
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

2018. július 19-én megtartott soron kívüli 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, Tóth Imre, 
Seresné Lados Éva, Szöllősi János 9 fő képviselő. 
 
Tanácskozási joggal jelen van:  

Lovász Imre jegyző, 
Mezei Norbert a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője,  
Lajosné Kiss Klára a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője,  
Kun Adrienn a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár megbízott 
vezetője, 
Göröcs László a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény megbízott 
vezetője, 
Müllerné Braun Erika az Ozoróczky Mária Szociális Központ intézményvezetője, 
Tóth Dániel c. rendőr főhadnagy, a Jászladányi Rendőrőrs parancsnoka, 
Czibak László a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 
Suki Béla a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselője, 
Lólé Gyula a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselője, 
Dankó Zoltán főépítész. 

 
 
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester tisztelettel köszönti a soron kívüli 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 10 napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, vagy plusz 
napirendi pont, illetve módosító javaslata? 
 
Bagi Zsolt Arnold: nyílt ülés végén szeretné, ha Egyebek című napirendi pontot tárgyalna a 
testület. 

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
nyílt ülésben 10. 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 
261/2018. (VII. 19.) sz. határozata 
 
Napirend kiegészítése 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi 
ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben 10. pontként kíván 
tárgyalni: 

 10./ Egyebek 
 Előadó: Bagi Zsolt Arnold 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 10 napirendi pontot nyílt ülésben, 1 napirendi pontot zárt ülésben tárgyal 
a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
262/2018. (VII. 19.) sz. határozata 
 
Napirend elfogadása 
 

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

 
N a p i r e n d :  
 
1./ Előterjesztés a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Családi 

Roma Naphoz történő hozzájárulásra irányuló kérelmének 
megtárgyalására 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 

2./ Előterjesztés a Jászladány, 6222-10/2013. iktatószámú vízjogi létesítési 
engedélyben szereplő és megépült csapadékvíz elvezető csatorna hálózat 
vízjogi üzemeltetési engedélyezési terveinek elkészítésére kivitelező 
kiválasztására 

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

3./ Előterjesztés a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési 
Szabályzat módosításának jóváhagyására 

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

4./ Előterjesztés a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői szakmai 
programjának jóváhagyására 

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

5./ Előterjesztés a Jász-Föld Zrt. kérelmének megtárgyalására a Jászladány 
Nagyközség Településrendezési eszközeinek (TRE) módosítására 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Dankó Zoltán főépítész 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
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6./ Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 
igazgatói álláshelyére kiírt pályázati eljárás elbírálására 

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

7./ Előterjesztés a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 
intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázati eljárás elbírálására 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Lovász Imre jegyző, 
  Ideiglenes Bizottság 

8./ Előterjesztés a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási 
Megállapodás módosításának elfogadására 

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

9./ Előterjesztés a Jászberényi Tankerületi Központ kérelmére az 
önkormányzat tulajdonában álló, Jászladány, Hősök tere 7. szám alatti 
ingatlanon a „Megújulás 2017 a Móra Ferenc Általános Iskolában 
megnevezésű EFOP-4.1.3-17-2017-00326 kódszámú pályázat keretében 
elvégzendő munkák (energetikai korszerűsítés és fedett sportpálya 
kialakítása) megkezdéséhez tulajdonosi hozzájárulás adására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

  Lovász Imre jegyző, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

10./ Egyebek 
Előadó: Bagi Zsolt Arnold képviselő 

 
 Zárt ülés: 
 
 

11./ Előterjesztés a Jászladány, Nagydabi u. 58. szám (2799 hrsz.) alatti 
önkormányzati ingatlan értékesítésére 
 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 .  

 
 

Napirenden kívül: 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: köszönti Tóth Dánielt, a Jászladányi Rendőrőrs parancsnokát. 
Megkéri a képviselőket, hogy amennyiben kérdésük van őrsparancsnok úr felé, azt tegyék fel 
a napirendi pontok megtárgyalása előtt. 
 

(Kérdés, felszólalás nem hangzik el.) 
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1 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Családi Roma Naphoz 
történő hozzájárulásra irányuló kérelmének megtárgyalására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat írásos 
kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, hogy a Családi Roma Nap megtartásához az 
önkormányzat biztosítsa helyszínként a sportpályát, valamint a kérelemben leírt tárgyi 
eszközöket. A kérelem mellé csatolták a Családi Roma nap tervezett programját is. Korábbi 
években haszonkölcsön formájában volt szabályozva, hogy milyen feltételekkel adja 
használatra az önkormányzat a sportpályát. A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
minden tagja jelen van, ezért kéri a képviselőket, hogy tegyék fel kérdéseiket, mondják el 
véleményüket, javaslatukat. 
 
Bagi Zsolt Arnold: az elmúlt évek során, a sportpályán meghirdetett roma nappal 
kapcsolatban a környező lakosság nagyfokú nemtetszését fejezte ki. Ezek a rendezvények a 
nyár derekán kikerülhetetlenek, legyen az horgásztalálkozó, nyugdíjas találkozó, roma nap, 
vagy falunap. A megrendezés, és az ott lévő emberek kordában tartása a szervezők feladata. 
Nem látja a roma önkormányzatnál, hogy ezzel a feladattal meg bírnának birkózni. Amikor a 
Facebook-on megjelent, hogy ez a bizonyos énekes itt fog fellépni, nem azt tükrözte, hogy 
tisztelettel kérik a helyszín biztosítását az önkormányzattól, - kivéve amit Suki Béla roma 
képviselő írt, - hanem ott mindenféle trágár szavakkal minősítették a képviselő-testület tagját. 
Ezek után a bejegyzések után pedig benyújtják a kérelmet, hogy azt támogassa a képviselő-
testület. Mindent meg lehet oldani a kellő hozzáállással, de előbb gondolkozni kellene. Meg is 
kell oldani a kérést, hiszen ez a népcsoport, ezek az emberek is Jászladány lakosai, de a 
fölvezetés igen nagy negatívumot váltott ki. Nincs meggyőződve róla, úgy ahogyan az elmúlt 
években is volt, hogy a lakosság nyugalma, a békés együttélés érdekében ezzel a feladattal 
Czibak László elnök meg bír birkózni. 
 
Bertalan László: amikor a Facebook-on megjelent a hír, hogy az énekes augusztus 4-én a 
jászladányi sportpályán lép fel, akkor annyit írt hozzá, hogy a sportpályát a roma 
önkormányzat vezetője még nem kérte el. Tisztességesen, egy mondattal. Erre rögtön kapta a 
támadásokat, mely hozzászólásokat el is mentett, de bízik benne, hogy nem kell felhasználni 
sehol. Az a véleménye, hogy ameddig Czibak László a Jászladányi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke, addig nem alkalmasak arra, hogy egy ilyen rendezvényt 
megrendezzenek. Suki Béla odaírt véleménye teljesen elfogadható, tisztességes. Ha Suki Béla 
vagy Lólé Gyula lenne a roma önkormányzat elnöke, akkor tudná támogatni a roma nap 
megszervezését, még így is, hogy nem előre értesítették az önkormányzatot. Czibak László 
megnyilvánulásai miatt, és amit a tavalyi roma napon elkövetett a hangos bemondóba 
mindenki előtt, hogy a házukat fel fogják dúlni, mikor Erdélyben voltak, a gyerekek pedig 
otthon tartózkodtak, emiatt nem tudja támogatni a kérelmet. Sajnálja, hogy akkor ennek nem 
lett semmilyen következménye. Czibak László úgy gondolja, hogy bárkivel, bárhol, bármit 
megtehet. Bízik benne, hogy ez nem sokáig lesz így. Ilyen alpári módon, ahogyan a 
Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetője viselkedik Jászladányon, ez 
tisztességtelen. Amíg Czibak László az elnök, addig semmiféle kérelmet nem fog támogatni. 
Azt is elmondják a romák, hogy ez a rendezvény nem a jászladányi romáknak szól, hanem a 
Czibak László családjának. 
 
Seresné Lados Éva: volt szerencséje Alattyánon, roma napon részt venni tanulókkal. A 
településközpontban egy kisebb területen volt megrendezve, kevesebb ember volt, és ott is 
javasolta Czibak László elnöknek, hogy Jászladányon is így kellene megszervezni, hogy nem 
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a mennyiségre kellene törekedni, hanem a minőségre. Alattyánon nem lehetett hibát találni a 
szervezésben, vagy a szereplők, illetve a résztvevők megnyilvánulásában, egy színvonalas 
rendezvényen vehettek részt. Az a véleménye, hogy hasonlót kellene Jászladányon is 
megvalósítani. Legyen csak 50 ember, vagy 80, de az példaértékű legyen. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: volt a képviselő-testületnek egy kérése, hogy ami pályázatot 
nyer a roma önkormányzat a roma nap megszervezésére, azt a Ladány Napja keretein belül 
valósítsa meg az önkormányzat segítségével, közös szervezésben, együttműködve. A tavalyi 
rendezvény után hangzott el ez a javaslat. Erre a javaslatra nem reagált a roma önkormányzat, 
hanem a Facebook-on szembesültek a képviselők azzal a hírrel, hogy augusztus 4-én L.L. 
Junior fellép a jászladányi sportpályán, a roma napon. Semmi érvet nem mondott a roma 
önkormányzat, hogy miért nem jó nekik a Ladány Napja keretein belül megszervezni a roma 
napot. Lehetne a Ladány Napja rendezvény akár 3 napos is, és több kisebb programot is 
lehetne finanszírozni a pályázatból. Nem érti miért lett ez az ötlet eldobva. Most a jelenlegi 
kérelmen van a hangsúly, melyet 2 dolog miatt nem tud támogatni semmiféleképpen. Az 
egyik egy tavalyi dolog, ami egy lámpa felkapcsolásból, egy félreértésből adódott, melynek 
az lett a következménye, hogy rá kell törni a polgármesterre a házat. Ezt soha nem fogja 
elfelejteni Czibak Lászlónak. A gyerekeire senki ne törje rá a házat, főleg úgy, hogy otthon 
sem tartózkodtak ebben az időpontban. Senki ne buzdítson arra embereket, hogy a 
polgármesterre törjék rá a házat, azért mert egy lámpát nem kapcsoltak fel azonnal, ahogy az 
elnök azt kitalálta. A másik ok az, és erre meg is kéri Czibak Lászlót és családját, hogy ne 
hivatkozzon arra sehol, hogy a polgármesterrel milyen kapcsolatban van, mert valóban 
semmilyen kapcsolatban nem állnak egymással, azon kívül, hogy köszönnek egymásnak. Se 
egy vállalkozói munka kapcsán, se választás kapcsán ne hivatkozzon a polgármesterre Czibak 
László és a családja. Ez a kapcsolat nem olyan, amire egy szennyvízberuházásnál munkát 
lehetne vállalni, és a polgármesterre hivatkozva, mögé bújva ezt meg is kapni. Egy választás 
sem arról szól, hogy Czibak Lászlót a polgármester asszony támogatja. Amikor a rendőrök 
igazoltatják Czibak László testvérét, akkor ne hivatkozzon arra, hogy Bertalan László tudja, 
hogy ő jogosítvány nélkül és forgalmi engedély nélkül vezet, és neki ezt lehet. Visszautasítja 
ezeket a kijelentéseket, és ha legközelebb tudomására jut, hogy ilyeneket mondanak, akkor 
feljelentést fog tenni. Nem élhet vissza Czibak László sem a polgármester nevével, sem a 
pozíciójával. 
 
Bertalan László: egy rendőrtől tudta meg, hogy április 8-án, amikor volt az Országgyűlési 
Választás, akkor igazoltatták Czibak Róbertet, aki azt mondta a rendőröknek, hogy hagyják 
békén, engedjék el, mert mindjárt szól Bertalan Lászlónak, mert ő bízta meg, hogy 
kampányoljon Pócs Jánosnak, és vigye az embereket szavazni.  
 
Czibak László: ne személyeskedjenek, ne keverjék bele a családját. Nem hivatkozott egyszer 
sem a polgármesterre, nevezze meg név szerint, aki ezt mondta. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: örül, hogy a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
minden tagja jelen van, így legalább hallhatják, hogy az elnök mire és hogyan használja a 
pozícióját. Ők ott voltak tavaly, és fültanúi voltak annak, mikor az elnök azt mondta, hogy 
törjék rá a polgármesterre a házat.  
 
Czibak László: kitől hallotta ezt? 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: telefonon hívták fel, hogy mi zajlik itt. Megkéri Czibak 
Lászlót, hogy ne tagadja, mert ezt már egyszer elismerte. 
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Czibak László: nem mondott ilyet, csak azt, hogy fel kellett volna kapcsoltatni a lámpát.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: semmiféle hajlandóságot nem mutat az együttműködésre. 
 
Czibak László: azért, mert nem támogatja a roma napot.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: igen, ilyen formában nem. Arra viszont semmilyen választ 
nem kapott, hogy a Ladány Napja keretein belül miért ne lehetne megtartani ezt a 
rendezvényt. 
 
Czibak László: nem tértek vissza erre a témára, utána nem kérdezték meg többször.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ha a romák pályázati támogatást kapnak arra, hogy a 
romáknak programokat szervezzenek, akkor miért nem lehet együttműködni? 
 
Czibak László: ez a rendezvény nem csak a romáknak, hanem mindenkinek szól. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a Ladány Napja is mindenkinek szól, nem csak a 
magyaroknak, a romák sincsenek kitiltva. Csak annyi volt a kérdés, hogy miért nem lehet 
ennek a rendezvénynek a keretében megtartani a roma napot is, de erre a kérdésre a mai napig 
nem érkezett válasz. 
 
Czibak László: kitől kérdezte ezt? 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a roma nemzetiségi önkormányzat ülésén hangzott el, a 
jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
Czibak László: ez még februárban volt, akkor még nem tudták, hogy lesz-e roma nap. Azóta 
nem volt erről szó.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: másik téma is szóba került akkor, mégpedig a szemetelés. 500 
db szemetes zsákot kapott a roma önkormányzat, mégis semmiféle előremozdulás ebben a 
dologban addig nem történt, amíg jegyző úr fel nem hívta a közterület felügyelőt azzal a 
kéréssel, hogy Lólé Gyulával együtt menjenek végig a településen, és ahol szemetet látnak az 
udvaron, ott osszák szét a zsákokat. Ezt a feladatot is a roma önkormányzat magára vállalta, 
de semmi megmozdulás ebben az ügyben nem történt. 
 
Czibak László: a jegyzőkönyv tartalmazza, hogy ezzel a feladattal Lólé Gyula lett megbízva. 
A közterület felügyelővel is egyeztetett erről, megkérte, hogy írja fel a címet, hogy kinél van 
szemét, és személyesen fog kimenni, megnézni. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: visszatérve a kérelemre, nem támogatja az előbb említettek 
miatt. Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e még valakinek kérdése, véleménye vagy más 
javaslata? 
 
Gyárfás Lajos: a közmeghallgatáson hangzottak el az előbb említett témák, és egyetlenegy 
roma sem volt jelen ezen az ülésen a roma önkormányzaton kívül. Személyesen vett részt 
ezen az ülésen Bertalan László és Seresné Lados Éva képviselőkkel. Akkor feltette a kérdést 
polgármester asszony, hogy a Ladány Napja keretein belül miért nem lehet megszervezni a 
családi roma napot. Nem érti, hogy miért nem kereste meg a roma önkormányzat a 
polgármestert és a képviselő-testületet ezzel kapcsolatban. 
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Czibak László: a testület sem kereste a roma önkormányzatot.  
 
Gyárfás Lajos: a testület felajánlotta a lehetőséget, hogy segít megrendezni a roma napot a 3 
napos Ladány Napja keretein belül, ezért a roma önkormányzatnak kellett volna újabb lépést 
tenni az ügyben. 
 
Czibak László: szóvá tették ezt a lehetőséget a roma lakosság körében, és 99% azt válaszolta, 
hogy nem szeretnék, ha a roma nap a Ladány Napja keretében lenne megrendezve. Ha van rá 
mód, akkor külön rendezzék meg. 
 
Lólé Gyula: akikkel beszélt, azoknak megfelelne az is, ha Ladány Napján lenne megtartva a 
roma nap.  
 
Czibak László: volt olyan, aki azt mondta, hogy mindegy, csak legyen akkor olyan együttes 
is, olyan kulturális programok, amit a romák szeretnének. Seresné Lados Éva javasolta azt, 
hogy tartsák egyben a két rendezvényt, aminek örült volna, hiszen sok időt vesz igénybe a 
szervezés, de a romák nem ezt szeretnék. Suki Bélával nagyon sokat dolgoztak már ezzel.  
 
Gyárfás Lajos: a kulturált körülményt itt a település központjában lehet biztosítani, lehet 
roma fellépőket is beszervezni, az önkormányzat segítene a szervezésben. 
 
Czibak László: amikor megkapták az értesítést, hogy nyert a  pályázat, akkor rögtön bele 
kellett kezdeni a szervezésbe. A roma önkormányzatnak nincsen külön pénze. Az időpontokat 
a Minisztérium felé le kell jelenteni. 
 
Gyárfás Lajos: már februárban jelezték, hogy együtt kellene megszervezni, amikor a nyertes 
pályázatról értesítést kaptak, már ismerték a képviselő-testület javaslatát. 
 
Czibak László: felesleges ezen vitatkozni, egyik fél sem kereste a másikat, így más úton 
indult el a szervezés. 
 
Seresné Lados Éva: már többször javasolta, hogy a Ladány Napjában gondolkodjanak, és a 
segítségét is felajánlotta a szervezéshez. Meg lehet úgy is szervezni a programokat, hogy a 
környező településről is érkezzenek roma fellépő gyerekek. Meddig kell a roma napot 
megvalósítani?  
 
Czibak László: augusztus 4. van lejelentve. 
 
Seresné Lados Éva: nem lehet módosítást kérni? 
 
Suki Béla: egész évben meg lehet valósítani. 
 
Czibak László: L.L Juniornak már elutalták az előleget. Nagyon zsúfolt a fellépése, 
ugyanezen a napon még 3 helyen lép fel. 
 
Bertalan László: Suki Bélától kérdezi, hogy véleménye szerint a Ladány Napja péntekjén 
megszervezett roma nap működhetne-e? 
 
Suki Béla: működhetne, viszont most úgy érzi, hogy félre értették egymást. Azon a 
közmeghallgatáson, ahol az előbbi javaslatok elhangzottak nem tudott jelen lenni. Czibak 
László arról tájékoztatta, hogy meg lehetne tartani Ladány Napján a roma napot. Ez a dolog 
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nem lett továbbfejlesztve, így másik szálon indult meg a szervezés. L. L. Junior augusztus 4-
én tud eljönni Jászladányra, így erre az időpontra szervezték a programokat. Félreértések hada 
indult el a Facebook-on is, és itt is, nem lenne probléma, ha normálisan meg tudnák ezt 
vitatni. Mivel le van szervezve L. L. Junior, ezért most augusztus 4-én kellene megtartani a 
roma napot.  
 
Bertalan László: Suki Bélától kérdezi, hogy véleménye szerint amit Czibak László a 
Facebook-on művel, az tisztességes, vagy nem, elnökhöz méltó, vagy nem? 
 
Suki Béla: nem szeretne erre válaszolni, Czibak László tudja, hogy mit mond, vagy mit nem 
mond. Nem szeretné minősíteni. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: 1 évvel ezelőtt ugyanez a helyzet volt. Anélkül, hogy a 
kérelem ide ért volna a képviselő-testület elé, pár nap volt arra, hogy oda adják-e a 
sportpályát, és milyen feltételekkel adják oda. Akkor több képviselő támogatta, hogy ez a 
rendezvény a sportpályán megvalósulhasson. Már akkor is elhangzott az a javaslat, hogy a 
Ladány Napja keretein belül kellene megtartani a roma napot is. Akkor kérték, hogy időben 
nyújtsák be a kérelmet, hogy a testület át tudja tanulmányozni mielőtt megtárgyalja. Azért, 
hogy L. L. Juniort valaki augusztus 4-re leszervezte, ne az önkormányzat legyen már a hibás. 
Anélkül szervezték le, hogy a helyszín biztosítva lett volna részükre, és a pályázati forrást 
meg kapták volna rá. Pénzügyi osztályvezető úr jelzéssel élt elnök úr felé az elszámolások 
hiányosságaival kapcsolatban, és örül, hogy a  roma önkormányzat valamennyi tagja hallja 
ezt, és szeretné, ha kézbe vennék, és tájékozódnának azzal kapcsolatban, hogy milyen 
számlák érkeztek be, és mire költik a pályázati támogatást. A pályázati elszámolás a roma 
önkormányzat mindhárom tagjának a felelőssége. 
 
Czibak László: három hónappal ezelőtt még nem tudták, hogy fog-e nyerni a pályázat. 
Amikor megkapta az értesítést májusban, akkor a szerződést is behozta Mezei Norbert 
pénzügyi osztályvezetőnek. Nagyon kevés az idő a szervezésre, ezért nem tudtak hamarabb 
szólni. A roma napra nyert támogatást csak erre költhetik el, ezt kell számlákkal igazolni. 
Bertalan Lászlóhoz szól, hogy ne minősítse őt, mint elnök. Bertalan László is képviselő, 
polgármester asszony a felesége, mégis 15 éves gyerekekkel vitatkozik a Facebook-on. 
Amikor belekeverte, akkor szólt hozzá. Lakatos Róbertnek, L. L. Junior menedzserének 
elküldte a 90 ezer forintos előleget, és ő kérdezte meg, hogy hol lesz a fellépés. Mivel mindig 
a sportpályán szokták megrendezni, ezért azt válaszolta neki, hogy ott lesz a fellépés. Erre 
Lakatos Róbert a Facebook-ra kiposztolta, hogy L. L. Junior Jászladányon lép fel a 
sportpályán augusztus 4-én. Nem is tudtak róla, hogy ez a bejegyzés meg fog jelenni, ő is 
csak akkor szembesült vele, mikor már írtak neki erről. Erre az összes képviselő nevében 
Bertalan László 15-18 éves gyerekekkel vitatkozik a Facebook-on, hogy márpedig augusztus 
4-én nem lesz a roma nap megtartva, mert az önkormányzat nem járul hozzá. Erre írt hozzá 
Suki Béla, hogy nem Czibak László osztotta meg ezt a bejegyzést, hanem Lakatos Róbert. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: májusban megkapták a támogatási szerződést. Május óta több 
képviselő-testületi ülés is volt, ha hamarabb érkezett volna be ez a kérelem, akkor mielőtt a 
fellépőt lefoglalták volna, a testület megtárgyalhatta volna, hogy hol, és hogyan járul hozzá a 
roma nap megtartásához. Mivel egész évben meg lehet tartani a roma napot, ezért nem lett 
volna késő májusban tárgyalni azt, hogy a szeptember végén megrendezésre kerülő Ladány 
Napja programjaiba bele tudják-e iktatni a roma nap programjait. Többször felvetődött ez a 
kérdés, melyet legelőször saját maga javasolt, hogy gondolják át, és senki nem reagált erre a 
javaslatra, teljesen figyelmen kívül hagyták a kérést. El tudják fogadni, ha nem értenek vele 
egyet, de semmiféle indok, vagy ellenérv nem érkezett azzal kapcsolatban, hogy miért nem 
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lenne jó a Ladány Napja keretein belül. Nem lett volna szükség erre a Facebook-os vitára 
sem. 
 
Czibak László: a pénteki nap biztos, hogy nem jó, reggeltől estig szükséges a szombat.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: még vasárnap is tarthat a rendezvény.  
 
Czibak László: biztos nem adtak volna reggeltől hajnal kettőig szabad teret. Főzések vannak, 
fellépők egész nap. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: hol van a kompromisszum és az együttműködés? 
 
Czibak László: az együttműködés nem csak arról szól, hogy szervezzék össze ezt a napot. 
Örült volna, ha ez együtt van megszervezve, mert nagy felelősséggel jár, és sok munkával. 
 
Lólé Gyula: az lenne a cél, hogy a roma önkormányzat és a nagy önkormányzat között olyan 
javaslat szülessen, ami közös nevezőt eredményez. A februári ülésen saját maga is javasolta, 
hogy a Ladány Napja péntekjén legyen megtartva a roma nap, és már akkor kérdezte Czibak 
Lászlót, hogy L. L. Juniort az augusztusi időpont helyett szeptember végére lehetne hívni a 
péntek délutáni időpontra. Azt támogatja, hogy ne vita legyen a két önkormányzat között, 
hanem közös nevező és egyetértés. Ha a péntek délután kevés, akkor még ott lehetne a 
vasárnap is. Meg van már a pontos dátum a Ladány Napjára? 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: szeptember 29. szombat.  
 
Lólé Gyula: akkor lehetne szeptember 28-án és 30-án a roma nap.  
 
Czibak László: olyan, mintha Lólé Gyula nem közéjük tartozna. Nem csak Juniorról van szó, 
hanem le van beszélve az ugráló vár, az árusok, világítósok.  Nem olyan egyszerű ezeket újra 
szervezni.  
 
Tóth Imre: a vitát végighallgatva úgy tűnik számára, mintha a cigányság szégyellné ezt a 
falut. Azért akarnak kivonulni a falu szélére egy roma napi rendezvénnyel, mert el akarnak 
különülni a falutól, és nem akarják a falu központjában, ami egyébként szépen ki van alakítva, 
vendégek fogadására alkalmas, minőségi terület, mégsem akarják igénybe venni a rendezvény 
megtartására. El kellene gondolkozni azon, hogy amikor az önkormányzat felajánlja a falu 
központját erre a rendezvényre, ettől nemesebb dolgot nem is tehetne. Ettől jobban a 
cigányságot nem tudja befogadni ez a falu. Mit tehetnének ettől többet, hogy megértsék, hogy 
a falu nem kiközösíteni akarja a romákat, hanem befogadni. Nem érti ezt a hozzáállást a roma 
önkormányzat részéről. Az a roma kollektíva, aki azt mondja, hogy nem akar az 
önkormányzattal a Ladány Napja rendezvénnyel közösen roma napot tartani együtt, az nem 
együttműködő ebben a faluban, az ki akar különülni ebből a faluból, ebből a közösségből. Mi 
értelme van ennek? Mi értelme van annak, hogy a roma önkormányzat abba az irányba vigye 
a képviselt lakosságot, ami ellenségeskedés, egyet nem értés irányába halad? Van ennek 
értelme? Ha Czibak László így gondolja, akkor fel kell állnia az elnöki székből, és át kell adni 
annak a helyet, aki együtt akarja vinni a falu felé az egész lakosságot, és egybe akarja 
kovácsolni a falut, nem széthúzni. A sportpálya odaítélése kapcsán a szavazáskor oda fog 
szavazni, ahová Bertalan László képviselő úr, mert egyet ért vele.  
 
Bertalan László: megkereste a Facebook-on azt a bejegyzést, amit Czibak László nem 
helyesen mondott. Megosztotta az L. L. Junior bejegyzést, és ezt írta hozzá: „az 
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önkormányzat nem tud erről, és valószínű, hogy a sportpályán nem lesz megtartva.” Nem azt 
írta le, hogy mind a 9 képviselő azt mondta, hogy nem lesz megtartva.  
 
Czibak László: a képviselők nevében is írta.  
 
Tóth Imre: most már ketten vannak ugyanezen a véleményen. 
 
Dr. Bakos Beáta: úgy érzi, hogy Czibak László nem a jászladányi romák érdekeit képviseli. 
Elég volt már abból, hogy a különbséget erősítsék, összébb kell hozni az embereket. Hiába 
fogja Czibak László megszervezni a rendezvényt, ha oda egy magyar ember sem mer majd 
kimenni, mert nem érzi a sajátjának. A romák pedig azért nem jönnek be, mert ezt nem érzik a 
sajátjuknak. Az elöljáróknak példával kell elől járni avval, hogy össze kell, hogy dolgozzon. 
Nem azért vannak kisebbségi önkormányzat néven, hogy jobban ássák a mélységet. Nincs 
köze hozzá, bár van véleménye arról, ahogy a vita elfajult a Facebook-on, de nem ezen az 
ülésen kell ezt kifejteni, de ezt megfelelő módon le kell rendezni. Nem méltó egy vezetőhöz, 
hogy ilyen módon kifakadjon, valamilyen szintű önmérsékletet tanúsítani kellene. Ezt a 
dolgot, ami tavaly megtörtént több helyről hallotta személyesen is, megérti a felháborodását 
polgármester asszonynak és Bertalan László képviselőnek. A régi témát hagyni kell, bár 
elfelejteni nem lehet, viszont az új kérelem tárgyalásakor nem tudják a két témát teljesen 
elkülöníteni. Úgy érzi, hogy Czibak László nem akarja a roma napot együtt tartani az 
önkormányzattal, hiába mondja azt, hogy szeretné, valójában nem szeretné, ezt lehet érezni a 
megnyilvánulásaiból. 
 
Czibak László: azért nem akarja, ami már a szervezés miatt kialakult. 
 
Dr. Bakos Beáta: úgy érzi, hogy azért nem válaszoltak a javaslatra, mert nem szeretnék az 
együttműködést, pedig úgy gondolja, hogy ez a közösség ügyét előbbre vinné. A jászladányi 
cigányságét, és nem cigányságét, hogy végre együtt legyenek, és jó példával elől járva, közös 
programra, közös rendezvényre behozni az embereket. Ahogyan Tóth Imre képviselő is 
mondja, a faluvégére nem mernek kimenni az emberek, mert nem jó a hangulat a lakosság 
között. Személy szerint kimenne, ha nem a lefoglalt nyaralásán venne részt abban az 
időpontban. Tulajdonképpen nem is szeretnék, hogy a magyar emberek ott legyenek. 
 
Czibak László: mindig meg van hívva az önkormányzat. 
 
Dr. Bakos Beáta: nem érzi őszintének ezt a meghívást. Nem érti, hogy miért vannak ellene 
ennyire a közös szervezésnek. 
 
Czibak László: nincs ellene, de már nem tud mit tenni, mert lefoglalt fellépők vannak. 
Egyébként is egy roma önkormányzat sem tartja együtt a nagy önkormányzattal a roma napot. 
Ez a nap arról szól, hogy a roma önkormányzat programokat szervez, de nincs kiírva, hogy 
csak cigányok jöhetnek. Tavaly sok volt a nem cigány résztvevő is, legalább 60-70 fő. Arról 
nem tehet, ha az emberek nem mernek kimenni. 
 
Tóth Imre: úttörőnek kellene lenni ebben a dologban, ha sehol nem csinálják ezt, akkor 
elsőként az országban fel kellene vállalni, hogy a magyarokkal együtt tartják a roma napot, 
közös rendezvényben, és nem külön cigány rendezvényt. A magyarok sem külön magyar 
rendezvényt akarnak. Egy országban egy nép van. 
 
Czibak László: saját maga egyedül ehhez nagyon kevés. Arra törekszik, hogy a cigányokat 
közelebb hozza a magyarsághoz. Bagi Zsoltnak szeretné mondani arra a hozzászólásra, hogy 
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a lakóknak problémát jelentett a tavalyi roma nap, hogy a Ladány Napja rendezvénykor nem 
tudja otthon kinyitni az ablakot, mert az együttes fellépése odahallatszik hozzájuk. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: itt nincs éjszaka fellépő, 9 órakor tűzijátékkal ér véget a 
program. 
 
Czibak László: szerencsére a roma napon egyszer sem volt verekedés a sok cigány között. 
Zavarja a lakókat a kocsiajtók csapkodása, de őt is zavarja minden héten a Kuckóban lévő 
diszkó, mert ott is csapkodják a kocsiajtókat, pedig már a képviselő-testület bezáratta a 
diszkót.  
 
Seresné Lados Éva: javasolja, hogy mégiscsak célozzák meg a Ladány Napját. Vállalja, 
hogy pénteken délután családi napot szervez az iskolában, sorversenyekkel, játékokkal, olyan 
körülmények között, hogy jól érezzék magukat. Ha nem vállalja a csillámfestős, hogy 
eljöjjön, akkor megoldják a kreatív pedagógusokkal az arcfestést. Segít az újraszervezésben 
is, de olyan döntést kell hozni, ami mindenkinek megfelelő. Lehet, hogy példaértékű lesz, és 
jövőre más is ezt az utat követi. 
 
Czibak László: Alattyánon 70-80-an voltak, itt pedig 1500-an. Alattyánon nagyon szép sátrat 
kaptak, asztalokkal, padokkal. ahol legalább 200 ember fedett helyen elférne, és nagyon szép 
színpadot, Jászladányon pedig raklapszínpadot és sörsátrakat. Ez az önkormányzat 
támogatása. 
 
Seresné Lados Éva: lehet, hogy itt is megkapná, ha 70-80 ember lenne a rendezvényen, de 
2000 emberért nem tud felelősséget vállalni. 
 
Major Ferencné: a képviselő-testületnek nem az a célja, hogy ne támogassa a roma napot, 
hanem úgy szeretné támogatni, hogy kölcsönösen együttműködve, mindenki javára történjen, 
az egész települést bevonva. Az nem probléma, hogy az árusok le vannak szervezve, mert ők 
biztosan tudnak a szeptemberi időponthoz is alkalmazkodni. Tudni kellene, hogy L. L. 
Juniorral milyen szerződést kötöttek, és a pályázatban hogyan szerepeltették, fix fellépőként, 
vagy csak fellépőként nem nevesítve, mert bizonyos intervallumon kívül még lemondható, 
vagy módosítható vele az időpont is. Szívesen segít a szervezésben, korábban is felajánlotta 
már segítségét. 
 
Szöllősi János: úgy érzi, hogy ez a nem rövidre nyúlt vita oda fajult a személyeskedésen 
kívül, hogy kompromisszumkészség nincs. Javasolja, hogy zárják le a vitát, és szavazzanak. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a roma önkormányzat kérelmére javaslatokat kér a 
képviselőktől. 
 
Seresné Lados Éva: javasolja, hogy kérjék az időpont módosítását Ladány Napjához 
igazodva.  
 
Bagi Zsolt Arnold: kell valamit módosítani ahhoz, hogy a Ladány Napja több napos 
rendezvény legyen? 
 
Lovász Imre: a roma önkormányzattól szükség lenne egy tervezetre, hogy milyen fellépőket 
szeretnének, és ezt a három napba kellene leegyeztetni a Ladány Napja rendezvényhez. A 
Ladány Napja szervezésekor kerekasztal megbeszélést kellene kezdeményezni, ahol ott lenne 
a roma önkormányzat is, hogy a részleteket le tudják egyeztetni. 
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Bertalanné Drávucz Katalin: a javaslat tehát a kérelem elutasítása, valamint időpont és 
helyszín módosítás kezdeményezésének kérése.  
 
Tóth Imre: ragaszkodik hozzá, hogy a roma nap is a központban kerüljön megrendezésre. 
 
Seresné Lados Éva: tájékoztatja a testületet, hogy a BARI SHEJ program a Várunk 
Alapítvány szervezésével fut, a roma lányok iskolaelhagyásának megelőzésére, és az 
Alattyáni roma napot is támogatta ez az alapítvány, tehát az ő segítségüket is lehet kérni. 

(További hozzászólás, javaslat nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az elhangzott 
javaslattal, hogy a kérelem elutasításra kerüljön, és a roma nap a Ladány Napja rendezvény 
keretein belül legyen megtartva? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
263/2018. (VII. 19.) sz. határozata 
 
A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Családi Roma Naphoz történő 
hozzájárulásra irányuló kérelmére 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. július 3-án kelt kérelmét, amely a 
2018. augusztus 4-én megrendezésre kerülő Családi Roma naphoz történő 
hozzájárulásra, a sportpálya és a rajta lévő helyiségek használatára, valamint a 
rendezvény lebonyolításához szükséges eszközök biztosítására irányult.  
Képviselő-testület nem támogatja a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
kérelmét. 
Képviselő-testület kéri a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzatot, hogy a 
Családi Roma napot a Jászladány Nagyközségi Önkormányzattal és a Nagyközségi 
József Attila Művelődési Ház és Könyvtárral közös megrendezésben a Ladány Napja 
rendezvény keretein belül a településközpontban bonyolítsa le 2018. szeptember 28-
29-30-án.  
Képviselő-testület javasolja a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak, hogy 
a rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében keresse fel a – rendezési feladatok 
lebonyolításával megbízott – Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 
megbízott intézményvezetőjét.  

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

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

Előterjesztés a Jászladány, 6222-10/2013. iktatószámú vízjogi létesítési engedélyben 
szereplő és megépült csapadékvíz elvezető csatorna hálózat vízjogi üzemeltetési 
engedélyezési terveinek elkészítésére kivitelező kiválasztására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos anyagot mindenki megkapta, melyben 3 árajánlat 
szerepel. Pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, hogy milyen javaslat született? 
 
Bagi Zsolt Arnold a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság 
javasolja a KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. árajánlatát elfogadásra, a forrást az iparűzési 
adó bevételből javasolja biztosítani. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye vagy más javaslata? 
 
Szöllősi János: pénzügyi osztályvezetőtől kérdezi, hogy várható ennyi iparűzési adó bevétel? 
Az elmúlt időszakban is több olyan döntés született, ami ennek a terhére lesz finanszírozva. 
 
Mezei Norbert: előre nem tudja a pontos összeget megmondani, várja a bevételeket. 
 
Bagi Zsolt Arnold: a bizottságnak mindenképpen javasolnia kellett valamit, mert ezt a tervet 
mindenképpen ki kell valamiből fizetni. Ha ezt nem fizetné ki az önkormányzat, akkor arról 
kellene legközelebb dönteni, hogy a kirótt bírságot minek a terhére tudják kifizetni. 
 
Szöllősi János: köszöni a tájékoztatást, így érthető a javaslat. 

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pénzügyi 
bizottság javaslatára a KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda ajánlatának elfogadására? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
264/2018. (VII. 19.) sz. határozata 
 
A Jászladány, 6222-10/2013. iktatószámú vízjogi létesítési engedélyben szereplő és 
megépült csapadékvíz elvezető csatornahálózat vízjogi üzemeltetési engedélyezési 
terveinek elkészítésére kivitelező kiválasztására  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága javaslatára figyelemmel, a Jászladány, 6222-10/2013. 
iktatószámú vízjogi létesítési engedélyben szereplő és megépült csapadékvíz elvezető 
csatorna hálózat vízjogi üzemeltetési engedélyezési terveinek elkészítésére a 
beérkezett árajánlatok közül a legkedvezőbb KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. 
(5000 Szolnok, Tiszaliget 9688/4 hrsz.) ajánlatát fogadja el 960.000.- forint + Áfa 
összegben, melynek költségét az önkormányzat a 2018. évi iparűzési adó bevételéből 
biztosítja. 
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Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft.  

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

Előterjesztés a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzat 
módosításának jóváhagyására 
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról készült írásos előterjesztést mindenki megkapta, átadja a szót 
Lajosné Kiss Klára intézményvezetőnek. 
 
Lajosné Kiss Klára: az elmúlt évben tapasztalt magas gyermeklétszám  miatt szükséges 
módosítani a szervezeti és működési szabályzatot, melyben maximalizálnák az intézménybe 
felvehető gyereklétszámot. Már éves szinten benyújtja a kérelmet, hogy engedélyezzék a 
maximális csoportlétszámtól való 20%-os eltérést, ami az intézmény vonatkozásában 300-ig 
növelhető, viszont a személyi és tárgyi feltételek ezt nem teszik lehetővé, és a gyermekeknek 
sem jó a túl magas létszám. Ezért 270 fővel maximalizálnák a felvehető gyermeklétszámot, 
ami azt jelenti, hogy amennyiben eléri a 270 főt az intézménybe felvett gyereklétszám, akkor 
utána elutasításra kerülnek a jelentkező gyermekek. A másik módosító javaslat pedig a 
bölcsődei létszám 28-ra történő emelése miatt szükséges. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja a 
szervezeti és működési szabályzat módosításának elfogadását az előterjesztés szerint. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az ügyrendi 
bizottság javaslatára az SzMSz módosítását? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
265/2018. (VII. 19.) sz. határozata 
 
A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának 
jóváhagyására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel jóváhagyja a Jászladányi Óvoda és 
Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztés szerinti 
tartalommal.  
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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  
 
 
4 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői szakmai programjának 
jóváhagyására 
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői szakmai 
programját írásban mindenki megkapta, átadja a szót Lajosné Kiss Klára intézményvezetőnek. 
 
Lajosné Kiss Klára: köszöni szépen, hogy újabb 5 évre megkapta a képviselő-testület 
bizalmát. Az előzőekben már elmondta, hogy miért szeretett volna vezetői szakmai programot 
írni. Próbálta úgy összeállítani, hogy világosan kiderüljön, hogy az elmúlt 5 évben azok a 
célok és feladatok, melyek rajta múlottak jórészt szinte 100%-ban teljesültek. A következő 5 
év vonatkozásában erre alapozva, illetve a lehetőségeket, és a helyi lehetőségeket figyelembe 
véve próbált olyan célkitűzéseket megfogalmazni, amely véleménye szerint mindenki 
számára teljesíthető. Eddig is igyekeztek, és ezután is igyekezni fognak, hogy maximálisan el 
tudják látni az óvodás gyerekeket. Bízik a további sikeres együttműködésben.  
Szeretné megköszönni az intézményben dolgozó valamennyi kollégája és önmaga nevében, 
hogy a képviselő-testület méltónak tartotta az óvoda közösségét arra, hogy felterjesszék a 
megyei pedagógiai díjra. Örömmel értesültek róla, hogy ezt a díjat a megyei közgyűlés nekik 
ítélte, mely a legnagyobb elismerés valamennyi dolgozó számára. Úgy érzi, hogy a 
nehézségek ellenére ez a díj nagy lendületet fog adni számukra az elkövetkezendő időre. 
Nagyon szépen köszönik! 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta, és 
elfogadásra javasolja az intézményvezetői szakmai programot. Jó munkát kívánva a további 5 
évhez.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az ügyrendi 
bizottság javaslatára az írásos anyagot? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
266/2018. (VII. 19.) sz. határozata 
 
A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői szakmai programjának 
jóváhagyására 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a Jászladányi Óvoda és 
Bölcsőde intézményvezetője által készített 2018-2023 évekre vonatkozó 
intézményvezetői szakmai programot 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  
 
 
5 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a Jász-Föld Zrt. kérelmének megtárgyalására a Jászladány Nagyközség 
Településrendezési eszközeinek (TRE) módosítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Dankó Zoltán főépítész 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos anyagot mindenki 
megkapta, átadja a szót Dankó Zoltán főépítésznek. 
 
Dankó Zoltán: a tehenészeti telep kinőtte a területét, ezért a Jász-Föld Zrt. bővíteni szeretné a 
majort, további épületek építésével, fejőház, szarvasmarha istálló létesítésével, ennek a 
céljából a szomszédos mezőgazdasági területeket szeretné igénybe venni a major területéhez 
csatolva. Ennek az igénybevétele úgy történhet, hogy a rendezési tervnek a jelenlegi előírásai 
módosulnak. Kimondottan csak arról a tömbről, amely a major és a környezete, arról van szó. 
Ennek a majornak 6 féle besorolása van a régi sok telekből álló majornak megfelelően, ez 
most már egyetlenegy nagy földrész lett, ennek az átsorolása történne meg a rendezési terv 
módosítása kapcsán. A rendezési terv módosítása az önkormányzat privilégiuma, az 
önkormányzati rendelet módosításáról van szó. Amennyiben a képviselő-testület támogatja a 
Jász-Föld Zrt. szándékát, akkor egy hármas megállapodást szükséges kötni, az önkormányzat, 
a Jász-Föld Zrt. és a terveket készítő tervező között, melynek terheit teljes mértékben a Jász-
Föld Zrt. kívánja viselni. Az önkormányzat kontrollt gyakorol a terv készítés során, és a terv 
készítése még egy államigazgatási egyeztetési eljáráson is át kell jusson. A rendezési 
tervmódosítás érint önkormányzati tulajdonú telket is, jelenleg van egy út, amely 
önkormányzati tulajdonú, mely bevezet a major közepéig. Ez az út annak idején szükséges 
volt, amikor még több különböző tulajdonú teleknek a megközelítését szolgálta, most, hogy 
ezek a telkek már mind egyesítésre és egy tulajdonba kerültek, így okafogyottá vált. Így 
ennek az út teleknek is a területe is beolvadhat a major telkébe, aminek azért van jelentősége, 
mert a Jász-Föld Zrt. akkor tudja majd az önkormányzati kezelésben lévő utat megvásárolni 
az önkormányzattól, ha az kikerül a forgalomképtelen törzsvagyonból. Ez akkor lehetséges, 
ha az út minősítés megszűnik, és átkerül ez is a különleges állattartó telep besorolású 
övezetbe. Először a rendezési terv módosulna, majd azt követően lesz egy újabb kérelem, 
amelyről majd külön dönt az önkormányzat, az út megvásárlására vonatkozóan. A rendezési 
terv módosítás egyelőre csak a lehetőségét teremti meg annak, hogy az út telkét megvásárolja 
a Jász-Föld Zrt. Amennyiben még kérdés merül fel, szívesen áll rendelkezésre.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta, és 
elfogadásra javasolja a Jász-Föld Zrt. kérelmét a településrendezési eszközök módosítására.  
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Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az ügyrendi 
bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
267/2018. (VII. 19.) sz. határozata 
 
A Jász-Föld Zrt. kérelmére a Jászladány Nagyközség Településrendezési eszközeinek 
(TRE) módosítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel támogatja a Jász-Föld Zrt. (5055 
Jászladány, Tiszasülyi u. 1. sz.) kérelmét, melyben – a magántulajdonban lévő 
Jászladány külterület hrsz.: 0142/23, hrsz.: 0142/6, hrsz.: 0142/21 és a jelenleg 
önkormányzati tulajdonú hrsz.: 0142/22 ingatlanok vonatkozásában – a Jász-Föld Zrt. 
által megvalósítani kívánt munkahelyteremtő gazdaságfejlesztő beruházás érdekében, 
Jászladány Nagyközség Területrendezési Eszközeinek (a továbbiakban: TRE) 
módosítását kezdeményezte. 
A TRE módosításainak költségeit a Jász-Föld Zrt. (5055 Jászladány, Tiszasülyi u. 1. 
sz.) viseli. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Jász-Föld Zrt. kérelmével 
és a vonatkozó jogi szabályozással összhangban, tegye meg a szükséges 
intézkedéseket az érintett ingatlanok területét érintő TRE módosítás tekintetében, 
továbbá felhatalmazza a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat, a Jász-Föld Zrt. és a 
tervező között létrejövő megállapodás aláírására.  

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Jász-Föld Zrt. (5055 Jászladány, Tiszasülyi u. 1. sz.) 

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

Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói 
álláshelyére kiírt pályázati eljárás elbírálására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Lovász Imre jegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a napirendi ponthoz kapcsolódóan írásos anyag nem került 
kiküldésre, átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek egy szóbeli összefoglalóra. 
 
Lovász Imre: a képviselő-testület 2018. május 24-i ülésén döntött arról, hogy a pályázatot 
kiírja, az ott meghatározott határidőig egyetlenegy pályázat sem érkezett be. Kun Adrienn 
2018. december 31-ig, vagy eredményes pályázat elbírálásáig van megbízva az 
intézményvezetői feladatok ellátásával, így a fentiek alapján javasolja a tisztelt képviselő-
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testületnek a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítását. 2-3 hónap múlva szükséges a 
pályázatot újra kiírni törvényi kötelezettség betartása miatt. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta, és 
javasolja a pályázat eredménytelenné nyilvánítását. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az ügyrendi 
bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
268/2018. (VII. 19.) sz. határozata 
 
A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyre kiírt 
pályázati eljárás elbírálásáról 
 

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

Előterjesztés a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény intézményvezetői 
álláshelyére kiírt pályázati eljárás elbírálására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Lovász Imre jegyző, 
 Ideiglenes Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a napirendi ponthoz kiküldésre került a beérkezett pályázati 
anyag, melyet az ideiglenes bizottság előzetesen megtárgyalt, megkéri Lovász Imre jegyzőt, 
hogy tájékoztassa a testületet az ideiglenes bizottság javaslatáról. 
 
Lovász Imre: a képviselő-testület 2018. május 24-én írta ki a pályázatot a Nagyközség 
Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény intézményvezetői álláshelyére. A pályázati 
kiírásban meghatározott határidőig egy pályázat érkezett, amely tartalmazta mindazon 
dokumentumokat, amelyek a pályázati kiírásban szerepeltek. A képviselő-testületnek két 
lehetősége van a döntésben, vagy kinevezi a pályázót 5 évre intézményvezetőnek a határozati 
javaslat alapján, vagy pedig a pályázati kiírásban is szerepelt az, hogy a pályázatot 
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eredménytelenné lehet nyilvánítani. Az ideiglenes bizottság ma délután 13 órai kezdettel 
megtartotta ülését, és a javaslatuk, hogy a testület nyilvánítsa eredménytelenné a pályázatot, 
és maradjon Göröcs László továbbra is a megbízott intézményvezető. 
 
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 
ideiglenes bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
269/2018. (VII. 19.) sz. határozata 
A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény intézményvezetői álláshelyére 
kiírt pályázati eljárás elbírálásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete - az ideiglenes bizottság 
javaslatára figyelemmel - a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 
intézményvezetői álláshelyre kiírt pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítja.  
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény helyben, 
 4./ Pomázi Róbert 5055 Jászladány, Remecz Máté u. 25. 

  é r t e s ü l n e k .  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: Göröcs Lászlónak további jó munkát kíván. 
 

Göröcs László: megköszöni a bizalmat. 
 
 
8 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodás 
módosításának elfogadására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Lovász Imre jegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos előterjesztést mindenki 
megkapta, átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre: a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás pályázni kíván a szenvedélybetegek 
részére alacsony küszöbű ellátás biztosítására, mellyel kapcsolatban egy előző ülésen a 
képviselő-testület meghozta a döntését, hogy 40,- Ft/lakos hozzájárulással támogatja ezt a 
szolgáltatást, és részt kíván benne venni, ezért a szolgáltatás területi hatálya Jászladány 
területére is kiterjed. A pályázat benyújtásához szükséges a Társulási Megállapodás 
módosítása. Az 1. számú határozati javaslat szerepelnek azok a módosítások, melyekről 
dönteni szükséges, valamint szükséges egységes szerkezetben is elfogadni a Társulási 
Megállapodást. 13 tagönkormányzata van a Társulásnak, mind a 13 tagönkormányzatnak 
minősített többséggel szükséges elfogadnia, hogy a Társulási Megállapodás hatályos legyen. 
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Amennyiben mind a 13 tagönkormányzat elfogadja, és az aláírás is megtörténik, azt követően 
csatolni kell a pályázat mellé.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta, és 
elfogadásra javasolja a Társulási Megállapodás módosítását az előterjesztés szerinti 
tartalommal, és elfogadásra javasolja az egységes szerkezetű Társulási Megállapodást is 
szintén 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 Társulási Megállapodás módosítását? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
270/2018. (VII. 19.) sz. határozata 
 
A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodás módosításának 
elfogadásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és minősített 
többséggel jóváhagyja a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 
25/2018. (VII. 10.) számú határozatával elfogadott Társulási Megállapodás 
módosítását az alábbiak szerint: 
 

1./ A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának az  
„5. A Társulás célja” pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:  

„Jászapáti és Jászberény járás ellátási területén szenvedélybetegek 

részére alacsonyküszöbű ellátás nyújtása”. 

 
2./ A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának a 

„6. A Társulás által ellátott feladat- és hatáskör” pontja az alábbi szövegrésszel 
egészül ki:  

„ - szenvedélybetegek részére alacsonyküszöbű ellátás nyújtása, 

 - drog-megelőzési programok koordinálása” 

 
3./ A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának 7. 

pontjában „A Társulás szakmai alaptevékenységei kormányzati funkciókba 
sorolva” az alábbi szövegrésszel egészül ki:  

„ 074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei  

 101145 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása” 

 
4./ A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodása a következő 

9/B ponttal egészül ki:  
 

„9/B Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása: 
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A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás biztosíthatja: 

- az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrővizsgálaton 

való részvétel ösztönzését és figyelemmel kísérését, 

- megkereső programok szervezését az ellátásra szoruló személyek elérése 

érdekében, 

- a szenvedélybetegség okozta egészségügyi és szociális károk mérsékléséhez 

szükséges egyes ártalomcsökkentő szolgáltatásokat,  

- a kríziskezelést az életet veszélyeztető, a testi, szociális, kapcsolati és 

életvezetési rendszerben kialakult kezelhetetlen helyzetek esetére, 

- az anonimitást – a személyes adatokat nem kell megadni, igazolni és 

nyilvántartani, illetve egyéni gondozási tervet nem kell készíteni –, 

- A szolgáltatás nem tagadható meg az absztinencia hiánya és a 

szenvedélybetegség során jelentkező tünetek, magatartási formák miatt 

mindaddig, amíg azok nem veszélyeztetik a biztonságos feladatellátást.” 

5./ Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának 1. számú 
függeléke az alábbiakra változik: 

  
A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás tagjainak 

megnevezése székhelye Lakossága   

fő 
Alattyán Község Önkormányzata 5142 Alattyán, Szent István tér 1. 2.028 
Jánoshida Községi Önkormányzat 5143 Jánoshida Fő út 28. 2.542 
Jászalsószentgyörgy Községi 
Önkormányzat 

5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 
3.510 

Jászapáti Városi Önkormányzat 5130 Jászapáti, Velemi Endre út 2. 8.819 
Jászberény Városi Önkormányzat 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. 26.404 
Jászboldogháza Községi 
Önkormányzat 

5144 Jászboldogháza, Rákóczi út 27. 
1.678 

Jászdózsa Községi Önkormányzat 5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1. 2.163 
Jászfelsőszentgyörgy Községi 
Önkormányzat 

5111 Jászfelsőszentgyörgy, Fő út 57. 
1.873 

Jászjákóhalma Község 
Önkormányzat 

5121 Jászjákóhalma, Fő út 27. 
2.935 

Jászkisér Város Önkormányzata 5137 Jászkisér, Fő u. 7. 5.496 
Jászladány Nagyközségi 
Önkormányzat 

5055 Jászladány, Hősök tere 6. 
5.697 

Jászszentandrás Község 
Önkormányzata 

5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94. 
2.432 

Jásztelek Községi Önkormányzat 5141 Jásztelek, Szabadság út 71. 1.619 
   
A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás lakosságszáma: 67.196 

 
Erről: 1./ Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás székhelyén 

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

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az ügyrendi 
bizottság javaslatára a Társulási Megállapodást egységes szerkezetben az előterjesztés 
szerint? 
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A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
271/2018. (VII. 19.) sz. határozata 
 
A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodásának jóváhagyásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Jászsági 
Szociális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodását az előterjesztés szerinti tartalommal. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert a 
Társulási Megállapodás aláírására. 

Képviselő-testület jelen határozat egy példányát kiadmányozni rendeli a Jászsági 
Szociális Szolgáltató Társulás részére. 

A Társulási Megállapodás módosítása a tagönkormányzatok támogató határozataival 
lép hatályba.   
 
Határidő: 2018. július 31. 
Felelős: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester  
 
Erről: 1./ Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás székhelyén 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

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

Előterjesztés a Jászberényi Tankerületi Központ kérelmére az önkormányzat 
tulajdonában álló, Jászladány, Hősök tere 7. szám alatti ingatlanon a „Megújulás 2017 a 
Móra Ferenc Általános Iskolában megnevezésű EFOP-4.1.3-17-2017-00326 kódszámú 
pályázat keretében elvégzendő munkák (energetikai korszerűsítés és fedett sportpálya 
kialakítása) megkezdéséhez tulajdonosi hozzájárulás adására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Lovász Imre jegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a Jászberényi Tankerületi Központ írásos kérelmét mindenki 
megkapta, átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek, hogy foglalja össze a tudnivalókat.  
 
Lovász Imre: az iskola és az önkormányzat között van egy megállapodás, amelyben az egyik 
pont tartalmazza, hogy a felújításhoz, és az építőipari munkákhoz szükséges a tulajdonosi 
hozzájárulás megkérése az önkormányzattól. Ehhez készítette az oktatási intézmény az 
előterjesztést, melyet a képviselő-testület elé terjesztettek. Szeretné az intézmény, hogy 
megkaphassa ezt a hozzájárulást. Az épület megújulna, valamint lenne egy fedett sportpálya 
is. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: tegnap egyeztettek a Jászberényi Tankerület igazgatójával, aki 
elmondta, hogy az épületet kizárólag a nyílászárók cseréje érinti. Az épület maga sem kívül, 
sem belül nem lesz felújítva, csak a nyílászárók lesznek rajta kicserélve, kivéve a konyhai 
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részen. Az épületnek az a része, ahol a konyha és az ebédlő van valamilyen oknál fogva 
kimaradt a nyílászáró cseréből. Kérdezte igazgató úrtól, hogy mi ennek az oka, mert több 
irányból az az információ érkezett, hogy az a rész a NÜVI tulajdona. Ez a rész nem a NÜVI 
tulajdona, hanem az önkormányzaté, úgy, ahogyan az épület többi része is. A NÜVI a 
konyhát üzemelteti, működteti az épületrészben. Igazgató asszonytól kérték meg a nyílászárók 
darabszámát, illetve méretét, feltételezhetően ő számolta rosszul a nyílászárók darabszámát 
ablakok és ajtók tekintetében egyaránt. Éppen annyi hiányzik, amennyi a konyhai részt érinti. 
A konyhai és ebédlő részen sem ablak, sem ajtó nem lesz cserélve. Két lehetőség van. Vagy 
lefesti a NÜVI a Tankerület kérésére fehérre, vagy az önkormányzat saját költségén kicserélni 
a maradék nyílászárókat, melynek költsége közel 3 millió forint. Úgy egyeztek meg, hogy a 
festéket megveszi az iskola, a NÜVI pedig elvégzi a munkát. A sportpályával kapcsolatban 
azt a tájékoztatást adta a Tankerület igazgatója, hogy olyan műfüves pálya fog épülni, amely 
télen és nyáron is egyaránt használható. Terveik szerint csak télire szerették volna ezt a fedett 
sportpályát, ami egy sátorszerű fedést jelent, még az nem tisztázott, hogy télen-nyáron fel 
lesz-e fújva, vagy csak télen, de anélkül is használható maga a pálya. A többfunkciós pálya 20 
x 30 méter területű. Azt még nem tudják, hogy hogyan fogják a sátrat kezelni, ez majd az 
iskolán fog múlni. Ha a sátrat fölfújják, és leengedik, annak vannak költségei, gázzal lenne 
fűtve, de magát a sátrat levegő-befújásos rendszerrel tudják feszítve tartani. Csak 1 réteg a 
ponyva, ezért a fizikai behatástól félnek a legjobban, ha leengedik, akkor pedig a tárolása 
okozhat problémát. Ezt a tulajdonosi hozzájárulást nem most kellett volna megkérniük, 
hanem a pályázat benyújtása előtt, és ez azért lett volna szerencsésebb korábban, mert akkor a 
műszaki leírásban láthatták volna, hogy mennyi nyílászáró cseréje van betervezve. Most is 
felmerült az a probléma, ami tavaly a Kolping iskola nyílászáró cseréje kapcsán is, hogy a 
kiszedett ablakok, melyek az önkormányzat tulajdonában vannak, sok jelentkező akadt, aki 
szerette volna, és most is szeretné elvinni. A Tankerület igazgatójával leegyeztette, hogy 
mivel a nyílászárók az önkormányzat tulajdonában vannak, ezért az önkormányzat 
rendelkezhet vele, hogy mi legyen a további sorsa. Már érkezett olyan információ, miszerint 
az igazgató asszony azt mondta, hogy az önkormányzat megtiltotta, hogy ő szétoszthassa 
ezeket a nyílászárókat. Ilyen lehetőség nem volt, hogy ő szétoszthassa, hasonló tévedésben 
volt, mint a másik iskola igazgatója. Nem ragaszkodik ahhoz, hogy az önkormányzat ossza 
szét, inkább azt szeretnék elkerülni, hogy csak a pedagógusok jussanak hozzá, holott lehet, 
hogy egy másik intézményben dolgozó személy jobban rászorulna. Javasolja, hogy kérelemre 
osszák szét a nyílászárókat, amelyek tulajdonképpen csak ablakszárnyak, tok nélkül. Ha az 
ügyrendi bizottsághoz érkezik kérelem, akkor a bizottság kioszthatja, így nem zárják ki azokat 
sem, akik nem abban az intézményben dolgoznak. 
Jelenleg a tulajdonosi hozzájárulásról kellene dönteni, mert a megállapodás tartalmazza, hogy 
mindenféle beruházáshoz szükséges a tulajdonosi hozzájárulás az önkormányzat részéről. 
Ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja a 
munkálatok végzéséhez a tulajdonosi hozzájárulás adását. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye vagy más javaslata? 
 
Dr. Bakos Beáta: az a véleménye, hogy ez nagyon durva hiba volt az igazgató asszony 
részéről, hogy nem számolta bele az egész épületen lévő nyílászárókat. Emiatt 3 millió forint 
anyagi kár éri az önkormányzatot. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a Tankerület már így is 3 millió forintot biztosított a 
pályázathoz, azt mondták, hogy további 3 millió forintot már nem tudnak adni. Ha az 



 24 

önkormányzat úgy gondolja, akkor kicserélheti ezeket a nyílászárókat, de sajnos most nincsen 
rá fedezet. Nem érti, hogy miért van az a köztudatban, hogy az épület konyhai része a NÜVI 
tulajdonában van. A Tankerület igazgatója elmondta, hogy 2 hetet kaptak az iskolaigazgatók, 
hogy leadják a nyílászárók darabszámát.  
 
Dr. Bakos Beáta: 2 hét alatt meg lehetett volna számolni pontosan a nyílászárókat. Ez 
nagyon durva hiba volt, nem kellene elfelejteni. 
 
Seresné Lados Éva: tegnap igazgatónő bemutatta az ablakcserét végző vállalkozónak, és 
közölte, hogy mint képviselő asszonyt, meg fogja kérni, hogy támogassa azt, hogy a 
nyílászárók ott is ki legyenek cserélve. Elmondta, hogy eddig is támogatta volna, és nem érti, 
hogy ki követett el ekkora hibát, hogy nem számolta bele ezeket a nyílászárókat. Bárki 
üzemelteti, bárki dolgozik benne, ha egy épületről van szó, akkor abba minden nyílászáró bele 
tartozik. Nem kapott rá választ, és nem is fog rá választ kapni, hogy ki követte el a hibát.  

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az ügyrendi 
bizottság javaslatával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
272/2018. (VII. 19.) sz. határozata 
 
A Jászberényi Tankerületi Központ kérelmére az önkormányzat tulajdonában álló, 
Jászladány, Hősök tere 7. szám alatti ingatlanon a „Megújulás 2017 a Móra Ferenc 
Általános Iskolában megnevezésű EFOP-4.1.3-17-2017-00326 kódszámú pályázat 
keretében elvégzendő munkák (energetikai korszerűsítés és fedett sportpálya 
kialakítása) megkezdéséhez tulajdonosi hozzájárulás adására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel tulajdonosi hozzájárulását adja a 
Jászberényi Tankerületi Központ kérelmére az önkormányzat tulajdonában álló, 
Jászladány, Hősök tere 7. szám alatti ingatlanon a „Megújulás 2017 a Móra Ferenc 
Általános Iskolában megnevezésű EFOP-4.1.3-17-2017-00326 kódszámú pályázat 
keretében elvégzendő munkák (energetikai korszerűsítés és fedett sportpálya 
kialakítása) elvégzéséhez. 
Képviselő-testület felhatalmazza Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert a 
tulajdonosi hozzájárulás aláírására.  

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Jászberényi Tankerületi Központ  

 é r t e s ü l n e k  
 
 
1 0 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Egyebek 
Előadó: Bagi Zsolt Arnold képviselő 
 

Bertalanné Drávucz Katalin: átadja a szót Bagi Zsolt képviselőnek. 




