrendi 
bizottság javaslatára a háziorvosi pályázat eredménytelenné nyilvánítását? 
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A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
244/2018. (VI. 21.) sz. határozata 

 
A felnőtt háziorvosi álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel a felnőtt háziorvosi álláshelyre kiírt 
pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítja mivel a pályázati kiírásban 
meghatározott határidőig nem érkezett be pályázat. 

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

  é r t e s ü l n e k .  
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni új pályázat 
kiírását a felnőtt háziorvosi álláshelyre az előterjesztés szerint? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
245/2018. (VI. 21.) sz. határozata 

 
Felnőtt háziorvosi álláshely pályázati kiírásáról 
 

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

A foglalkoztatás jellege: 
 teljes munkaidő 

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

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

Illetmény és juttatások:  
az illetmény megállapítására és juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
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Képesítési feltételek: 
Egyetemi végzettség, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 
törvényben, valamint annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) 
Kormányrendeletben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt feltételek. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 - részletes szakmai önéletrajz 
 - iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata 
 - Orvosok Országos Nyilvántartásba vételéről szóló igazolás 
 - 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 
 - a pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az 

elbírálásban részt vevők megismerhetik 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
 2018. szeptember 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
 2018. augusztus 10. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
 2018. augusztus 23. 

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

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

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázat benyújtási határidejének lejártát követően a pályázókat a pályázat 
kiírója, a képviselő-testületi ülésen meghallgatja és dönt a háziorvos 
személyéről. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat 
kiírója az eljárás során fenntartja. 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:  
  https://kozigallas.gov.hu és a Ladányi Hírek helyi újság 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A háziorvosi munkakör határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyban, vagy 
vállalkozói formában, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött szerződés 
alapján is ellátható. 
 
A Képviselő-testület megbízza Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert, hogy a 
pályázat kiírásáról gondoskodjon. 

 

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

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

  é r t e s ü l n e k .  
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Bertalanné Drávucz Katalin: van egy érdeklődő a háziorvosi álláshelyre, legközelebb július 
9-én fog telefonon beszélni vele, amikor a doktornő a szabadságáról visszaérkezik. Ekkor 
beszélik meg a személyes találkozót, hogy mikor tud eljönni a településre megnézni az orvosi 
rendelőt, és megismerkedni a jövendőbeli kollégáival. Nyugdíjas doktornő az érdeklődő, 
jelenleg Szegeden él és dolgozik. Valamikor háziorvosként dolgozott, és szeretne újra, mert 
most jelenleg adminisztratív tevékenységet végez.  

 
 

1 5 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés az I. és III. felnőtt háziorvosi körzetek rezsitámogatás finanszírozásának 
felhasználására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 

Bertalanné Drávucz Katalin: egy rövid tájékoztatót állított össze pénzügyi osztályvezető úr 
arra vonatkozóan, amilyen kéréssel Dr. Danicz László fordult az önkormányzat felé. A 
pénzügyi osztály megvizsgálta a háziorvosi körzetek jelenlegi finanszírozását, azok bevételeit 
és kiadásait, ezt tartalmazza az írásos anyag, melyet minden képviselő megkapott. Pénzügyi 
bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság részéről: a pénzügyi bizottság 
megtárgyalta, és javasolja a testületnek, hogy az I. és III. felnőtt háziorvosi körzetekre kapott 
rezsitámogatást a körzetek működése során felhalmozódott finanszírozási hiány csökkentésére 
fordítsa. Az előterjesztésben is szerepel, hogy az I. körzet finanszírozási különbsége mínusz 
143.690,- forint, a III. körzeté pedig, - amely betöltetlen – mínusz 1.394.265,- forint. A 
bizottság úgy gondolja, hogy a többlettámogatást ennek csökkentésére kell fordítani.  

 
Bertalanné Drávucz Katalin: a pénzügyi bizottság ülésén elhangzott az is, hogy mivel a III. 
körzet régóta nincs betöltve, ennek a körzetnek a finanszírozása már nem 100%-os. Kb. 70-os 
finanszírozással működik most. 
 
Dr. Bakos Beáta: mintegy 100 ezer forint finanszírozással kap most kevesebbet a körzet, 
mintha betöltött lenne. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a finanszírozási hiányt az is növeli, hogy a III. körzet terhére 
van felvéve a plusz munkavállaló, akivel az asszisztensek helyettesítéseit meg lehet oldani. 
Ha sikerül a III. körzetet betölteni, akkor teljes finanszírozást fog kapni a körzet, és akkor 
esetleg újra lehetne tárgyalni a helyettesítés óradíját.  
 
Dr. Bakos Beáta: akkor már nem lesz szükség a helyettesítésre. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: szabadság ideje alatt? 
 
Dr. Bakos Beáta: az töredéke lesz a most kifizetett összegnek. Jelenleg a 4000,- forintos 
óradíjjal a napi 8 óra helyettesítés napi 32 ezer forintba kerül naponta, ami havi szinten 700 
ezer forint körüli kiadás a körzetnek. Itt megtakarítás fog keletkezni. 

 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye vagy a bizottság javaslatától eltérő javaslata? 
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 (Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni pénzügyi 
bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
246/2018. (VI. 21.) sz. határozata 
 
Az I. és III. felnőtt háziorvosi körzetek rezsitámogatás finanszírozásának 
felhasználásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel az I. és III. felnőtt háziorvosi 
körzetekre kapott rezsitámogatást az I. és III. felnőtt háziorvosi körzetek működése 
során felhalmozódott finanszírozási hiány csökkentésére fordítja. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ I. és III. felnőtt háziorvosi körzet, 
 3./ Polgármesteri Hivatal helyben 
  é r t e s ü l n e k .  
 
 

1 6 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény ideiglenes 
intézményvezető megbízásának meghosszabbítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 

Bertalanné Drávucz Katalin: a napirendi ponthoz tartozó írásos anyagot határozati javaslat 
formájában kapták meg a képviselő-testület tagjai. Átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre: a jelenlegi intézményvezető megbízása június 30-ig szól. Az intézményvezetői 
álláshelyre folyamatban van egy pályázati kiírás, melyben a pályázat benyújtási határideje 
június 27. a pályázat elbírálása július 19. Az álláshely augusztus 1-től tölthető be, ezért 
legalább 1 hónapra szükséges az intézmény vezetésére megbízni intézményvezetőt. Javasolja, 
hogy ne 30 napra bízzák meg, hanem hosszabb időre, és a megbízásba bele lenne foglalva, 
hogy ha a pályázat sikeresen betöltésre kerülne, akkor megszűnne az ideiglenes 
intézményvezető megbízása.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja 
továbbra is Göröcs Lászlót megbízni az intézmény vezetésével 2018. december 31. napjáig, 
de legfeljebb az intézményvezetői munkakör pályázat útján történő betöltéséig. 

 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az ügyrendi 
bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
247/2018. (VI. 21.) sz. határozata 
 
Göröcs László Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény megbízott 
intézményvezető megbízásának meghosszabbítására  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXIII. törvény és a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a 
helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes 
költségvetési intézményekről szóló 77/1993. (V. 12.) Kormányrendelet előírásaira 
figyelemmel 

 

Göröcs Lászlót 
 

(szül: Jászladány, 1965.10.07., a.n: Kiss Terézia, lakcím: 5055 Jászladány, Rózsa 
u.11. sz.) a 345/2017. (XI. 23.) számú Képviselő-testületi határozat érvényben tartása 
mellett továbbra is megbízza a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 
intézményvezetői feladatainak ellátásával 2018. december 31. napjáig, de legfeljebb 
az intézményvezetői munkakör pályázat útján történő betöltéséig.  
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény helyben, 
 4./ Göröcs László 5055 Jászladány, Rózsa u.11. sz. 
 5./ Magyar Államkincstár Szolnok, Liget u. 6. sz. 

  é r t e s ü l n e k .  
 
 

1 7 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár ideiglenes 
intézményvezető megbízásának meghosszabbítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 

 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 

Bertalanné Drávucz Katalin: a napirendi ponthoz tartozó írásos anyagot határozati javaslat 
formájában kapták meg a képviselő-testület tagjai. Átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre: a jelenlegi intézményvezető megbízása ugyancsak június 30-ig szól, ugyanaz a 
helyzet, mint az előző napirendi pontnál, itt is szükséges legalább 1 hónapra megbízni 
intézményvezetőt. Itt is javasolja, hogy hosszabb időre történjen a megbízás, ugyanúgy, mint 
az előző napirendi pontnál.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
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Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja 
továbbra is Kun Adriennt megbízni az intézmény vezetésével 2018. december 31. napjáig, de 
legfeljebb az intézményvezetői munkakör pályázat útján történő betöltéséig. 

 
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 javaslatával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
248/2018. (VI. 21.) sz. határozata 
 
Kun Adrienn Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár megbízott 
intézményvezetői megbízásának meghosszabbítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXIII. törvény és a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a 
művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 
150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet előírásaira figyelemmel, 
 

Kun Adriennt 
 

(szül: Jászberény, 1977.10.24., a.n: Kun Mária, lakcím: 5055 Jászladány, Mátyás u.14. 
sz.) a 346/2017. (XI. 23.) számú Képviselő-testületi határozat érvényben tartása 
mellett továbbra is megbízza a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és 
Könyvtár (5055 Jászladány, Kossuth L. u. 110. sz.) vezetésével 2018. december 31-ig, 
de legfeljebb az intézményvezetői munkakör pályázat útján történő betöltéséig, az 
alapilletményének és a vezetői pótlékának változatlanul hagyása mellett. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 

 2./ Kun Adrienn Jászladány, Mátyás u. 14. 
 3./ Magyar Államkincstár Szolnok 
4./ Polgármesteri Hivatal helyben 

 é r t e s ü l n e k .  
 
 

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

TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00013 kódszámú „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése 
Jászladányban” című projekt kapcsán kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása 
tevékenységre szolgáltató kiválasztása 
Előadó: Kun Mariann ügyintéző 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos anyagot mindenki 
megkapta, átadja a szót Kun Mariann ügyintézőnek. 
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Kun Mariann: a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00013 azonosítószámú, „Szociális 
alapszolgáltatások fejlesztése Jászladányban” című pályázat kapcsán kötelező tevékenység a 
tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása, melyre ajánlattételi eljárást bonyolít le az 
önkormányzat. A szabályszerű lebonyolítás érdekében az eljárás keretében 3 árajánlatot 
kértek be az alábbiak szerint: a Jász-Innova Kft. részéről nettó 145.200,- Ft + 39.204,- Ft 
ÁFA, bruttó 184.404,- Ft; a Rein Profession Kft. részéről nettó 144.000,- Ft + 38.800,- Ft 
ÁFA, bruttó 182.880,- Ft; az Öko-Glóbusz Kft. részéről nettó 133.858,- Ft + 36.142,- Ft ÁFA, 
bruttó 170.000,- Ft ajánlati ár érkezett be.  A forrás a projekt költségvetésében tervezhető és 
elszámolható költség, a pályázat 100 %-os támogatási intenzitású. Kéri a képviselő-testületet 
az előterjesztés megvitatására és a legalacsonyabb ajánlat alapján a kötelező tájékoztatás és 
nyilvánosság biztosítása tevékenységre a szolgáltató kiválasztására és megbízására. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a pályázati eljárásnak kötelező eleme ez a tevékenység, mely a 
pályázatból 100%-ban finanszírozható. Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek 
kérdése, véleménye vagy más javaslata, mint ami az előterjesztésben szerepel? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az Öko-
Glóbusz Kft. ajánlatát az előterjesztés szerint? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
249/2018. (VI. 21.) sz. határozata 
 
A TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00013 azonosítószámú, „Szociális alapszolgáltatások 
fejlesztése Jászladányban” című pályázat kapcsán kötelező tájékoztatás és nyilvánosság 
biztosítása tevékenységre szolgáltató kiválasztása 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-4.2.1-15-JN1-
2016-00013 azonosítószámú, „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése 
Jászladányban” című projekt keretében a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság 
biztosítása tevékenységre az Öko-Glóbusz Kft. (5100 Jászberény, Fáy A. u. 25.) 
árajánlatát fogadja el 133.858,- Ft + 36.142,- ÁFA, bruttó 170.000,- Ft értékben. A 
forrást a projekt költségvetéséből biztosítja. Egyben megbízza a polgármestert a 
szerződés aláírására. 

 

 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal 
 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Öko-Glóbusz Kft. 5100 Jászberény, Fáy A. u. 25. 

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

Előterjesztés a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde Honvédelmi Intézkedési Tervének 
elfogadására 
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek. 
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Lovász Imre: egy EMMI rendelet előírja, hogy a köznevelési intézményeknek fenntartótól 
függetlenül első alkalommal 2018. június 30-ig el kell készíteni a különleges jogrend 
bevezetésekor alkalmazandó Honvédelmi Intézkedési Tervet, és ezt legkésőbb június 30-ig 
meg kell küldeni az Emberi Erőforrások Minisztériumának. Ehhez a minisztérium küldött egy 
kötelezően alkalmazandó formátumot, mintát, amelyet intézményvezető asszony feltöltött 
adattartalommal. Az anyag írásban nem került kiosztásra, mert 29 oldal terjedelmű, de 
amennyiben valaki meg szeretné tekinteni, most is megteheti, vagy jelzi, és elektronikusan 
megküldik részére. Ennek az anyagnak az elfogadását kéri a képviselő-testülettől. 
 
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 
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde Honvédelmi Intézkedési Tervét? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
250/2018. (VI. 21.) sz. határozata 
 
A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde Honvédelmi Intézkedési Tervének elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Jászladányi 
Óvoda és Bölcsőde Honvédelmi Intézkedési Tervét az előterjesztés szerinti 
tartalommal. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 

 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 

 é r t e s ü l n e k .  
 
 
Napirendi ponton kívül:  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megköszöni Tóth Dánielnek, a Jászladányi Rendőrőrs 
parancsnokának, hogy részt vett a képviselő-testületi ülésen, megkéri a képviselő-testület 
tagjait, hogy amennyiben van kérdésük, azt tegyék fel őrsparancsnok úr részre. 
 
Bertalan László: az elmúlt 2 hónapban a 3227-es úton hogyan alakult a tehergépjármű 
forgalom? Azt tapasztalja, hogy tényleg az előző visszaeséshez képest most újra sok kamion 
közlekedik. Előző testületi ülésen azt mondta őrsparancsnok úr, hogy már a jászapáti kollégák 
is segítik a munkát, milyen előrelépést tapasztalt ebben az ügyben? 
 
Tóth Dániel c. rendőr főhadnagy: sajnos nem tapasztalják a visszaesést, a bírságolások 
ugyanúgy megtörténnek, de még nem szűnt meg a kamionforgalom. Azt tapasztalják az 
intézkedések során, hogy a gépjárművezetők inkább kifizetik a bírságot, minthogy kerülővel 
közlekedjenek. 5.000,- forinttól 50.000,- forintig terjedhet a bírság, de azt tapasztalják, hogy 
bármekkora összegre bírságolják őket, inkább kifizetik a büntetést.  
 
Bertalan László: más szankciót nem lehet alkalmazni? 
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Tóth Dániel c. rendőr főhadnagy: ha a bírság nem vezet eredményre, akkor feljelentést kell 
tenni, amely 150.000,- forintig terjedő pénzbírsággal sújtható szabálysértési eljárásban, 
melyet a lakhely szerinti Rendőrkapitányság bírál el. Arra, hogy ott milyen szankciókat 
szabnak ki, arra nincs rálátásuk. Nincs még arra terv, hogy mi lenne az a drasztikus 
beavatkozás, hogy látványosan megszűnne a tehergépjármű forgalom. 
 
Bertalan László: a másik kérdése, hogy a Hősök tere 1. szám alatti ingatlan előtt 
szabálytalanul parkoló gépjárművekkel szemben történik-e intézkedés. Volt egy olyan 
időszak, amikor figyeltek a gépkocsivezetők a szabályos parkolásra, de most újra az 
ellenkezőjét lehet tapasztalni. 
 
Tóth Dániel c. rendőr főhadnagy: intézkedni kell a szabálytalanul közlekedőkkel szemben, 
ez nem kérdés, a problémát abban látja, hogy ha intézkednek, akkor mindenkivel szemben 
intézkedni kell kivétel nélkül. 
 
Bertalan László: ez nem probléma, ha valaki szabálytalanul közlekedik, akkor azzal szemben 
intézkedni kell, saját maga is elfogadja, ha szabálytalanul közlekedik, hogy intézkednek 
ellene.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: nem azzal van a probléma, aki szabályosan parkol le, hanem 
azzal, aki szabálytalanul. Nem az a kérés, hogy feltétlenül büntessék meg az ott parkolókat, 
hanem az, hogy legyen intézkedés a szabálytalanul parkolókkal szemben. 
 
Tóth Dániel c. rendőr főhadnagy: már többször is figyelmeztették a szabálytalanul 
parkolókat a szabálytalanságra, de fogja jelezni a kollégáinak, hogy fokozottabban 
ellenőrizzék ezt a területet. 
 
Bertalan László: sajnálattal tapasztalja, és jelezte is már őrsparancsnok úr irányába, hogy 
több olyan gépjármű közlekedik, ahol a gépkocsivezető a gyermekét a kormánynál tanítja 
vezetni, történt-e ebben az ügyben intézkedés? 
 
Tóth Dániel c. rendőr főhadnagy: igen történt, az elmúlt egy hétben 5 db szabálysértési 
feljelentés készült ez ügyben. Sajnos ez egy országos jelenség, Jászfényszarun történt, hogy a 
szélvédő fogta meg a kisgyereket. Sajnálattal tapasztalják, hogy a szülők ilyen felelőtlenek, 
meg is kapták utasításban, hogy ne is nagyon bírságoljanak a rendőrök, hanem rögtön 
szabálysértési feljelentést kezdeményezzenek, hátha a magasabb bírság visszaható erővel bír. 
Sajnos pár esetben ez a probléma azzal is társul, hogy vezetői engedéllyel sem rendelkeznek, 
természetesen ilyen esetben is feljelentést tesznek.  Olyat is tapasztalnak, hogy a személy, aki 
vezeti a gépjárművet el van tiltva a jármű vezetéstől, és eközben 3-4 gyermeket is szállít, 
ilyen esetben is tettel már feljelentéseket. 
 
Bertalan László: egy leendő problémára is szeretné felhívni a figyelmet. Jászladány útjai 
elég rossz állapotban vannak, eddig olyan jelzések érkeztek az önkormányzathoz, hogy hiába 
végezték a kátyúzásokat nem sokáig tartott, most pedig, hogy elkezdődött 11 utca felújítása, 
most pedig olyan kérdések érkeznek a lakosoktól, hogy a gyorshajtók megfékezésére 
fekvőrendőrök lesznek-e a felújított utcákon? Szeretné felhívni a figyelmet, hogy lesznek 
olyan problémák a lakosság részéről, hogy a gépjárművekkel száguldozni fognak az utakon. 
Lesz-e lehetőség ezt valamilyen szinten kordában tartani? 
 
Tóth Dániel c. rendőr főhadnagy: ha lesz ilyen probléma, akkor megpróbálnak helytállni. A 
Hősök tere 1. számú ingatlan előtti parkolással kapcsolatban egyeztetni fog a közterület 




