
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

2018. augusztus 30-án megtartott soros nyílt ülésén, 

a Polgármesteri Hivatal dísztermében. 

 
 
Jelen vannak: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt 
Arnold, Dr. Bakos Beáta, Bertalan László, Gyárfás Lajos, Major Ferencné, Szöllősi János, 
Tóth Imre 8 fő képviselő. 
 
Később érkezik: Seresné Lados Éva 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, 
Kocza Imre Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Nyugat Régió Főmérnökség főmérnök, 
Szöllősi Péter Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Jászberényi üzemmérnökség vezető, 
Dankó Zoltán főépítész, 
Szikszainé Gál Ildikó, 
Szikszai János, 
Gazdag Imréné a Környezetvédő Nyugdíjas Klub vezetője, 
Homoki Viktor r. törzszászlós Jászladányi Rendőrőrs megbízott bűnügyi csoportvezető 
Kun Mariann ügyintéző, 
a lakosság részéről 8 fő. 

 
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester tisztelettel köszönti a soros testületi ülésen 
megjelent képviselőket, meghívott vendégeket, megjelenteket, köszöni, hogy elfogadták a 
meghívást. A 9 fő képviselőből 8 fő jelen van, Seresné Lados Éva képviselő jelezte, hogy 
késni fog. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, az ülést megnyitja.  Megkérdezi a 
képviselőket, hogy a meghívóban szereplő 22 napirendi ponttal kapcsolatosan van-e 
valakinek kérdése, vagy plusz napirendi pont, illetve módosító javaslata? 

(Hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin: nyílt ülésben 18. napirendi pontként javasolja Bertalan János 
jászkapitány kérelmét megtárgyalni, valamint nyílt ülésben 19. napirendi pontként javasolja 
az EFOP-1.5.3 és EFOP-3.9.2 kódszámú projektek keretében települési ösztöndíj és ösztönző 

pályázatok meghirdetéséről szóló előterjesztést tárgyalni. 

(További hozzászólás nem hangzik el.) 
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
nyílt ülésben 18. napirendi pontként Bertalan János jászkapitány kérelmét tárgyalja a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
295/2018. (VIII. 30.) sz. határozata 
 
Napirend kiegészítése 
 

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

18./ Előterjesztés Bertalan János jászkapitány kérelmének 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 ért egyet a javaslattal, hogy 
nyílt ülésben 19. napirendi pontként az EFOP-1.5.3 és EFOP-3.9.2 kódszámú projektek keretében 

települési ösztöndíj és ösztönző pályázatok meghirdetéséről 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 
296/2018. (VIII. 30.) 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: 

18./ Előterjesztés az EFOP-1.5.3 és EFOP-3.9.2 kódszámú projektek keretében települési 

ösztöndíj és ösztönző pályázatok meghirdetésére 
 Előadó: Major Ferencné alpolgármester 

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

 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a mai napirendet, 
mely következtében 19 napirendi pontot nyílt ülésben, 5  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 
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297/2018. (VIII. 30.) 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./ Javaslat Jászladány Nagyközség Víziközmű szolgáltatásához kapcsolódó 

víziközmű rendszer 2019-2033 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési 
tervének elfogadására 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. képviselője, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

2./ Előterjesztés az NKM Földgázszolgáltató Zrt. és az E2 Hungary 
Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság ajánlatának megtárgyalására 

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

3./ Előterjesztés a T-Plasztik Kft. kérelmének megtárgyalására Jászladány 
Nagyközség Településrendezési eszközeinek (TRE) módosítása az 1894 
helyrajzi számú Tisza utca hrsz.: 1893/2 és 1892 ingatlanok előtti szakasza 
tekintetében 

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

4./ Előterjesztés a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00034 számú „Óvodai és bölcsődei 
szolgáltatások fejlesztése Jászladányban” tárgyú közbeszerzési eljárásban 
nyertes kivitelező kiválasztására 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Kun Mariann ügyintéző, 
  Bíráló Bizottság, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

5./ Előterjesztés a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00013 azonosító-számú, „Szociális 
alapszolgáltatások fejlesztése Jászladányban” című projekt kapcsán a 
„Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Jászladányban” tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindításáról  

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Kun Mariann ügyintéző 

6./ Előterjesztés az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú,"Humán 
szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban" című projekt kapcsán kis 
értékű eszközbeszerzésre  

 Előadó: Kun Mariann ügyintéző 

7./ Előterjesztés az EFOP-3.9.2-16-2017-00019 azonosítószámú,"Humán 
kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban" elnevezésű projekt kapcsán 
kis értékű eszközbeszerzésre  

 Előadó: Kun Mariann ügyintéző 
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8./ Előterjesztés a TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00003 azonosítószámú,"Helyi 
közösségek fejlesztése Jászapáti járás 9 településének összefogásával" 
elnevezésű projekt kapcsán kis értékű eszközbeszerzésre 

 Előadó: Kun Mariann ügyintéző 

9./ Előterjesztés az EFOP-1.1.3-17-2017-00026 azonosítószámú, „Roma Nő 
foglalkoztatása 2017” elnevezésű projekt kapcsán kis értékű 
eszközbeszerzésre 

 Előadó: Major Ferencné alpolgármester 

10./ Előterjesztés a települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

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

11./ Előterjesztés a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának 
módosítására 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Lajosné Kiss Klára intézményvezető, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

12./ Előterjesztés a védőnők kérelmére 1 fő foglalkoztatására adminisztratív 
feladatok ellátására 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  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 a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás által alapított 
költségvetési szerv jóváhagyására 

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

16./ A NÜVI beszámolója a képviselő-testület két ülése között a közmunka 
programokban foglalkoztatottak által végzett munkákról, valamint 
tájékoztató a közmunka programban végzendő feladatok ütemezéséről 

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

17./ Előterjesztés a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmének 
megtárgyalására 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 

18./ Előterjesztés Bertalan János jászkapitány kérelmének megtárgyalására 
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
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19./ Előterjesztés az EFOP-1.5.3 és EFOP-3.9.2 kódszámú projektek keretében 

települési ösztöndíj és ösztönző pályázatok meghirdetésére 

 Előadó: Major Ferencné alpolgármester 
 

Z á r t ülés: 

 

20./ Előterjesztés az 5055 Jászladány, Tisza u. 9. szám, 1887 hrsz. alatti 
ingatlanra bejegyzett jelzálogjog, valamint az azt biztosító elidegenítési és 
terhelési tilalom törlésére 

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

21./ Előterjesztés a Jászladány, Fekete Pál u. 29. szám 2133 hrsz., Fekete Pál u. 
35. szám 2136 hrsz., Szentgyörgyi u. 2173 hrsz., 2174 hrsz., 2180/1 hrsz.–ú 
kivett beépítetlen művelési ágú földterületek használatára haszonbérleti 
szerződés megkötésére 

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

22./ Előterjesztés a Jászladány, Botond u. 2. szám 1928 hrsz–ú kivett 
beépítetlen művelési ágú földterület használatára haszonbérleti szerződés 
megkötésére 

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

23./ Előterjesztés a Jászladány, Kossuth Lajos u. 101. szám (1397/1 hrsz.) alatti 
ingatlan értékesítési ajánlatának megtárgyalására  

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

24./ Javaslat Díszpolgári Díj adományozására 2018. évben 
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,  
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

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

 
 
 
N a p i r e n d i  p o n t o n  k í v ü l :   
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az elmúlt időszakban a képviselő-testület felterjesztésére 
megyei díjat vehettek át többen a településen, és jelezték, hogy szeretnék megköszönni ezt a 
képviselő-testületnek. Átadja a szót a díjazottaknak. 
 
Szikszainé Gál Ildikó: Tisztelt polgármester asszony, jegyző, és testület! Nagyon-nagyon 
szeretném megköszönni, hogy hozzásegítettek ehhez a díjhoz, amit augusztus 16-án vehettem 
át a Megyeházán, Szolnokon. Ez közművelődési díj volt, mellyel nagy örömet szereztek 
számomra, melyet ezúton is szeretnék megköszönni. 
 
Lovász Imre: Vinczéné Gál Éva megkérte, hogy olvassa fel köszönő sorait: Kedves 
Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Ez úton szeretnék köszönetet mondani, 
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amiért méltónak tartottak és felterjesztettek megyei díjra. Nagy megtiszteltetés és öröm ért, 
amikor megkaptam a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Elnökének levelét, melyben 
értesített, hogy a „Közgyűlés Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati és Közigazgatási 
Díj-ban részesített kiemelkedő szakmai munkám alapján.” Ennél nagyobb elismerést nem is 
kaphattam volna a Polgármesteri Hivatalban végzett közel huszonhat évi munkámért, amit 
mindig próbáltam a legjobb tudásom szerint, lelkiismeretesen, becsületesen és pontosan 
végezni. Igyekszem, hogy ez a jövőben se legyen másként. Köszönöm szépen! Tisztelettel: 
Vinczéné Gál Éva vezető főtanácsos. 
 
Bertalan László: szeretném megköszönni képviselő-testületi társaimnak, hogy tavaly 
érdemesnek találták a Jászladányi Polgárőr Egyesületet, hogy felterjesszék a Közbiztonsági és 
Rendészeti díjra, melyet ebben az évben meg is kaptak. Ezt a díjat augusztus 16-án átvettem, 
bár ez nem az én érdemem, ez mind az 57 polgárőr érdeme, akik Jászladányon dolgoznak 
Jászladányért, a jászladányi lakosokért. 
 
Lajosné Kiss Klára: egy előző képviselő-testületi ülésen már megköszöntem a felterjesztést, 
amikor kézhez kaptuk az értesítést, és most szeretném a nevelőtestület szavait tolmácsolni. A 
héten volt egy értekezlet, ahol mindenki hasonlóképpen vélekedett arról, hogy ez egy 
hatalmas nagy elismerés, mellyel a képviselő-testület a közösség munkáját ismerte el, melyet 
ezúton is szeretnék megköszönni. Igyekszünk a továbbiakban is úgy végezni a munkánkat, 
hogy méltók legyünk erre.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a képviselő-testület minden évben felterjeszti azokat a 
személyeket, közösségeket, akiket méltónak találnak megyei díjra, nem lesz ez másként ebben 
az évben sem. Egy településről sem érkezik annyi felterjesztés a megyéhez, amennyi 
Jászladányról kerül megküldésre. Bízik benne, hogy a következő években is ennyi díj kerülhet 
Jászladányra, mint most. 
A képviselő-testületi ülésekre meghívást kap őrsparancsnok úr, az ő távollétében jelenleg 
Homoki Viktor képviseli a Jászladányi Rendőrőrsöt, köszöni, hogy elfogadta a meghívást. 
Megkéri a képviselő-testület tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket. 
 
Bagi Zsolt Arnold: újfent kéri a rendőrséget, hogy az elektromos kerékpárral közlekedő 
személyeket fokozottan ellenőrizzék. Mivel az Újszászi úton útfelújítás folyik, és veszélyes, 
amikor 3 gyermek ül egy elektromos kerékpáron, és nem tudják megfelelően irányítani. 
 
Homoki Viktor r. törzszászlós: megteszik a szükséges intézkedéseket. Sajnos a KRESZ 
nagyon rugalmasan szabályozza ezt a dolgot, nem kötelező a kerékpárra, és így az elektromos 
kerékpárra sem, bizonyos KW-hoz, teljesítményhez köti a használatát. Foglalkozni fognak a 
problémával.  
 
Bertalan László: őrsparancsnok úrral már több képviselő-testületi ülésen tárgyalták a 3227-
es úton áthaladó kamionforgalommal kapcsolatos problémát, mivel a KRESZ szabályai 
szerint rá sem térhetnének erre az útra. Ebben a témában voltak-e intézkedések, és 
tapasztalható-e eredmény? Őrsparancsnok úr egy előző ülésen azt a tájékoztatást mondta, 
hogy voltak intézkedések, de nem vezettek eredményre, mert a gépkocsivezetők inkább 
kifizették a bírságot, de akkor is ezt az utat használják. Erről most mit lehet tudni? 
 
Homoki Viktor r. törzszászlós: intézkedések történtek, de a helyzet nem változott ahhoz 
képest, amit őrsparancsnok úr elmondott. A kamionsofőrök elmondják, hogy a főnökük 
kifizeti a bírságot. Az ellenőrzések folyamatosan történnek, most a nyári szabadságolások 
miatt kevesebb a létszám, de ez a probléma mindenhol fennáll. Az elmúlt időszakban 
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folyamatos volt a hőségriadó, amikor nincs kamionstop, és ilyenkor vannak olyan szabályok, 
amelyek alól mentesülnek a gépkocsivezetők. Csak a bírságolással tudnak élni, egyéb 
visszatartó eszköz nincs a rendőrség kezében. 
 
Bertalan László: ha huzamosabb ideig, folyamatosan lennének bírságolva, az sem lenne 
visszatartó erő? 
 
Homoki Viktor r. törzszászlós: a rendőrségen nem múlik, mindent megtesznek ennek a 
problémának a megoldásában. A vezetői értekezleten is többször szóba került már ez a téma, 
a közlekedési osztály felé is jelezték, akik ugyancsak végeznek ellenőrzéseket. Jászberényből, 
illetve a megyétől is érkeznek a forgalomellenőrző alosztálytól rendőrök. 
 
Bertalan László: a másik probléma, amelyet Bagi Zsolt képviselő is jelzett, hogy túl 
könnyedén közlekednek a lakosok az elektromos kerékpárokkal, sokszor  2 gyermeket is 
szállítva. A rokkant kocsiknál ugyanez a tapasztalat. Legfájóbb, hogy ezt a központban, a 
rendőrség épülete előtt is meg merik tenni, mint például a vasárnap délutáni baleset is itt 
történt, amikor a fákat kidöntötte az autós.  
 
Homoki Viktor r. törzszászlós: az épületnek nincsen visszatartó ereje. Ez az eset hétvégén 
este történt. 
 
Bertalan László: amikor a készenléti rendőrség jelen volt a településen, akkor sokan szidták 
őket, mégsem volt a közlekedésben ennyi probléma. Akkor több alkalommal ellenőrizték a 
közlekedőket. Úgy érzi, hogy amióta nincsen jelen a készenléti rendőrség, azóta 
elhatalmasodott ez a probléma. Szeretné, ha erre a jövőben nagyobb hangsúlyt fektetnének. 
 
Homoki Viktor r. törzszászlós: ha több rendőr van a településen, akkor az érezteti a hatását 
is, ha több a létszám, akkor több helyen tudnak jelen lenni, ami egyúttal visszatartó erő is. 
Sajnos az őrs létszáma meg van határozva, szoktak erősítést kérni, most is fognak a jövő 
hónapban lévő Ladány Napja rendezvény kapcsán, bár nem mindig kapnak. Amennyire 
tudnak figyelni fognak a problémára. A fiatalkorúakat nem lehet bírságolni, csak feljelentést 
lehet tenni, és a szankciók is enyhébbek a fiatalkorúak esetében. 
 
Szöllősi János: sikerült-e beazonosítani a gépkocsivezetőt, aki ittas vagy narkós állapotban 
kidöntötte a fákat, emberi életeket veszélyeztetve? 
 
Homoki Viktor r. törzszászlós: igen, sikerült beazonosítani, nem volt semmilyen 
befolyásoltság alatt, friss vezetői engedéllyel rendelkezik. A Jászberényi Közlekedési Osztály 
fogja kivizsgálni az ügyet. Hasonló okból volt egy baleset a Nagydabi utcán is, ahol még 
annyira friss az engedélye a vezetőnek, hogy még jogosítvánnyal nem is rendelkezett, csak 
adatlappal, ezt eredményezi a tapasztalatlanság, rutintalanság. A mai balesetben a vasúti 
átjárónál a hölgy is a rutintalanság miatt hajtott neki a fényjelző berendezésnek, mivel 10 éve 
nem vezetett, ezért kiesett a gyakorlatból. Megköszöni a NÜVI gyors segítségét a műszaki 
mentésben. 

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin: megköszöni Homoki Viktornak, hogy rendelkezésre állt a 
képviselők kérdéseinek megválaszolásában.  
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1 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Javaslat Jászladány Nagyközség Víziközmű szolgáltatásához kapcsolódó víziközmű 
rendszer 2019-2033 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervének elfogadására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

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

 
Bertalanné Drávucz Katalin: köszönti a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (TRV Zrt.) 
képviselőit, Kocza Imrét és Szöllősi Pétert, köszöni, hogy elfogadták a meghívást. A júniusi 
ülésen tárgyalta a testület a TRV Zrt. 2017. évi beszámolóját, és akkor a beszámolóval 
kapcsolatban is merültek fel kérdések, melyek megküldésre kerültek a szolgáltató részére, de 
még a mai napig nem érkezett meg a válasz, ezért majd erről is kér tájékoztatást. A gördülő 
fejlesztési tervhez kapcsolódó írásos anyagot megkapták a képviselő-testület tagjai, átadja a 
szót Kocza Imrének egy rövid összefoglalóra.  
 
Kocza Imre: a gördülő fejlesztési tervet minden évben el kell készíteni. Talán jövőre már 
olyan fejlesztési tervet tudnak készíteni, aminek lesz anyagi támogatottsága is, mert jelenleg 
elég nagy probléma, nem csak itt Jászladányon, hanem azokon a településeken, ahol nem túl 
magas a bérleti díj, hogy sokkal több a feladat, és a tevékenység, amit el kell látni, mint a 
rendelkezésre álló anyagi forrás. Régebben az volt a tájékoztatás, hogy a gördülő fejlesztési 
tervet a bérleti díj mértékéig lehet tervezni, többet nem lehet. Most van annyi könnyítés, hogy 
meg lehet jelölni a feladatokat, és ahol nem áll rendelkezésre anyagi forrás, ott meg lehet 
jelölni, hogy forráshiány van, és valószínűleg majd reagálnak rá azok, akikhez ez a kérelem 
benyújtásra kerül, és engedélyezik. Ez egy tervezet, ami még változhat, és tesz is javaslatot a 
változásra. Volt a TRV Zrt-nek egy kérése, amit az önkormányzat valamilyen oknál fogva 
nem fogadott el, az egyik szűrő töltet cseréjére vonatkozóan. Ezek a feladatok szerepelnek a 
gördülő fejlesztési tervben is, ezért kérték az önkormányzat hozzájárulását, de nem kapták 
meg. Mivel a beruházások 2013 után készültek el, így már az új beruházások egy köbméterre 
vetített költsége nem került beépítésre a díjakba. A TRV Zrt-nek ugyanazon a díjon kell a 
megépített technológiát üzemeltetni, mint 2013 előtt az egyszerűbb üzemeltetést végezték, 
amikor még nem is volt technológia Jászladányon. Minden technológiának van egy 
amortizációs költsége, és egy üzemeltetési költsége. Ezeket a költségeket, ha nem tudja 
érvényesíteni az üzemeltető, akkor erre forrást kell találni. Az önkormányzat jóváhagyása 
nélkül nem tudnak elvégezni semmilyen munkát. Ezért kérték a hozzájárulást, még akkor is, 
ha több mint a bérleti díj, mert akkor annak a különbözetét a TRV Zrt. vagy saját, vagy állami 
forrásból megfinanszírozza. Jelen pillanatban 6 ilyen tartály van. A tavaly készült gördülő 
fejlesztési tervbe 1 szűrő csere került betervezésre, melynek a költsége benne is van, egy 
becsült értéken, mert nem tudták előre, hogy hogyan merül ki. Az aktív szén, úgy dolgozik, 
hogy a használata függ a víz minőségétől, hőmérsékletétől, és ezektől merül ki. A tervezéskor 
csak saccolni tudták, hogy kb. 1-2 évig tart. Most már van egy mérőszám, és egy módszer, 
amivel meg tudják határozni pontosan, hogy hogyan állnak ezek a töltetek. Jelenleg úgy néz 
ki, hogy a 6 tartályból 5-ben már cserélni kell a töltetet, egy tartályba még viszonylag jó. Ezek 
a feladatok több milliós nagyságrendű tételek. Ezeket a feladatokat a közeljövőben el kell 
végezni. A tavalyi gördülő fejlesztési terv értelmében a bérleti díj terhére kéri a testületet, 
hogy járuljanak hozzá ehhez a munkához. Tegnap miniszter úr a hírekben bejelentette, hogy 
külön vízügyi alapot hoztak létre, mert látják, hogy probléma van, és látják, hogy sokkal 
nagyobb az igény, mint amennyi az önkormányzatok lehetősége. Ezekre a munkálatokra, 
feladatokra a TRV Zrt. szeretne pályázni, de akkor is együtt kell pályázni, közös a cél. Ha 
ezek a szénszűrő töltetek kimerülnek, és nem látják el a funkciójukat, akkor a település ivóvíz 
minősége láthatja a kárát, amit senki nem szeretne. Kéri az önkormányzat hozzájárulását.  
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Bertalanné Drávucz Katalin: amikor az aktív szén patron szétment a hálózatban, akkor 
nagyon sok idő volt, mikorra a víz megtisztult tőle. Eltelt 6 hónap, amikor egyszer csak 
hirtelen a postában ott volt egy több mint 4 millió forintos számla. Több mint 4 millió forintra 
kötelezettséget vállalni csak úgy tud az önkormányzat, ha a képviselő-testület megtárgyalja, 
és a költségvetésben erre forrást biztosít. Ez a számla, és annak megtárgyalása nem jutott el a 
képviselő-testületig, mert jegyző úr, és pénzügyi osztályvezető úr jelezte, hogy a bérleti 
szerződés szerint ez a szűrő rendszer független elemként funkcionál, és a rendszer független 
elemek azok az eszközök, amiket nyilván kell tartani egy vagyonnyilvántartásban. Maga az 
aktív szénszűrő nem kezelhető külön önálló tárgyi eszközként. Azt nem lehet számvitelileg 
megoldani, hogy erre kartont nyissanak, értékcsökkenést elszámoljanak. Nem állt össze a kép, 
hogy ez miért rendszerfüggő elem ebben a formában. A kérdésnek volt egy pénzügyi része, és 
egy szerződés szerinti része, hogy rendszerfüggő, vagy rendszer független elem a szénszűrő. 
 
Kocza Imre: ezek a tartályok, amik beépítésre kerültek rendszerfüggő elemek, mivel a 
rendszer részei. Azoknak a tartályoknak a töltete nyilván nem szétválasztható, tehát egy 
egységként kezelendő. Ez olyan, mint a búvárszivattyú és a villanymotor. Ezt sem lehet külön 
kezelni, mert az egy egység. Ebben az esetben a szűrő testről és a töltetről van szó, ez az 
egység, a kettő külön-külön nem életképes. Nem tud külön mozogni az aktív szén, ha nincs 
neki tartálya, és nem tud a tartály szűrni, ha nincs benne az aktív szén. Ezt így kell egységként 
tekinteni. Minden önkormányzatnál, ahol ilyen technológia van így kezelik. Ezt nem kell 
kifizetnie az önkormányzatnak, ez a bérleti díj terhére történő cseréről van szó. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: tudja, hogy mennyi Jászladányon a bérleti díj? 
 
Kocza Imre: 3 millió forintnál valamennyivel több. 
 
Mezei Norbert: már a szűrő előtt is voltak kisebb kiadások a bérleti díjból. 
 
Kocza Imre: ezért kért csak hozzájárulást a TRV Zrt. az önkormányzattól. Nem az a cél, 
hogy százmilliókkal eladósítsák az önkormányzatokat. A TRV Zrt. elsődleges feladata, hogy 
a lakosságot biztonságos ivóvízzel lássa el. És ezt a feladatot minden körülmények között el 
kell látni. Ez közös feladat, mert az önkormányzat az ellátásért felelős, és ő a tulajdonos. A 
TRV Zrt. bérli a rendszert, és üzemelteti. Mind a két szervezetnek van kötelezettsége a 
lakosok felé. Ha nincs az önkormányzat részéről hozzájárulás, akkor azt nehezen tudják az 
állam felé kommunikálni, hogy a TRV Zrt. fizeti a bérleti díjat, nem tudták beépíteni az 
amortizációt a díjakba, tehát gyakorlatilag veszteségesen üzemelnek, és még akkor több 
millió forintot fordítsanak rá a rendszer működésére. A TRV Zrt-nél is van egy szervezet, 
akik ezt nagyon szigorúan nézik. Nem szoktak akkor már kötözködni, ha van egy tulajdonosi 
hozzájárulás, mert akkor tudják indokolni, hogy rendkívüli esemény, vagy biztonságot, 
üzemellátást veszélyeztető esemény.  

(Seresné Lados Éva képviselő megérkezik,  
a képviselő-testület 9 fő képviselő jelenlétében folytatja munkáját.) 

Tóth Imre: az ivóvíz üzemeltetése korábban önkormányzati feladat volt, évtizedeken 
keresztül jól működött, nyereség nélkül ez a szolgáltatás. Ezt a rendszert központosítani 
kellett, és át kellett adni üzemeltetésre a TRV Zrt-nek. Az átadási fázisban arról volt szó, a 
szerződés is arról szólt, hogy a rendszerért bérleti díjat kap az önkormányzat. Papírforma 
szerint, de ezt a bérleti díjat minden esetben csökkentik azokkal a költségekkel, amiket a 
rendszer működtetése érdekében fel kell használni. Elsősorban a hálózat, és a hálózat 
működtetésének a költségeiről volt szó. Szó sem volt szénszűrőkről és egyebekről. A 
működtetés ezen extra költségei nem veszélyeztethetik az önkormányzat működőképességét. 



 10 

Ha az ivóvíz szolgáltatást veszteségesen tudják működtetni, akkor az állammal rendezzék a 
számlát. Nem gondolja, hogy a TRV Zrt. veszteségét az önkormányzatnak kellene kitermelni, 
megtéríteni, kifizetni. Eddig erről szó sem volt, eztán se legyen erről szó, mert az 
önkormányzat nem tudja azt betervezni, hogy a szolgáltató milyen veszteséget produkál a 
vízszolgáltatással. Úgy látja, hogy a TRV Zrt. az önkormányzat működését veszélyezteti 
ezekkel a több millió forintos számlákkal. Soha nem fogja támogatni, hogy az önkormányzat 
milliós nagyságrendű számlákat fizessen ki azért, mert a TRV Zrt. működésében, az állam 
felé történő elszámolásában ez problémát okoz. Ha a vízellátást végezni akarták, akkor erre 
biztosan felkészültek. Az önkormányzat nem készült föl arra, hogy a bérleti díjon felül még 
többletköltségeket kell megfizetni a TRV Zrt. felé. Ha 2013-as áron van a vízszolgáltatás, 
akkor lehet, hogy azon kellene változtatni, de ez annak a feladata, aki ebben kompetens, hogy 
döntsön. Az önkormányzat abban kompetens, hogy döntsön, ehhez pénzt nem ad, mert 
nincsen erre pénzük, és nem is kívánnak erre fordítani. A gördülő fejlesztési tervben a bérleti 
díj értékének megfelelő tervek vannak rögzítve, hogy mire kívánják felhasználni a bérleti díj 
összegét a nagyközség területén. Nem érti, hogy miért van szükség gördülő fejlesztési tervre 
2017-2031, 2018-2032, és 2019-2033 időszakokra, mert az előző évi gördülő fejlesztési terv 
alig van köszönő viszonyban az ideivel. Mi értelme van megtervezni 25 évre valamit, ha a 
következő évben teljesen mást terveznek, mint előtte. Mi az értelme ennek a hosszú távú 
tervezésnek? Ha egy 2019-es tervet hoztak volna, és azt kellene tárgyalni, azt megértené, de 
ezt így nem tudja elfogadni, nem is beszélve a 2033 évi tervezésről. Lehet, hogy ez az előírás, 
de legalább valamilyen szinkron lenne évenként. Ha 2018-ban megterveztek egy hosszú távú 
tervet, akkor 2019-ben a hosszú távú része legyen már szinkronban az előző évben 
elfogadottal, mert most nincs. A 2018-ban leadott tervben két értéket határoztak meg 2019 
évre, az egyik egy 1.680 ezer forintos tétel a rendkívüli helyzetekből adódó azonnali 
feladatokra, 2 db szűrő cserére pedig meghatároztak 3.600 ezer forintot. A mostani tervükben 
annyival átalakult, hogy rendkívüli helyzetre már csak 430 ezer forintot, kútcserére pedig 
2.490 ezer forintot terveztek. A két terv 1 év alatt is nagyon eltér egymástól, ugyanarra az 
évre vonatkozóan. Hogyan lehet ezt komolyan venni, ha ennyire változékony ez a dolog, és 
nem tudnak 1 év távlatában komoly tervet előkészíteni. 
 
Kocza Imre: egy pár alapfogalmat szeretne tisztázni. Az önkormányzat az ellátásért felelős, 
és a tulajdonos. A törvény rendelkezései miatt átadta a TRV Zrt-nek a vízművet 
üzemeltetésre. 2013. január 1-től bérleti-üzemeltetési szerződést kötöttek, amikor még nem 
volt arról szó, hogy van technológia, mert akkor még nem volt. A technológia 2015-ben 
önkormányzati beruházás által készült. Az önkormányzat adta át üzemeltetésre, tehát nem a 
TRV Zrt. akarta a beruházást. Ezt a művet, amit az önkormányzat elkészíttetett, ezt vették át 
üzemeltetésre. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a beruházás 2007-es tervek alapján készült el, tehát azok a 
képviselők, akik most itt vannak, mindenki belecsöppent az ivóvíz minőség-javító programba.  
 
Kocza Imre: az üzemeltetés közös feladat. A törvényben szabályozva van, hogy a bérleti 
díjat mire lehet fordítani. A gördülő fejlesztési terv mindkét részét tavaly még az 
önkormányzatnak kellett elkészíteni. Ettől az évtől a felújítási részt a TRV Zrt-nek kell 
elkészíteni, de a beruházási részt, azt mindig az önkormányzatnak kell elkészítenie. Csak egy 
ajánlást adtak, segítve ezzel az önkormányzat munkáját, hiszen a szakemberek tudják azt, 
hogy az adott településen a technológiák, hálózati részek, vagy egyéb dolgoknál hol van 
probléma, ezért adtak mindig segítséget. Megnézte a két gördülő fejlesztési tervet, 
tartalmában nincs nagy eltérés, de egyébként lehet változtatni. Azt, hogy az összegek hogyan 
alakulnak, azt mindig a bérleti díj határozza meg. Régebben mindig a bérleti díj mértékéig 
volt meghatározható, most lehet megtenni, hogy meg lehet nevezni azt a munkát is, amelyre 
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nincs forrás, és meg kell jegyezni, hogy ez a munka forráshiányos, erre nincs lehetősége az 
önkormányzatnak, illetve az üzemeltetőnek, de attól még el kell végezni. Közösen 
együttműködve kell dolgozni.  
 
Tóth Imre: köszöni a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos tájékoztatást. Továbbra is 
problémának tartja, azt a hozzájárulást, amellyel nagyobb összegre kér hozzájárulást a TRV 
Zrt., mint a bérleti díj, egy szénszűrő töltet cseréje miatt. Ha a bérleti díj mértékéig történnek 
a felújítások, pótlások akkor semmi probléma nem lenne, de ez a mostani összeg már 
jelentősen túllépi a bérleti díjat. Ezen túlmenően az is nagy probléma, hogy az ivóvíz 
szolgáltatás Jászladányon katasztrófa. Az ivóvíz hálózat nagyon régi, bármikor 
megroppanhat. A csatornázás során megnőtt a csőtörések száma, ami utána szépen 
visszaesett. Az ivóvíz hálózat nagyon elkeserítő, olyan rossz állapotú. Erre is megoldást 
kellene közösen találni, de nem úgy, hogy majd az önkormányzat kifizeti, vagy az 
önkormányzat pályázik, és abból felújítja, utána pedig a TRV Zrt. benyújtja az üzemeltetés 
során felmerült számlákat. Ennek a költségét nem az önkormányzatnak kell fizetni. 
 
Kocza Imre: a kérelemben az szerepel, hogy a bérleti díj terhére szíveskedjenek hozzájárulni.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: így van, csak a szénszűrő töltet ára magasabb, mint a bérleti 
díj. 
 
Kocza Imre: 2013 óta dolgozik a TRV Zrt-nél, de még nem volt olyan önkormányzat, akinek 
a bérleti díjon felül kiszámláztak volna bármit, maximum a közkifolyón kifolyt vizet.  
 
Mezei Norbert: 2013 óta nem is volt soha probléma, ez az első olyan számla, ami problémát 
jelentett. 
 
Kocza Imre: ha nem fedezi az adott évi bérleti díj a beruházást, akkor úgy járul hozzá az 
önkormányzat, hogy csak a bérleti díj terhére, akkor a TRV Zrt. úgy számlázza, hogy a 
következő évben számlázza ki a fennmaradó összeget, mert tisztában vannak azzal, hogy az 
önkormányzatoknak nincs saját forrása erre. Van olyan önkormányzat, aki már előre 20 évre 
el van kötelezve a bérleti díjjal. Az egyik önkormányzatnak tönkre ment a kútja, 31 millió 
forintba kerül az új kút fúrása, és 310 ezer forintos a bérleti díja, tehát 100 év, amikorra a cég 
visszakapja. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: azzal nem értettek egyet, hogy a szénszűrő töltet rendszer 
független elem. 
 
Kocza Imre: a bérleti szerződést erre lehet fordítani, benne volt a gördülő fejlesztési tervben 
is, elfogadta a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal is. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megnézték a bérleti szerződésben, és nincs benne a 
mellékletben sem, nem úgy funkcionál, mint egy rendszerfüggő elem.  
 
Kocza Imre: a bérleti díjat lehet erre fordítani, hiszen elfogadta az Energetikai Hivatal. Soha 
nem kért még a TRV Zrt. plusz pénzt ilyenekért. Kiszámlázták a közkifolyók által használt 
vizet, de sok önkormányzat ezt sem tudja kifizetni, lassan már ki sem számlázzák. Látja ezt az 
új vezetés is, mert ez nem csak itt jelentkezik, hanem máshol is. Ezt a bérleti díjat elkülönített 
számlán kell nyilvántartani, és nem lehet másra használni, csak víziközmű rendszerekre. 
Elképzelhető, hogy van már az önkormányzatnál annyi tartalék, hogy az egész költséget 
fedezi, ezt meg kellene vizsgálni. Senki nem kérte azt az önkormányzattól, hogy saját 
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költségvetéséből finanszírozza ezt meg, csupán egy tulajdonosi hozzájárulást kértek a bérleti 
díj terhére. A másik dologra visszatérve a mostani üzemeltetés már nem az, ami akkor volt, 
mikor még az önkormányzat végezte. Részese volt, és tudja, hogy akkoriban volt plusz 
bevétel is, de ha most kellene visszavenni az önkormányzatnak az üzemeltetést, akkor ez 
erősen mínuszos lenne, a közműfejlesztési díjak, közműadó, a 10% lakossági kedvezmény 
figyelembe vételével. Jelen pillanatban a TRV Zrt. 4,5 milliárdos mínusszal dolgozik. Azért 
tudják fenntartani mégis ezt a részt, mert ezt a 4,5 milliárdot nagyon alapos indok mellett az 
állam finanszírozza. Nagyon sok önkormányzati üzemeltetésű cég van még, mint pl. az 
Alföld-víz, azok már mind a csőd szélén vannak, mert egyszerűen ezt nem tudják fenntartani. 
Egyetért azzal, hogy a hálózat talán itt a legrosszabb a jászságban, ezzel is foglalkozni kell.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta elnök urat kérdezi, hogy milyen 
javaslat született? 
 
Bagi Zsolt Arnold a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság a 
gördülő fejlesztési tervet elfogadásra javasolta, az volt a kérdés, hogy miért szükséges ilyen 
hosszú távra tervezni, de ezt az előzőekben erre megkapták a választ. 
 
Szöllősi János: amíg az önkormányzat működtette a vízművet, addig jó minőségű és 
elegendő vizet adott, megfelelő áron. Amióta megtörtént a felújítás, és át kellett adni a TRV 
Zrt-nek, azóta finoman fogalmazva is kifogásolni való a víz, mert néha a fürdőkádból kilépve 
úgy néz ki, mint a négerek. Meggondolandó, hogy az a vízmű, ami sokkal egyszerűbb volt, de 
jól működött, és pozitív eredménnyel zárt az önkormányzat részéről. Most pedig ha az állam 
nem finanszírozza, akkor a TRV Zrt-nek valakin be kell hajtani.  Bízik benne, hogy az állam 
biztosítja a hiányzó 4,5 milliárdot. Kéri, hogy ne legyen több olyan eset, ami volt az ősszel és 
tavasszal is, hogy elment a víz, és mikor felhívta a vízművet, hogy mikorra várható a víz, 
akkor azt a választ kapta, hogy majd akkor, ha a bejövő áramot biztosítják. Valamilyen 
biztosíték tönkrement a trafónál. Miért nincs aggregátor, amit rá lehetne kapcsolni a 
rendszerre? Nézte a gördülő fejlesztési tervben az aggregátor beszerzését, de nem találta 
sehol. 
 
Kocza Imre: egyetért azzal, hogy ami régen volt vízminőség, az már nem ugyanaz, mint ami 
most van. Már több kooperáción is elmondta, hogy nyilván, ha egy vizet elkezdenek kezelni, 
kivesznek, és beletesznek anyagokat, hozzányúlnak, az már nem lesz ugyanaz. Van, akinek jó 
lesz, van, akinek nem, hiszen hozzászoktak az artézi vízhez. Ezt saját lakóhelyén, 
Jászboldogházán is tapasztalja, de ezt tudomásul kell venni, hogy erre is van kötelezettség, 
nem tehetik meg, hogy nem kezelik a vizet, és nem az UNIO-s előírásoknak megfelelően 
adják a vizet. Azt el kell ismerni, hogy Jászladányon voltak üzemeltetési problémák. A trafó 
azért nincsen benne a gördülő fejlesztési tervben, mert menet közben sikerült 19 aggregátort 
beszerezni különböző nagyságrendben, és ez itt közel, Nagykátán van elhelyezve, onnan 
tudnak bárhová vinni aggregátort 2 órán belül, még talán úgy is, hogy nem fogyott el a víz. 
Úgy gondolja ezt már igénybe is vették Jászladányon, ezt a problémát sikerült megoldani. 
Amikor a 8 településen elkészült az ivóvíz minőség-javítás, akkor egyedül Jászladány volt az 
a település ahol elindították, és 1 évig szinte problémamentesen működött. Az összes többi 
településen nagy problémák voltak. Mindenkinek Jászladánnyal példálózott, mikor aztán 1 év 
után itt is keletkeztek problémák. Voltak kommunikációs problémák is, melyet igyekeztek 
orvosolni. Úgy gondolja egyre jobb lesz ez az üzemelés, ahogy kialakulnak a biofilmek, 
amelyeknek az új rendszer szerint ki kell alakulni, utána már egyre kevesebb lesz a probléma. 
Az eternit csöveket ki kell majd cserélni. Az a legnagyobb baj, hogy itt agresszív a talajvíz, és 
a csavarokat szétmarja. 
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Bertalanné Drávucz Katalin: a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatban kérdezi a 
képviselőket, hogy van-e még valakinek kérdése, véleménye vagy a bizottság javaslatától 
eltérő javaslata? 

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a pénzügyi 
bizottság javaslatára a gördülő fejlesztési tervet? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
298/2018. (VIII. 30.) sz. határozata 
 
Jászladány Nagyközség Víziközmű szolgáltatásához kapcsolódó víziközmű rendszer 
2019-2033 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a Jászladány Nagyközség 
Víziközmű szolgáltatásához kapcsolódó víziközmű rendszer 2019-2033 időszakra 
vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervét az előterjesztésben foglaltak szerint azzal, hogy 
az önkormányzat neve kerüljön javításra, mely helyesen: „Jászladány Nagyközségi 
Önkormányzat”. 
Képviselő-testület felhatalmazza Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert az 
elfogadó nyilatkozatok aláírására.  
Képviselő-testület felhatalmazza Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert a 
meghatalmazás aláírására, mellyel hozzájárul, hogy a Tiszamenti Regionális 
Vízművek Zrt., mint víziközmű szolgáltató a Gördülő Fejlesztési Tervet (2019-2033) a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be legkésőbb 2018. 
szeptember 30-ig. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.) 
 3./ Polgármesteri Hivatal helyben 

  é r t e s ü l n e k .  
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a júniusi beszámolóval kapcsolatban két kérdés merült fel, 
melyről szeretne tájékoztatást kérni.  1. Mi az oka annak, hogy a vízrákötések száma 2017 
évben 2355, a szennyvíz 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? 
 
Szöllősi Péter: ezek az adatok 2016-os adatok, a vízben nincsen változás, 2355 db, a csatorna 
rákötések száma 1123-ra emelkedett.  2016 tavaszán lezárult a szennyvíz beruházás, a törvény 
alapján 3 hónap türelmi idő volt arra, hogy a tömeges rákötések megtörténjenek. Ezek a 
tömeges rákötések le is zajlottak 2016 augusztusában. 2016 decemberétől az 
önkormányzatnak lehetősége lett volna, és még van a mai napig is talajterhelési díjat kivetni a 
fogyasztókra. Az üzemeltető sincs megelégedve ezzel a rákötés számmal, mert nagyon kevés, 
a lakosságnak több mint a fele nincsen rácsatlakozva a szennyvíz hálózatra, de nincs 
semmilyen ösztönző erő az üzemeltető kezében, amivel arra ösztönöznék a lakosságot, hogy 
kössenek rá a rendszerre. Már nem egy településen tapasztalták, hogy amint az önkormányzat 
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a talajterhelési díjat kiveti, rögtön megszaporodik a rákötések száma. Közösen kell 
együttműködni ezen a területen is. A TRV Zrt-nek vannak adatai arra vonatkozóan, hogy kik 
vannak rákötve a rendszerre. 2016-ban megadták ezt az adatot, de ez mindig frissítve van. 
Minden év január 31-ig a TRV Zrt. köteles kiadni ezeket az adatokat az önkormányzatok 
részére. Az önkormányzat ezekből az adatokból a talajterhelési díjat ki tudja hárítani. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a 2017 évi beszámolóban a 2017-es oszlopnál van a 2355 
vízrákötés szám, és a csatorna rákötések száma a 2017-es oszlopnál 1109. Ha jó a beszámoló, 
akkor ezek nem 2016-os adatok. 
 
Szöllősi Péter: ezek jó adatok a beszámolóban valóban 2017. évi adatok szerepeltek, 
amelyeket elmondott már a 2018. augusztusi adatok.  A második kérdésre a válasz, hogy a 
TRV Zrt. nem tudta a két számot helyesen egymásból kivonni, úgyhogy a helyes eredmény + 
14. A választ írásban is elhozta, átadja a jegyzőkönyv részére. 
 
Lovász Imre: a talajterhelési díj kivetése valóban önkormányzati feladat, viszont ez nem 
olyan régóta áll fenn, ahogyan az úr elmondta, hiszen a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiadott vízügyi üzemeltetési engedélyről szóló határozat 
elég későn emelkedett jogerőre, 2017 tavaszán. Ezért ettől az évtől kell talajterhelési díjat 
fizetni, ami valóban az önkormányzatra váró feladat, amit meg is fognak tenni. Ezen túl van 
még a szolgáltatónak is lehetősége a felszólításra, amivel lehetne élni, és 1 éves határidőt 
lehetne benne meghatározni az ingatlan tulajdonosának, hogy kössön rá. Ha nem tesznek a 
felszólításnak eleget, akkor a Járási Hivatal útján kikényszeríthető a rákötés. Az 
önkormányzat is partner lesz ebben, és megpróbálják rákényszeríteni a lakosságot a rákötésre. 
 
Szöllősi Péter: a talajterhelési díj sokkal nagyobb erővel hat, mintha felszólítás menne.  
 
Lovász Imre: az a baj, hogy hiába adók módjára behajtható tartozás, nagyon sok lakos nem 
rendelkezik bejelentett jövedelemmel, így tudják, hogy úgysem lehet behajtani, ezt más 
ügyekből kifolyólag tapasztalta. 
 
Kocza Imre: a felszólító leveleket természetesen ki fogják küldeni. Vezérigazgató úr által 
szóba került, hogy valószínűleg jövőre el fog indulni egy átfogó ellenőrzés, minden 
településen, minden fogyasztót, minden fogyasztási helyet, vízórát,  vízóra aknát, szennyvíz 
bekötést ellenőrizni fognak. Meg fogják vizsgálni, hogy van-e tető, le van-e plombálva, 
rendben van-e a vízóra akna stb. Ez egy nagyon nagy feladat, melyhez nincsen megfelelő 
apparátusuk, ennek az operatív dolga van jelenleg kidolgozás alatt. Az önkormányzatokat is 
meg fogják keresni, hogy ajánljanak olyan helyi személyeket, akik alkalmasak erre a 
munkára, helyismerettel rendelkeznek, mert akkor sokkal egyszerűbb lenne. Mivel ezt nem 
ingyen végeznék, ezért ennek a forrását próbálja a pénzügy megkeresni. Vannak olyanok, 
akik rá vannak kötve a hálózatra, de nem jelentették be, és nem fizetnek, akkor erre is fény 
derülhetne. Mindenképpen fognak felszólítást küldeni azoknak a lakosoknak, akik nincsenek 
rákötve, és kapnak 1-2 hónap türelmi időt. Van egy belső szabályzatuk, ami leírja, hogy ha 
észreveszik, hogy valaki rá van kötve a rendszerre, de nem jelentette be, azt meg kell büntetni, 
a türelmi idő lejárta után ezt alkalmazni is fogják.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: végezetül egy pozitív dolgot szeretne még megemlíteni, ami a 
kommunikáció. Nem tudja, hogy ki ismert rá annak fontosságára, amit az elmúlt évet 
megelőző időszakban folyamatosan jeleztek, kérték, hogy a TRV Zrt. jelezze, ha a 
tudomására jut a vízhiány, mert az nagyban segítené a kommunikációt. Ezek a jelzések 
Szöllősi Péterrel most működnek, amit ezúton is szeretne megköszönni.  
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Kocza Imre: kéri, hogy gondolja át újra a képviselő-testület a hozzájárulást a töltet cseréhez, 
a bérleti díj mértékéig.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az előző levélre válaszolt az önkormányzat, most várják a 
visszajelzést írásban. 
 
Kocza Imre: küldeni fog egy új kérelmet. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megköszöni a TRV Zrt. képviselőinek, hogy a testület 
rendelkezésére álltak a kérdéseik megválaszolásában. 
 
 
2 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés az NKM Földgázszolgáltató Zrt. és az E2 Hungary Energiakereskedelmi és 
Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlatának megtárgyalására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a földgázszolgáltatással kapcsolatosan érkezett két 
szolgáltatótól ajánlat, melyet írásban mindenki megkapott, ez alapján lehetőség van 
kedvezőbb áron igénybe venni a földgázszolgáltatást, ami megtakarítást jelentene az 
önkormányzat számára. Pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, hogy milyen javaslat 
született? 
 
Bagi Zsolt Arnold a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: 2 ajánlat 
érkezett, és utána az E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság még újabb ajánlatot adott, mely szerint 3,18 HUF/MJ áron biztosítaná a 
földgáz energia díját, így a pénzügyi bizottság ezt az ajánlatot javasolja elfogadásra, mely 
alapján a 2,1 millió forint megtakarítás keletkezik évente. 4 évre szól a szerződés, és minden 
önkormányzati tulajdonú intézményre vonatkozik. 
 
Lovász Imre: javasolja, hogy amennyiben a képviselő-testület elfogadja az E2 Hungary Zrt. 
ajánlatát, úgy egyben hatalmazza fel polgármester asszonyt és az intézményvezetőket az 
NKM Földgázszolgáltató Zrt. és az intézmények között fennálló fölgáz kereskedelmi 
szerződések felmondására, az új szerződések aláírására, valamint az E2 Hungary Zrt. 
meghatalmazásának aláírására. A meghatalmazás arra vonatkozik, hogy adatokat tudjon kérni 
a jelenlegi szolgáltatótól.  
 
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 Lovász Imre jegyző kiegészítéseivel együtt? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
299/2018. (VIII. 30.) sz. határozata 
 



 16 

Az E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság ajánlatának elfogadásról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az NKM 
Földgázszolgáltató Zrt. és az E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlatát. Képviselő-testület a Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel az E2 Hungary 
Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1117 
Budapest, Infopark sétány 1.) ajánlatát fogadja el azzal, hogy a szerződés tervezet 2.1 
pontjában szereplő földgáz energia díj 3,2 HUF/MJ helyett 3,18 HUF/MJ.  
Képviselő-testület Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert, és az intézmények 
vezetőit bízza meg az NKM Földgázszolgáltató Zrt. és az intézmények között fennálló 
fölgáz kereskedelmi szerződések felmondására, az új szerződések aláírására, valamint 
az E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság részére szóló meghatalmazás aláírására.  

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 
 3./ Polgármesteri Hivatal helyben 

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

Előterjesztés a T-Plasztik Kft. kérelmének megtárgyalására Jászladány Nagyközség 
Településrendezési eszközeinek (TRE) módosítása az 1894 helyrajzi számú Tisza utca 
hrsz.: 1893/2 és 1892 ingatlanok előtti szakasza tekintetében 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

 Dankó Zoltán főépítész, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

 
Bertalanné Drávucz Katalin: a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos anyagot mindenki 
megkapta. Az előterjesztés mellett megtalálható a T-Plasztik Kft. kérelme, a 
Településrendezési terv módosításához kapcsolódóan. Megkéri Dankó Zoltán főépítészt, hogy 
foglalja össze az előterjesztést. 
 
Dankó Zoltán: a T-Plasztik Kft. a település egyik legnagyobb munkáltatója, adófizetője 
további fejlesztéseket tervez, és ezek kapcsán merült fel az a gondolat, hogy a számukra 
rendkívül kényelmetlen, és a lakosság számára is veszélyeket rejtő helyzetet szeretnék 
megszüntetni. Konkrétan arról van szó, hogy a Tisza utca két oldalán lévő telephelyek közötti 
átmozgás a közúton keresztül balesetveszélyes, és vagyonbiztonsági szempontból is 
kívánnivalókat von maga után. Előzetes tárgyalások során arra kérték az önkormányzatot, 
hogy támogassa valamilyen formában – többféle lehetőség is felmerült – ennek a két 
telephelynek az egyesítését. Az egyik, és legegyszerűbb megoldás, ami kézenfekvő, de 
lakossági ellenszenvet válthat ki, hogy lezárják az utcát, és nem lehet ott átmenni. Az 
önkormányzat olyan kompromisszumos megoldást keres, ami a lakosság számára is és a T-
Plasztik számára is nyújt előnyöket. A T-Plasztik belátja, hogy nem uralhatja a települést az 
önkormányzat, és a lakosság szempontjaival nem mehet teljesen szembe, ő is hajlandó 
valamit engedni az elképzeléseiből, a lakosságnak pedig azt kell megvizsgálnia, hogy milyen 
negatív és pozitív változások lépnek életbe azzal a műszaki megoldással, amit jelenleg még 
nem tudni, hogy mi lesz. Jelenleg nem arról van szó, hogy le akarják zárni az utcát. A T-
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Plasztik Kft. jelenlegi kérelme arról szól, hogy a rendezési tervet olyan módon módosítsa az 
önkormányzat, hogy az lehetőséget nyújtson az ő problémájuk megoldására. Ennek több 
megoldása is van. Megoldása lehet az, hogy a T-Plasztik hajlandó kiépíteni saját költségén 
egy olyan rendszámfelismerő rendszert, ami a Tisza utcában lakó lakosoknak megengedi az 
átjárást. Több helyen is lehet ilyet látni, parkolóházaknál, kórházaknál, piacon, hogy ha a 
rendszerben benne van a gépjármű rendszáma, akkor a sorompó automatikusan felnyílik, és 
ezt napjában akárhányszor megteheti. Így a lakosság érdekei nem csorbulnak és a T-Plasztik 
viszonylag védettebb helyzetet fog élvezni. Megvizsgáltak egy másik műszaki megoldást is, 
amikor a Béke utcai korábbi vasúti átkelő helyét újra megnyitnák. Ez elől a MÁV mereven 
elzárkózott. Vasúti biztonsági szempontokra hivatkozva ezt nem teszik lehetővé, gyalogos és 
kerékpáros átkelés lehetséges, de járművel való átkelés nem lehet. Felvetettek még egy olyan 
megoldást, hogy Jászalsószentgyörgy felől érkezve a sorompó előtt nyílna egy új út a vasút 
mentén, ami belekötne a Béke utcába. Ez közút lenne, lehetne rajta közlekedni, és ez 
kiváltaná a Tisza utcának a jelenleg T-Plasztik felé áthaladó szakaszt, és ezen az úton a vasút 
mellett minden korlátozás, rendszámfelismerő sorompó nélkül is mehetne a forgalom, ahogy 
eddig is ment. Hogy miben változna még a Tisza utcai lakosság helyzete, ha a T-Plasztik 
kérésének valamilyen formában eleget tenne az önkormányzat? Amikor a helyszínt bejárta, 
hogy megnézze ott milyen viszonyok uralkodtak, akkor azt látta, hogy a jászkiséri útról 
bekanyarodott egy kamion, végigment a Tisza utcán, azt gondolta, hogy a T-Plasztik 
telephelyére megy, de nem oda ment, hanem továbbhajtott, és Jászalsószentgyörgy irányába 
hajtott tovább. Ha ez a hosszú egyenes szakasz a Béke utcánál lekanyarodna, vagy sorompó 
lenne, akkor ezek a kamionok már nem közlekednének végig, mert fizikai akadályokat 
képviselnének ezek a megoldások. A jelenlegi szélessége a Tisza utcának nagyon keskeny, ez 
örökölt adottság. Hiába van leaszfaltozva, azon ha egy kamion közlekedik, egy szembejövő 
jármű már zavarba jön, olyan helyet kell keresni, ahol ki tudnak térni egymás elől. Ezek a 
problémák is megszűnnének. Teljesen megszűnnének azok a problémák is, amelyek most is 
érzékelhetőek, mert a Béke utca torkolatánál már most is nagy kátyúval találkozhatnak, ami 
valószínűleg nem az utcában lakó személygépjármű forgalom miatt van. Ha megnézik az 
Újszászi-Petőfi Sándor utca forgalmát, és az ott lévő házak repedéseit, akkor láthatják, hogy 
az itt lakók érdeke az, hogy a forgalom ne növekedjék, hanem valamilyen formában 
kiszoruljon innen. Ennek az egyik eszköze az lehet, ha a Tisza utca forgalmát valamilyen 
eszközzel korlátozzák. Ez a szándék, és a T-Plasztik szándéka közös céllal kell, hogy 
megvalósuljon.  Fontos hangsúlyozni azt, hogy jelenleg nem arról fog dönteni a testület, ha 
dönt valamilyen formában, hogy lezárja-e a Tisza utcát, vagy, hogy milyen formában 
korlátozzák a forgalmat. Jelenleg csak arról fognak dönteni, hogy készüljön egy terv, egy 
rendezési terv módosítás. A rendezési terv finanszírozását a T-Plasztik Kft. vállalta, az 
önkormányzatnak, lakosságnak semmilyen költségébe nem kerül. Arról dönt a testület, hogy 
vizsgálja meg a terv, és találjon ki egy olyan megoldást, ami műszakilag és közlekedési 
szempontból, az itt lakók és a T-Plasztik érdekeinek elfogadható legyen. Ha nem is minden 
szempontból, mert olyan megoldás nincs, ami mindenkinek csak jó, de egy olyan 
kompromisszumos megoldást lesz a feladata a tervezőnek kidolgozni, ami ezt a 
kompromisszumot elfogadható legyen. A későbbiekben, a műszaki megoldás kidolgozása 
során a rendezési terv készítése során is 2 lakossági fórumot össze kell hívni, a lakosságot 
tájékoztatni kell a folyamatban lévő helyzetről, a műszaki megoldásokról, ahol a lakosság 
még hallathatja a hangját, ellenérveket is hozhat fel, hiszen az ő szempontjaik lehet, hogy nem 
merülnek fel a tervező vagy az önkormányzat fejében. Nem engedi ki a gyeplőt a kezéből az 
önkormányzat, és a lakosság sem lesz olyan helyzetben, hogy valamit rákényszerítenének. 
Jelenleg azt érzik, hogy a T-Plasztik akkor hajlandó fejleszteni, ha valamilyen formában 
támogatják a kérelmét, már egy korábbi beruházást is elvitt Szolnokra, ezt most nem 
szeretnék, ha van rá lehetőség, hogy itt maradjon. A Tisza utca túlsó vége korábban csak egy 
kitaposott dűlő út volt, a jelenlegi úttal is már javult az életminősége az ott lakóknak, hiszen 
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akik Jászkisér irányába szeretettek volna menni, azoknak nagyot kellett kerülniük. Nincs még 
készen az út, csak útalappal készült el, de a személygépjárművekkel már biztonságosan tudják 
használni. Ezzel az útnyitással az önkormányzat nyújtott a lakosságnak kedvezőbb 
feltételeket, most az önkormányzat kéri a lakosságtól, hogy legyen toleráns ezzel a változással 
kapcsolatban, és lássák meg azt is, hogy nekik ebből jó is származik, ne csak azt vegyék 
észre, hogy netán kerülőre, vagy kanyargós út megtételére kényszerülnek. A kanyargás arra is 
jó, hogy a kamion, ami nem tud olyan sugarú körben fordulni, mint a személyautó, az nem 
fog bejönni az utcába. Sebességkorlátozás, fekvő rendőr kihelyezés és súlykorlátozás várható, 
hogy a rendőrség ennek hogyan tud érvényt szerezni, az majd kiderül. A fizikai akadály 
mindig célravezetőbb, mint amikor csak táblák vannak kihelyezve.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi, hogy 
milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta, és 
javasolja a településrendezési eszközök módosítását az előterjesztés szerint. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkéri a képviselőket, hogy mondják el véleményüket, 
tegyék fel kérdéseiket, vagy mondják el javaslatukat.  Amennyiben a lakosság részéről van 
kérdés, vélemény, azt is várják szeretettel.  
 
Bárdosné Ulviczki Györgyi (Tisza u. 9.): gyakorlati jellegű kérdései lennének. Amennyiben 
valamilyen korlátozás lesz, úgy a T-Plasztik Kft. dolgozói hol fognak bejárni? Naponta 
háromszor, amikor műszakváltás van, nagyon sok dolgozó közlekedik a Tisza utcán autóval, 
kerékpárral és egyéb módon. A másik észrevétele, amit 2 nappal ezelőtt tapasztalt, hogy ezen 
a szűk kis utcán egymás után 3 kamion közlekedett. A házban olyan érzést keltett zárt ablakok 
és ajtók mellett, mintha földrengés lett volna. Ebből a 3 kamionból 2 biztosan a T-Plasztik 
Kft. tulajdonát képezi. A kamionok nap, mint nap Jászkisér felé itt közlekednek. A Béke utca 
nagyon csöndes, szűk utca, el sem tudja képzelni, hogy arra tereljék a forgalmat.  
 
Deák József (Sugár u. 22.): azért akarják arra terelni, mert oda kamion nem tud bemenni.   
 
Silye András (Tisza u. 9.): ha elindul műszakváltáskor az autó tömeg, akkor hogyan férnek el 
a szűk utcán? 
 
Deák Józsefné (Tisza u. 52.): a T-Plasztik Kft. vezetője Katona Gábor kijelentette, hogy 
úgysem hagyja addig a dolgot, míg teljesen le nem zárja, mert már 5-6 éve ez a szíve vágya, 
hogy ott a jászladányi lakosok ne járjanak. Személyes tapasztalata, ott dolgozott, hallotta ezt a 
kijelentést, hogy majd ő ezt megoldja, hogy itt ne járjanak a lakosok.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az önkormányzatnak nem célja, hogy szándékosan, vagy nem 
szándékosan ártsanak a lakosoknak, 2011 óta ilyen döntést biztos, hogy nem hoztak. 
Garantálja, hogy biztosan nem fognak olyan döntést hozni, amivel ártanak, vagy kárt okoznak 
a lakosoknak. Keresik azt a kompromisszumos megoldást, ami a lakosoknak is megfelel. Nem 
számít, hogy Katona Gábor mit mondott a dolgozóinak. Az a fontos, hogy arra a kérésre, 
amellyel az önkormányzathoz fordult, olyan megoldást találjanak, amivel nem sérül a lakosok 
érdeke, ugyanakkor a T-Plasztiknak is megfelelő. Nem szeretné felemlíteni, de muszáj, hogy 
2 évvel ezelőtt megtehette volna a T-Plasztik, hogy bővítse az üzemet, és további 
beruházásokat hajtson végre, merthogy lehet, hogy nem 300 Jászladányinak, de jelenleg 300 
embernek ad munkahelyet, melyből lehet, hogy csak 100 jászladányi, de dolgozhatna 200 is, 
csak volt egy gazda, aki nem volt hajlandó 1,1 hektár földre megalkudni. Emiatt a T-Plasztik 
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bevitte Szolnokra az üzemet, egy teljesen új fejlesztést hajtott végre, és Jászladányról járnak 
oda emberek dolgozni, több mint 40-en. El kell gondolkozni, hogy mi a cél. Keresik a 
kompromisszumos megoldást. Alpolgármester asszony is, és jómaga is ott nőtt fel, 
gondolhatják, hogy nem akarhat sem az édesapjának, sem annak a háznak rosszat, ahol 
felnőtt. Alpolgármester asszony édesanyja is abban az utcában lakik, és neki a szülői házon 
túl is van ingatlana a Tisza utcában. Emlékszik még arra az időre, amikor a vasútnál álltak 
meg az autóval, mert nemhogy a Béke utcáig nem volt út, hanem földút volt, és a kis utcákon 
gyalogoltak be. Mindig egy picit fejlesztenek. A fejlesztéssel, hogy megvásárolták 
magánszemélyektől a Tisza utca végén lévő földet, az önkormányzatnak az volt cél, hogy aki 
a Tisza utca túlsó végén lakik, annak ne kelljen Jászalsószentgyörgyre elmenni autóval, 
kikerülni fél Jászladányt, és bemenni a központba. Az volt a cél, hogy ezzel az utcanyitással 
és az út szilárd burkolatú lefedésével könnyítsenek az ottani lakosok életén is. Nem véletlenül 
útalapozzák a Vasút utcát, és nem véletlenül építenek még mindig járdát a Tisza utcában.  
Nem az a cél, hogy ott bármelyik lakosnak tönkretegyék az életét, vagy ne vegyék figyelembe 
azt, hogy esetleg mi lenne a jó nekik. Most már látják, hogy lehet, hogy nem kellett volna ezt 
a mart aszfaltos útalapot elkészíteni, mert öngólt rúgtak azzal, hogy keresztüljárnak ott a 
kamionok. Nem cél, hogy 1 év múlva ezt az utat újra kelljen csináltatni, de nem volt az sem 
cél, ahogyan kinézett a Tisza utca, mert olyan kátyúk voltak, hogy nem volt kedve az 
édesapjához autóval sem bemenni, nemhogy kerékpárral. De ez nem csak róla szól, mindenki 
így érezhette, aki ott lakik. Amikor elkészült az út senki nem gondolta, jegyző úr volt, aki 
először jelezte, hogy a Jászkisér felől érkező kamionok lecsapják itt az utat, és folytatják 
útjukat Jászalsószentgyörgy felé. Nem is érti, hogy a kamionosok hogy mernek ezen a szűk 
utcán végighajtani. Ismerve a képviselőket biztos benne, hogy nem fognak olyan döntést 
hozni, ami rossz lesz a lakosoknak. Ha bárki valamikor is találkozott a rendszám felismerő 
sorompóval, akkor tudja, hogy csak 1 másodpercet kell várni arra, hogy a sorompó felnyíljon, 
és átengedje az autót.  
 
Borkó László (Tisza u. 14.): ha lassan közelít a gépjármű, akkor meg sem kell állni, mert 
addigra felnyílik. 
 
Deák Józsefné (Tisza u. 52.): mi lesz a családtagokkal? Ők is bejöhetnek a sorompón?  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: azoknak, akik életvitelszerűen élnek itt, és naponta kell 
közlekedniük, azoknak lesz a sorompó. A családtag, aki hetente, vagy havonta egyszer 
érkezik oda, ők kerülővel tudnak bejutni. Bízik benne, hogy a családtagok belátják, hogy az ő 
és szüleik érdeke is, hogy a házak ne menjenek tönkre a kamion forgalomtól.  
A dolgozók a rendszámfelismerő sorompón átmehetnek bármelyik irányból, és át is kell, hogy 
menjenek, mert a leendő sorompón túl van a parkoló, és így kénytelenek átmenni oda és 
visszafelé is. Azon meglepődött, hogy a T-Plasztik Kft. kamionjai is a Tisza utcát használják. 
Telefonon jelezni fogják ezt az észrevételt a T-Plasztik felé, még a rendezési terv módosítását 
megelőzően. Nekik is meg kell érteniük azt, hogy ez az út nem erre lett építve. Örülnek, hogy 
személyautóval rendesen lehet rajta közlekedni, és hogy nem kell a NÜVI-nek tavasszal és 
ősszel kátyúzni, mert annak semmi értelme. Ezt hosszabb távú megoldásnak szánták, és 
nagyon rosszul érinti, mikor azt kell hallani, hogy a kamionok közlekednek rajta.  Szó szerint 
ették egymást testületi ülésen azon, hogy közel bruttó 30 millió forintot ráköltsenek erre a 
hideg mart aszfaltozásra, vagy ne. Melyik utca legyen az, amelyikre ezt ráköltik, hol 
folytassák jövőre? De nem jó. És hiába fogják kitenni a 30-as táblát, a súlykorlátozó táblát, 
mert nem fogják betartani. Kint van a Baross utcán is, de nem érdekel senkit.  
 
Deák Józsefné (Tisza u. 52.): éjszaka is dübörögnek a kamionok.  
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Bertalanné Drávucz Katalin: jó, hogy ez a dolog most kerül szóba, mert a 
rendszámfelismerő sorompót nem az önkormányzat fogja oda tenni, hanem a T-Plasztik a 
saját költségén, ha itt majd olyan döntés születik. Az önkormányzatnak is kellett volna valami 
megoldást találni arra, hogy hogyan tudják megvédeni majd azt az utat, és még másik 10-et, 
amit közel bruttó 30 millió forintból építettek. Ez az összeg kb. annyi, mint amennyit a T-
Plasztik Kft. befizet iparűzési adóként, ez sokkal több is lehetne, de ennyi az a kötelezettség 
nélküli pénzösszeg, amivel az önkormányzat gazdálkodni tud, mégis elhatározták, hogy az 
utakat fogják ebből rendbe tenni. Meg is kellene tudni védeni és óvni az utakat, de hogy 
hogyan, abban sajnos tanácstalan. Ez a sorompó olyan megoldás lehet, ami még az 
önkormányzatnak is jó lehet az útmegóvással kapcsolatban. 
 
Dankó Zoltán: a helyzet súlyosságát mutatja, hogy már idegen kamionok is közlekednek a 
Tisza utcában, tehát tranzit útvonalként használják.  Akár T-Plasztikos a kamion, akár idegen, 
meg kell akadályozni a közlekedésüket ezen az úton. Ha a Béke úton menne a forgalom, 
akkor a dolgozók közlekedése nem jelentene plusz forgalmat a Béke úton, mert a parkolóba 
előbb be tudnának kanyarodni. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: nem biztos, hogy a Béke utcai elterelés kerül kialakításra, ez is 
egy lehetőség, egy alternatíva. 
 
Dankó Zoltán: ennél a megoldásnál a Béke utcán szinte csak a Tisza utcában lakók 
gépjárműinek közlekedése történne, mert itt olyan szögletesen lenne kialakítva az út, hogy 
kamion egyáltalán nem tudna rajta kanyarodni. Mivel a MÁV telkén nem mehet ez az út, 
ezért ehhez is a T-Plasztik együttműködése szükséges, hiszen ezek az ingatlanok az ő 
tulajdonukat képezik. Keresik a megoldást, több alternatívát is meg fognak vizsgálni a 
tervezés során műszaki oldalról, és közlekedési szempontból egyaránt, és a kompromisszumra 
törekszenek.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a lakossági fórumok meg lesznek tartva, de ha most van 
kérdés, akkor nyugodtan tegyék fel. Minden egyes településrendezési terv módosítás előtt 
kiértesítik a lakosokat, vállalkozókat, intézményeket, hogy tegyék meg észrevételeiket. Ennek 
figyelembevételével fog elkészülni a terv.  
 
Bagi Zsolt Arnold: 1985-ben a VÁTI készített egy tervet, akkor ipari övezetté nyilvánította 
azt a területet, ahol a T-Plasztiknak épületei vannak, az asztalos üzemet, és azt a földterületet 
ahol ott volt a szarvasmarha telep. Amikor a T-Plasztik Kft. kérte az árambekötést, akkor ő 
vitte oda a betont. Az, hogy így alakult, hogy azok a területek a kárpótlás révén magánkézbe 
kerültek, és egy semmirevaló nem termő 1,1 hektáros földterület végett meghiúsult egy üzem 
beruházása, ez sajnálatos. Tudja milyen ez a földterület, hiszen ott nőt fel, és ez egy vízállásos 
terület volt. Azt, hogy már ez az üzem így van, olyan megoldást szeretne, ami védi a 
lakosságot, tehát a sorompós megoldást, másrészt pedig ad egy lehetőséget az elkerülő útra is. 
Gondolja, hogy az ért mennek arra a kamionosok, mert a GPS oda irányítja őket.  
 
Borkó László:  a GPS-t amikor megveszik, akkor ott van a kezelési utasításban, hogy a 
táblákat figyelembe kell venni. A GPS csak egy lehetőséget ad. Ez az útalap nem kamion 
közlekedésre épült, csak kimondottan személygépkocsi használatra. Ha ősszel felázik a talaj, 
és két kamion rámegy, akkor ott olyan kátyúk lesznek, hogy elveszik benne egy személyautó. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: igen, ezért szeretnék megóvni az utakat. 
 



 21 

Borkó László: amit a főépítész úr mondott lehetőségként elkerülő út, illetve sorompó, saját 
részéről elfogadható lenne mindkét esetben. A teljes útlezárást nonszensz dolognak tartotta 
volna. 
 
Tóth Imre: a Jászkiséri út felől ki kell tenni a zsákutca táblát, mert ha nem teszik ki, akkor 
bemegy a kamion.  
 
Borkó László: esetleg úgy, hogy kivéve célforgalom. 
 
Tóth Imre: még az se legyen megengedve. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ez a történet nem most kezdődött, bár ilyen formában még 
nem kereste meg a képviselő-testületet a T-Plasztik. Az előzményekkel együtt most érett meg 
az a 1,5-2 éves tárgyalás, hogy tudnak valamilyen kompromisszumos megoldást. A T-Plasztik 
kérésére az volt az első reakciója, hogy ha a lakosok érdeke sérül, akkor nem. Az 
önkormányzatnak sok pénzébe került az, hogy most a Tisza utca a Jászkiséri útra csatlakozik. 
Mindenképpen megoldást szeretnének, fontos a T-Plasztik kérelmével foglalkozni, ugyanúgy, 
ahogyan egy hónappal ezelőtt a Jász-Föld Zrt. kérelmével is foglalkoztak, mert ők azok, akik 
munkahelyet adnak. Sajnos az önkormányzat gazdálkodását úgy vette át a testület, hogy itt 
nincs olyan önkormányzati telek, amit vállalkozás részére, munkahelyteremtés céljából 
értékesíteni lehetne. Nincsenek külterületi földek. Nincs olyan egybefüggő külterületi 
ingatlan, vagy akár termőföld is, amire azt mondhatták volna, hogy mostantól ipari park lesz. 
Semmije nincs az önkormányzatnak. Ha most nem keresnek rá megoldást, hogy legalább az a 
cég, ami most itt van – még ha annak idején így is települt, így épült – akkor ezt is elviszik 
máshová, ezt nem engedhetik meg. Ha az önkormányzat nem foglalkozik ezzel a kérelemmel, 
akkor meg fogja tenni, hogy elmegy. 
 
Borkó László: nem kevés pénzbe kerülne áttelepülni a T-Plasztiknak. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: elkezdődött. Személyesen élte át azt 2 évvel ezelőtt, aminek 
nem kellett volna bekövetkeznie, 2 millió forinton múlott az egész. Ebben az ügyben nem 
tudott az önkormányzat úgy részt venni, vagy szerepet vállalni, hogy valahogy közvetíteni 
tudtak volna, vagy kompromisszumot kötni, mert nem lehetett szereplő az önkormányzat 
ebben a történetben, csak jó szóval, és ráhatással. Nem tudták megtenni. Bekövetkezett, hogy 
elvitték ezt a beruházást, és innen mentek el azok az emberek, itt dolgozhatnának a 
Jászladányiak a mai napig, mert itt lenne az az üzem, ami most Szolnokon van. Az 
önkormányzat nem vállalkozás, nincs más szabad pénzeszköz, csak az iparűzési adóbevétel, 
amit viszont a településre szeretnének visszaforgatni. Ha ezt a céget így tudják megőrizni, 
akkor értük is meg kell tenni mindent, úgy, ahogyan a lakosokért is. Nem volt soha teljes 
útlezárásról szó az egyeztetések során. Ezt az anyagot eddig még csak a bizottsági ülésen 
tárgyalták. Nem is engedték volna, és nem is fogják engedni, hogy olyan dolog történjen, ami 
a lakosoknak nem jó. 
 
Bagi Zsolt Arnold: mindenképpen szükségesnek tartja, hogy legyen egy elkerülő út, hiszen a 
mentőnek, tűzoltónak tudni kell ott közlekedni. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az nem lesz gond, mert a rendszámfelismerő sorompón ők át 
tudnak hajtani. 
 
Bagi Zsolt Arnold: és ha Budapestről jön a rohamkocsi? 
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Bertalanné Drávucz Katalin: akkor is.  
 
Mezei Norbert: a két lehetőség együtt nem megy.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a kettő együtt nem, vagy az egyik, vagy a másik, mert együtt a 
kettő nagyon sokba kerülne. 30-40 millió forintba kerül az elkerülő út, és abban az 
önkormányzatnak is részt kell vállalnia. 
 
Bagi Zsolt Arnold: azt sem érti, hogy a MÁV ezzel a hatalmas forgalmával miért nem járul 
hozzá? 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: akik arra laknak tudják, hogy milyen gyalogos átkelőhely volt 
ott. Közös kooperációval az felújításra került az önkormányzat által, most már az biztonságos 
átkelőhely. Erre valamilyen oknál fogva, ott lekapcsolták a lámpát, ami a gyalogos 
átkelőhelyet megvilágította. Akkor az önkormányzat 680 ezer forint + áfa összegért kettő 
villanyoszloppal bővítette a közvilágítási hálózatot, hogy megvilágítsák valamennyire azt a 
szakaszt, hogy az ott lakók, és a T-Plasztikba járó dolgozók biztonságosan tudjanak 
közlekedni. Most sikerült azt elérni nagy könyörgés árán, hogy újra fölkapcsolták azt a 
lámpatestet, ami megvilágítja a gyalogos átjárót. Emlékszik még arra az időre, amikor meg 
volt nyitva az az átjáró, és többször is tehervonat állta el az utat, olyankor kerülni kellett.  
 
Borkó László: akkor zárták le azt az átjárót, amikor 1982-ben rendezősíneket építettek. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése? 
 
Szöllősi János: nem értett egyet a határozati javaslattal, személyesen felkereste az érintett 
utcák lakosait, mivel a kérelem és az előterjesztés arról szólt, hogy a T-Plasztik Kft. kérte a 
Tisza utca két telephely közötti – kb. 100 m hosszú – szakaszának a közúti forgalom előli 
lezárását, vagy sorompóval történő forgalmi korlátozását, illetve az érintett önkormányzati 
útszakaszra vonatkozóan vételi szándékát is jelezte. Megkérdezte a lakosokat, hogy 
egyeztetett-e erről velük a T-Plasztik Kft. Nem volt semmi hátsó szándéka ezzel a 
megkereséssel, és nem is folytatott ellenpropagandát. Továbbra is kitart az álláspontja mellett, 
hogy  írja le a T-Plasztik Kft. egyértelműen, hogy mit szeretne.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: most egy önkormányzati úrtól beszélnek. Az, hogy a  
T-Plasztik mit szeretne, az egy dolog, itt az a lényeg, hogy az önkormányzat miről fog 
dönteni. Az önkormányzat fogja megmondani azt, hogy hogyan járul hozzá a kérelem 
teljesítéséhez, azért lesz a településrendezési terv módosítás. A határozati javaslatban nincs 
szó útlezárásról. 
 
Szöllősi János: a határozati javaslatban nincs, az előterjesztésben van. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a kérelem egy dolog, amire elindul egy folyamat, és ezt a 
folyamatot végig kell járni, ami lehet, hogy két évig fog tartani, de az is lehet, hogy csak fél 
évig. A folyamatot az önkormányzat tudja elindítani azzal, hogy a településrendezési terv 
módosításához hozzájárulnak. Az önkormányzat fogja megmondani, hogy a T-Plasztik 
hogyan tehet meg bármit azon az úton, ami most önkormányzati tulajdonban lévő út.  
 
Tóth Imre: attól, hogy a településrendezési terv ezt az utat nem úttá minősíti, attól még nem 
adta el az önkormányzat, és nem lett a T-Plasztik tulajdona, és nem is lesz. Arról, hogy ez az 
út valaha is a T-Plasztik tulajdona legyen, a képviselő-testületnek kell dönteni. Ha a testület 
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nem venné figyelembe a lakosság véleményét és igényeit, akkor az óriási hiba lenne. Amíg itt 
ülnek, nem fogják azt megengedni, hogy ez ne a lakossággal egyetértésben történjen. Kell a 
településnek a T-Plasztik, de ők nem mindenhatóak, ezt is látni kell. Egy mindenki számára jó 
megoldást szeretnének. Ahhoz, hogy valamit változtatni lehessen, első lépésként ennek az 
útnak a besorolását a településrendezési tervben módosítani kell, mert így nem kezdhető vele 
semmi. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: jelen állapot szerint az önkormányzat sem zárhatja le. 
Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e még valakinek kérdése, véleménye, vagy az ügyrendi 
bizottság javaslatától eltérő javaslata? 

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a bizottság 
javaslatával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
300/2018. (VIII. 30.) sz. határozata 
 
A T-Plasztik Kft. kérelmére Jászladány Nagyközség Településrendezési eszközeinek 
(TRE) módosítása az 1894 helyrajzi számú Tisza utca hrsz.: 1893/2 és 1892 ingatlanok 
előtti szakasza tekintetében 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel támogatja a T-Plasztik Kft. kérelmét, 
melyben az önkormányzati tulajdonban lévő Jászladány, belterület 1894 helyrajzi 
számú – a T-Plasztik Kft. tulajdonában lévő Tisza utca hrsz.: 1893/2 és 1892 
ingatlanok előtti – útszakasz vonatkozásában Jászladány Nagyközség Területrendezési 
Eszközeinek (TRE) módosítását kezdeményezte az általa megvalósítani kívánt 
munkahelyteremtő gazdaságfejlesztő beruházás érdekében. 
A TRE módosításainak költségeit a T-Plasztik Kft. (5055 Jászladány, Tisza u. 4. sz.) 
viseli. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a T-Plasztik Kft. kérelmével 
és a vonatkozó jogi szabályozással összhangban, tegye meg a szükséges 
intézkedéseket az érintett ingatlan területét érintő TRE módosítás tekintetében, 
továbbá felhatalmazza a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat, a T-Plasztik Kft. és a 
tervező között létrejövő megállapodás aláírására.  

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ T-Plasztik Kft. (5055 Jászladány, Tisza u. 4. sz.) 

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

Előterjesztés a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00034 számú „Óvodai és bölcsődei szolgáltatások 
fejlesztése Jászladányban” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyertes kivitelező 
kiválasztására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

 Kun Mariann ügyintéző, 
 Bíráló Bizottság, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

 
Bertalanné Drávucz Katalin: sikeresen lezajlott az egy hónappal ezelőtt kiírt közbeszerzési 
eljárás, így az óvoda és bölcsődei szolgáltatások fejlesztése meg tud valósulni. Az írásos 
anyagot mindenki megkapta, melyet pénzügyi bizottság tárgyalt, elnök urat kérdezi, hogy 
milyen javaslat született? 
 
Bagi Zsolt Arnold a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság 
javasolja a Bükkzsérci Csomagoló Értékesítő és Foglalkoztató Szövetkezet árajánlatának 
elfogadását. Az önkormányzatnak bruttó 21 millió forintot kell még biztosítania a 
kivitelezéshez, ezt az összeget az önkormányzat a 2019. évi költségvetésében biztosítja. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Lovász Imre: közbeszerzési törvény alapján az eljárás lezáró döntésénél, ha testületi 
döntéshozatal szükséges, akkor név szerinti szavazást kell alkalmazni. Az önkormányzat 
szervezeti és működési szabályzata alapján a név szerinti szavazásnál a jegyző felolvassa a 
képviselő-testületi tagok névsorát, és a képviselő válaszát „igen”-el, „nem”-el, vagy 
„tartózkodom”-al adja meg.  

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatra módosítás nem érkezett, ezért megkéri Lovász Imre jegyzőt, a név szerinti szavazás 
lebonyolítására. 
 
Lovász Imre jegyző ABC sorrendben felolvassa a képviselők nevét, és kéri szavazatukat: 
 
Bagi Zsolt Arnold   igen 
Bertalan László   igen 
Bertalanné Drávucz Katalin  igen 
Dr. Bakos Beáta   igen 
Gyárfás Lajos    igen 
Major Ferencné   igen 
Seresné Lados Éva   igen 
Szöllősi János    igen  
Tóth Imre    igen 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester kihirdeti a név szerinti szavazás eredményét, a 
Képviselő-testület név szerinti szavazással 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, és a következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
301/2018. (VIII. 30.) sz. határozata 
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TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00034 azonosítószámú „Óvodai és bölcsődei szolgáltatások 
fejlesztése Jászladányban” közbeszerzési eljárásban nyertes kivitelező kiválasztásáról 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat (5055 Jászladány, Hősök tere 6.), mint 
Ajánlatkérő által 260/2018. (VI. 27.) számú képviselő-testületi határozatával indított 
és 279/2018. (VII. 27.) számú képviselő-testületi határozatával módosított TOP- 1.4.1-
15-JN1-2016-00034 kódjelű „Óvodai és bölcsődei szolgáltatások fejlesztése 
Jászladányban” tárgyú- a Közbeszerzésekről szóló törvény Kbt.115. § (1) bekezdés 
szerinti uniós értékhatár alatti,- nyílt eljárásban (EKR azonosító: EKR000516592018), 
készült bíráló bizottsági írásbeli szakvéleményében foglalt döntési javaslatra 
figyelemmel az alábbi döntést hozza: 

A képviselő-testület az Óvoda és bölcsőde fejlesztése tárgyú beszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánítja. 

• A New Generation Technologies Rendszerfejlesztő és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlatát érvényesnek minősíti, 

• A Bükkzsérci Csomagoló Értékesítő és Foglalkoztató Szövetkezet ajánlattevő 
ajánlatát érvényesnek minősíti, 

• A S+N Management Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlatát 
érvényesnek minősíti. 

• A Bükkzsérci Csomagoló Értékesítő és Foglalkoztató Szövetkezet (3414 
Bükkzsérc, Petőfi út 4.) ajánlattevőt nyertes ajánlattevőnek hirdeti ki, tekintettel 
arra, hogy nettó 134.990.253,- forint + ÁFA, bruttó 171.437.621,- forint ajánlata 
érvényes, mert alakilag és tartalmilag is megfelel az ajánlattételi felhívásban és 
dokumentumokban rögzített követelményeknek, valamint ajánlata tartalmazza a 
legjobb ár- érték arányt megjelenítő szempontokat. 

• A második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő megjelölésére nem kerül sor. 

Képviselő-testület felhatalmazza Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert a 
szerződés aláírására.  
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ TOP-SZAKÉRTŐ Kft., Budapest, Falk Miksa u.4. IV. em. 1. 

 é r t e s ü l n e k .  
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az önerő 
biztosításáról a pénzügyi bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
302/2018. (VIII. 30.) sz. határozata 
 
A TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00034 azonosítószámú „Óvodai és bölcsődei szolgáltatások 
fejlesztése Jászladányban” című projekt kivitelezői feladatok ellátásához önerő 
biztosításáról 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00034 
azonosítószámú „Óvodai és bölcsődei szolgáltatások fejlesztése Jászladányban” című 
projekt kivitelezői feladatok elvégzéséhez nettó 16.035.804,- + ÁFA, azaz bruttó 
20.365.471,- forint önerőt biztosít az önkormányzat 2019. évi költségvetésének 
terhére. 

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

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

Előterjesztés a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00013 azonosító-számú, „Szociális 
alapszolgáltatások fejlesztése Jászladányban” című projekt kapcsán a „Szociális 
alapszolgáltatások fejlesztése Jászladányban” tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításáról  
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

 Kun Mariann ügyintéző 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a szociális alapszolgáltatások fejlesztése Jászladányban című 
pályázat az önkormányzat utolsó TOP-os pályázata, ahol a közbeszerzési eljárást el kell 
indítani. Az előterjesztés szerinti tartalommal indulna el a közbeszerzési eljárás. Az eljárás 
lefolytatása 30 nap.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye vagy az írásos anyagtól elérő javaslata? 
 
Tóth Imre: az írásos anyagban az szerepel, hogy a közbeszerzési eljárás becsült értéke bruttó 
72.235.488,- Ft, a rendelkezésre álló anyagi fedezet pedig bruttó 64.865.000,- Ft. Ez is azt 
eredményezi, hogy ha a közbeszerzési eljárás nyertes összege 72 millió forint körüli összeg 
lesz, akkor várhatóan a közel 6 millió forintot hozzá kell tennie az önkormányzatnak? 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: igen. Az óvodai pályázat úgy lett kiírva, hogy a tervezői 
költségvetés szerinti becsült érték 153.402.706,- Ft volt, a rendelkezésre álló összeg 
118.954.449,- Ft. A két összeg között közel 40 millió forint az eltérés. Ehhez képest az előző 
napirendi pontnál tárgyalta a testület, hogy nettó 16 millió forintot kell biztosítania az 
önkormányzatnak. Ezt a közbeszerzési eljárást így kell kiírni, és meg kell várni azt, hogy 
milyen ajánlatok érkeznek be. Amikor megvannak a beérkezett ajánlatok, akkor a 
legkedvezőbbet kiválaszthatja a testület, vagy nem választja ki, és eredménytelenné 
nyilvánítja az eljárást. Ha kiválasztja a testület a nyertes ajánlattevőt, és magasabb az ajánlata, 
mint a rendelkezésre álló összeg, akkor kell dönteni abban, hogy hozzá teszi-e a hiányzó 
összeget. Ha nem biztosítják a hiányzó összeget, akkor eredménytelennek kell nyilvánítani a 
közbeszerzést. 
 
Tóth Imre: nem lehetett volna a rendelkezésre álló összeggel kiírni a pályázatot? 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: nem lehet, mert a tervezői költségbecslést figyelembe kell 
venni. Az eddigi pályázatoknál is kellett önerőt biztosítani, a Polgármesteri Hivatal 
energetikai korszerűsítésénél 2,5 millió forintot, a kerékpárút pályázatnál 11 ezer forintot, és 
most az óvoda pályázatnál nettó 16 millió forintot. Mérlegelni kellett, hogy az előkészítési 
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munkálatok költsége annyi volt, mint amit most önerőként biztosítani kellett. Ha nem 
vállalták volna ezt az összeget, akkor ellehetetlenült volna az óvoda beruházása. Ott lesz a 
testület kezében a döntési lehetőség, és ha a rendelkezésre álló összegtől magasabb összeg fog 
ajánlatként érkezni, akkor dönthet úgy a testület, hogy az eljárást érvénytelennek, vagy 
eredménytelennek minősíti, de akkor elveszíti az önkormányzat ezt a 83 millió forintos 
pályázatot.  

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az 
előterjesztés szerinti javaslatot, és ezáltal a közbeszerzési eljárás kiírását? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
303/2018. (VIII. 30.) sz. határozata 
 
A TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00013 számú „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése 
Jászladányban” című projekt kapcsán a „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése 
Jászladányban” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) TOP-4.2.1-
15-JN1-2016-00013 azonosítószámú „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése 
Jászladányban” című projektje pozitív támogatói döntésben részesült, 83.000.000,- Ft 
vissza nem térítendő támogatás formájában. A támogatási intenzitás: 100 %. 

 
1./ Önkormányzat, mint Ajánlatkérő a „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése 
Jászladányban” tárgyban Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti, uniós értékhatár alatt nyílt 
közbeszerzési eljárás lefolytatásáról dönt közbeszerzési tervében foglaltak szerint.  
2./ A Kbt. 19. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakat megvizsgáltuk a becsült érték 
alátámasztására vonatkozó tervezői költségvetést, amely alapján a közbeszerzési 
eljárás becsült értéke nettó 56.878.337,- Ft + 15.357.151,-Ft ÁFA, bruttó 
72.235.488,- Ft a rendelkezésre álló anyagi fedezet nettó 51.074.803,- Ft + 
13.790.197,- ÁFA, bruttó 64.865.000,- Ft. 

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

1. Név: Energo - Pont Hűtéstechnikai és Szolgáltató Kft. Székhely.2131 Göd, 
Templom u. 7/b Ügyvezető: Stiebel József, Email: 
stiebel.jozsef@energopont.hu 

2. Név: Bükkzsérci Csomagoló, Értékesítő és Foglalkoztató Szövetkezet, 
Székhely: 3414 Bükkzsérc, Petőfi út 4. Ügyvezető: ifj. Szobonya Tamás, 
Email: mbi.tszobonya@gmail.com 

3. Név: New Generation Technologies Rendszerfejlesztő és Szolgáltató Kft. 
Székhely: 1221 Budapest, Duna u. 1-3., Ügyvezető: Zárbokné dr. Mohácsi 
Tünde, Email: ngtkft@ngt.hu 

4. Név: S+N Managment Kft. Székhely: 1015 Budapest Széna tér 1/a, 
Ügyvezető: Tallér Ferenc, Email: snkft@t-online.hu 
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5. Név: JÁSZ-TERRA Mélyépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Székhely: 1089 Budapest, Kőris u. 9. II. em. 20. Ügyvezető: Pesti Róbert, 
E-mail cím: jasz-terra@pr.hu 

 
4./ Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy amennyiben a felhívott cégek, 
a mellékelten előkészített Ajánlatkérő által megküldendő Előzetes nyilatkozatkérésre 
megfelelően nyilatkoznak (referencia és kizáró okok tekintetében), akkor a 
közbeszerzési eljárás vonatkozásában elkészített, mellékelt Ajánlattételi felhívás és a 
Közbeszerzési dokumentum kerüljön megküldésre részükre, tekintettel arra, hogy 
teljesítésre képes, szakmailag megbízható gazdasági szereplők, tehát Ajánlatkérő az 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők kiválasztásakor diszkriminációmentesen, 
az egyenlő bánásmód elvének megfelelően és mikro-, kis- vagy középvállalkozások 
részvételét biztosítva járt el. 
 
5./ Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a tárgyi eljárásban 
Bírálóbizottsági tagokként megbízza az alábbi személyeket: 
 
Lovász Imre, szakértelem: jogi 
Mezei Norbert, szakértelem: pénzügyi 
Lóczi István szakértelem: műszaki (közbeszerzés tárgya szerint) 
dr. Weisz Gyula: közbeszerzési szakértelem 
 
A megbízó lapok kiállításával felhatalmazza Bertalanné Drávucz Katalin 
polgármestert. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ TOP-SZAKÉRTŐ Kft., Budapest, Falk Miksa u.4. IV. em. 1. 

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

Előterjesztés az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú,"Humán szolgáltatások 
fejlesztése a Jászapáti járásban" című projekt kapcsán kis értékű eszközbeszerzésre  
Előadó: Kun Mariann ügyintéző 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos előterjesztést mindenki megkapta, melyben 
olvasható, hogy a szabályszerű lebonyolítás érdekében ajánlattételi felhívás keretében 5 
árajánlatot kért be az önkormányzat, melyből a legalacsonyabb ajánlattevő kiválasztása 
szükséges, mely jelen esetben a PC SUPPORT Kft. A forrás a projekt költségvetésében 
tervezhető, és 100%-ig elszámolható. 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 írásos 
előterjesztés szerint a PC SUPPORT Kft. ajánlatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
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304/2018. (VIII. 30.) sz. határozata 
 
Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a 
Jászapáti járásban” című projekt eszközbeszerzési feladatok ellátására szolgáltató 
kiválasztására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-1.5.3-16-2017-
00019, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekt 
eszközbeszerzési feladatok tevékenység ellátása tárgyában a PC SUPPORT 
Számítástechnika Szolgáltató Kft.(5100 Jászberény, Páfrány utca 41.) árajánlatát 
fogadja el nettó 236.320,- Ft + 63.806,- Ft ÁFA, bruttó 300.126,- Ft összegben. A 
forrást a projekt költségvetéséből biztosítja. Egyben megbízza a polgármestert a 
szerződés aláírására. 

 

 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal 
 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ PC SUPPORT Számítástechnika Szolgáltató Kft. (5100 Jászberény, 

Páfrány utca 41.) 
 é r t e s ü l n e k .  
 
 
7 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés az EFOP-3.9.2-16-2017-00019 azonosítószámú,"Humán kapacitások 
fejlesztése a Jászapáti járásban" elnevezésű projekt kapcsán kis értékű 
eszközbeszerzésre  
Előadó: Kun Mariann ügyintéző 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos anyagot mindenki megkapta, melyben olvasható, 
hogy itt is 5 árajánlatot kért be az önkormányzat, melyből a Deákvár Consulting Szolgáltató 
és Kereskedelmi Kft. ajánlata a legkedvezőbb bruttó 859.663,- Ft összegben. A költség a 
pályázatban tervezett, és elszámolható 100%-ban. Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az 
előterjesztés szerint a Deákvár Consulting Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ajánlatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
305/2018. (VIII. 30.) sz. határozata 
 
Az EFOP-3.9.2-16-2017-00019 azonosítószámú, „Humán kapacitások fejlesztése a 
Jászapáti járásban” című projekt eszközbeszerzési feladatok ellátására szolgáltató 
kiválasztására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-3.9.2-16-2017-
00019, „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekt 
eszközbeszerzési feladatok tevékenység ellátása tárgyában a Deákvár Consulting 
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Szolgáltató és Kereskedelmi Kft (1082 Budapest, Futó u. 26-28. I. em. 7.) árajánlatát 
fogadja el nettó 676.900,- Ft + 182.763,- Ft ÁFA, bruttó 859.663,- Ft összegben. A 
forrást a projekt költségvetéséből biztosítja. Egyben megbízza a polgármestert a 
szerződés aláírására. 

 

 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal 
 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Deákvár Consulting Szolgáltató és Kereskedelmi Kft (1082 Budapest, Futó 

u. 26-28. I. em. 7.) 
 é r t e s ü l n e k .  
 
 
 
8 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00003 azonosítószámú,"Helyi közösségek 
fejlesztése Jászapáti járás 9 településének összefogásával" elnevezésű projekt kapcsán 
kis értékű eszközbeszerzésre 
Előadó: Kun Mariann ügyintéző 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos anyagot mindenki megkapta, melyben olvasható, 
hogy itt is 5 árajánlatot kért be az önkormányzat, melyből a legkedvezőbbet a PC SUPPORT 
Számítástechnikai Szolgáltató Kft. adta bruttó 500.000,- Ft összegben. összegben. A költség a 
pályázatban tervezett, és elszámolható 100%-ban. Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az 
előterjesztés szerint a PC SIPPORT Kft. ajánlatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
306/2018. (VIII. 30.) sz. határozata 
 
A TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00003 azonosítószámú, „Helyi közösségek fejlesztése 
Jászapáti járás 9 településének összefogásával” című projekt eszközbeszerzési feladatok 
ellátására szolgáltató kiválasztására. 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-5.3.1-16-JN1-
2017-00003 azonosítószámú, „Helyi közösségek fejlesztése Jászapáti járás 9 
településének összefogásával” című projekt eszközbeszerzési feladatok tevékenység 
ellátása tárgyában a PC SUPPORT Számítástechnikai Szolgáltató Kft. (5100 
Jászberény, Páfrány utca 41.) árajánlatát fogadja el nettó 393.701,- Ft + 106.299,- Ft 
ÁFA, bruttó 500.000,- Ft összegben. A forrást a projekt költségvetéséből biztosítja. 
Egyben megbízza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal 
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Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ PC SUPPORT Számítástechnikai Szolgáltató Kft. (5100 Jászberény, 

Páfrány utca 41.) 
 é r t e s ü l n e k .  
 
 
9 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés az EFOP-1.1.3-17-2017-00026 azonosítószámú, „Roma Nő foglalkoztatása 
2017” elnevezésű projekt kapcsán kis értékű eszközbeszerzésre 
Előadó: Major Ferencné alpolgármester 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos előterjesztést mindenki megkapta, átadja a szót 
Major Ferencné alpolgármesternek. 
 
Major Ferencné: a pályázat megvalósításához szükséges 5 ajánlatos beszerzési eljárás 
történt, különböző területeken. Az előterjesztés részletesen tartalmazza az egyes felhívásokra 
beérkezett ajánlatokat, mindegyik esetében a legkedvezőbb ajánlat kiválasztása szükséges a 
határozati javaslatok szerint. A forrás minden esetben 100%-ig elszámolható a pályázatban. 
 
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 informatikai 
eszköz beszerzésre a PC SUPPORT Kft. ajánlatának elfogadásával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
307/2018. (VIII. 30.) sz. határozata 
 
Az EFOP-1.1.3-17-2017-00026 azonosítószámú, „Roma Nő foglalkoztatása 2017” című 
projekt informatikai eszköz beszerzés szállító kiválasztására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-1.1.3-17-2017-
00026 azonosítószámú, „Roma Nő foglalkoztatása 2017” című projekt informatikai 
eszköz beszerzés tárgyában a PC SUPPORT Számítástechnikai Szolgáltató Kft. (5100 
Jászberény, Páfrány u. 41.) árajánlatát fogadja el bruttó 543.000,- Ft összegben. A 
forrást a projekt költségvetéséből biztosítja. Egyben megbízza a polgármestert a 
szerződés aláírására. 

 

 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal 
 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ PC SUPPORT Számítástechnikai Szolgáltató Kft. (5100 Jászberény, 

Páfrány utca 41.) 
 é r t e s ü l n e k .  
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a szakmai 
irodaszer beszerzésre a Vegyesiparcikk Bolt árajánlatának elfogadásával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
308/2018. (VIII. 30.) sz. határozata 
 
Az EFOP-1.1.3-17-2017-00026 azonosítószámú, „Roma Nő foglalkoztatása 2017” című 
projekt szakmai irodaszer beszerzés szállító kiválasztására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-1.1.3-17-2017-
00026 azonosítószámú, „Roma Nő foglalkoztatása 2017” című projekt szakmai 
irodaszer beszerzés tárgyában a Vegyesiparcikk Bolt (5055 Jászladány, Petőfi Sándor 
u. 3.) árajánlatát fogadja el bruttó 200.000,- Ft összegben. A forrást a projekt 
költségvetéséből biztosítja. Egyben megbízza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal 
 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Vegyesiparcikk Bolt (5055 Jászladány, Petőfi Sándor u. 3.) 

 é r t e s ü l n e k .  
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a munkaruha 
beszerzésére a Vegyesiparcikk árajánlatának elfogadásával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
309/2018. (VIII. 30.) sz. határozata 
 
Az EFOP-1.1.3-17-2017-00026 azonosítószámú, „Roma Nő foglalkoztatása 2017” című 
projekt munkaruha beszerzés szállító kiválasztására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-1.1.3-17-2017-
00026 azonosítószámú, „Roma Nő foglalkoztatása 2017” című projekt munkaruha 
beszerzés tárgyában a Vegyesiparcikk Bolt (5055 Jászladány, Petőfi Sándor u. 3.) 
árajánlatát fogadja el bruttó 130.000,- Ft összegben. A forrást a projekt 
költségvetéséből biztosítja. Egyben megbízza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal 
 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Vegyesiparcikk Bolt (5055 Jászladány, Petőfi Sándor u. 3.) 

 é r t e s ü l n e k .  
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az öltözőszekrény, 
irodabútor beszerzésére a Vegyesiparcikk árajánlatának elfogadásával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
310/2018. (VIII. 30.) sz. határozata 
 
Az EFOP-1.1.3-17-2017-00026 azonosítószámú, „Roma Nő foglalkoztatása 2017” című 
projekt öltözőszekrény, irodabútor beszerzés szállító kiválasztására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-1.1.3-17-2017-
00026 azonosítószámú, „Roma Nő foglalkoztatása 2017” című projekt öltözőszekrény, 
irodabútor beszerzés tárgyában a Vegyesiparcikk Bolt (5055 Jászladány, Petőfi Sándor 
u. 3.) árajánlatát fogadja el bruttó 520.000,- Ft összegben. A forrást a projekt 
költségvetéséből biztosítja. Egyben megbízza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal 
 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Vegyesiparcikk Bolt (5055 Jászladány, Petőfi Sándor u. 3.) 

 é r t e s ü l n e k .  
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a kerékpár 
beszerzésére a Vegyesiparcikk árajánlatának elfogadásával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
311/2018. (VIII. 30.) sz. határozata 
 
Az EFOP-1.1.3-17-2017-00026 azonosítószámú, „Roma Nő foglalkoztatása 2017” című 
projekt kerékpár beszerzés szállító kiválasztására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-1.1.3-17-2017-
00026 azonosítószámú, „Roma Nő foglalkoztatása 2017” című projekt kerékpár 
beszerzés tárgyában a Vegyesiparcikk Bolt (5055 Jászladány, Petőfi Sándor u. 3.) 
árajánlatát fogadja el bruttó 160.000,- Ft összegben. A forrást a projekt 
költségvetéséből biztosítja. Egyben megbízza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal 
 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Vegyesiparcikk Bolt (5055 Jászladány, Petőfi Sándor u. 3.) 

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

Előterjesztés a települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
Előadó: Lovász Imre jegyző, 

 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a rendelet módosításáról szóló írásos anyagot mindenki 
megkapta, átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek.  
 
Lovász Imre: a hivatalhoz érkezett kérdés arról, hogy a település támogatásról szóló helyi 
önkormányzati rendeletben az összeghatár növekedett-e az elmúlt években, amely 
megállapítja azt, hogy valaki jogosult-e települési támogatásra, vagy nem. Az elmúlt 3 évben 
emelkedtek a jövedelmek, 8,5 %-al emelkedett a nyugdíj, a minimálbér 105 ezerről 138 ezer 
forintra, a szakképzett minimálbér pedig 122 ezer forintról 180 ezer 500 forintra, tehát 
54.500,- forinttal emelkedett. Ez az alapja az előterjesztésnek, mely alapján emelve lenne az a 
jövedelemhatár, amely alatt még támogatást kaphatnának. Oly mértékben lenne a változás, 
hogy eseti jelleggel, létfenntartást veszélyeztető helyzetben lévő személy, ha családban él, 
akkor nem a 37.050,- forint alatt kaphatna támogatást, hanem ez az összeg emelkedhetne 57 
ezer forintra, egyedül élő személy pedig 71.250,- forintig lenne jogosult a támogatásra. A 
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatásra 79.800,- forint egy főre jutó jövedelem alatt 
lenne jogosult a kérelmező. Ez a támogatás az előre fizetős mérőórát használók részére is 
kiterjesztésre kerülne, ezáltal a védendő fogyasztók is igénybe tudnák venni ezt a támogatást. 
A gyermekek gondozásához nyújtott települési támogatás vonatkozásában is emelkedne az 
összeghatár, ami azt jelenti, hogy 42.750,- forintról 57.000- forintra emelkedne a 
jövedelemhatár.  
 
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 települési támogatásról szóló rendeletmódosítást 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 
rendeletmódosítást az előterjesztés szerint? 
A Képviselő-testület a rendeletmódosítást 9 igen szavazattal – minősített többséggel – 
egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2018. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 

a települési támogatásról szóló  

5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

Előterjesztés a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

 Lajosné Kiss Klára intézményvezető, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

 
Bertalanné Drávucz Katalin: az alapító okirat módosításáról szóló írásos anyagot mindenki 
megkapta, átadja a szót Lajosné Kiss Klára intézményvezetőnek. 
 
Lajosné Kiss Klára: a bölcsődei férőhely szám növekedése miatt szükséges az alapító okirat 
módosítás. Át kell vezetni, hogy augusztus 1-től 28 fővel működik a bölcsőde. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta, és 
javasolja az alapító okirat módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal, és javasolja az 
egységes szerkezetű alapító okirat elfogadását is 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 alapító 
okirat módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
312/2018. (VIII. 30.) sz. határozata 
 
A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása 
 

Módosító okirat 

A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete által 2016. március 17. napján kiadott, 1303/2/216. számú alapító 
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a 
312/2018.(VIII. 30.) Képviselő-testületi határozatára figyelemmel –a következők 
szerint módosítom: 
 
 
1. Az alapító okirat 4.3. pontja kiegészül: „Intézményi gyermekétkeztetést a 
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény látja el.” 
 
2. Az alapító okirat 4.6. pontja törlésre kerül. 
 
3. Az alapító okirat 6.1.1. pont az alábbiak szerint módosul: 
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„6.1.1 típusa: óvoda-bölcsőde” 
 
4. Az alapító okirat 6.1.2. pont az alábbiak szerint módosul: 
 
„6.1.2 alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, 
nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos 
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, bölcsődei ellátás.” 
 
5. Az alapító okirat 6.2. pont az alábbiak szerint módosul: 

„6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a 
köznevelési intézmény 

 

feladatellátási hely megnevezése 
tagozat 
megjelölése 

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 

1 
5055 Jászladány Petőfi út 11-13.  150 fő 6 óvodai 

csoportban 

2 
5055 Jászladány Petőfi út 11-13.   28 fő 2 bölcsődei 

csoportban 

3 
5055 Jászladány Rákóczi utca 10.  92 fő 4 óvodai 

csoportban 

„ 
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 

 
Kelt: Jászladány, 2018. augusztus 30. 

 
P.H. 

 
 Bertalanné Drávucz Katalin sk. 

 polgármester 
 

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

 é r t e s ü l n e k .  
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az egységes 
szerkezetű alapító okiratot az előterjesztés szerinti tartalommal? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
313/2018. (VIII. 30.) sz. határozata 
 
A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okirata 
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Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Jászladányi 
Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 5055 Jászladány Petőfi út 11-13. 

1.2.2. telephelye: 

telephely megnevezése telephely címe 

1  5055 Jászladány Rákóczi u. 10. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1999.01.01. 

3. A költségvetési szerv irányítása 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testülete 

3.1.2. székhelye: 5055 Jászladány Hősök tere 6. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat  

3.2.2. székhelye: 5055 Jászladány Hősök tere 6. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A gyermek 3 éves korától a 
tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átfogó az óvodai 
nevelési programja szerint végzett neveléssel iskolára való alkalmassá tétel, 
valamint a gyermekek napközbeni bölcsődei ellátása. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati 
besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 



 38 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

20 hetes kortól 3 éves korig bölcsődei ellátás (5055 Jászladány Petőfi u.11-13) 

(2,5) 3-6-7 éves gyermekek óvodai nevelése (5055 Jászladány Petőfi u. 11-13., 
5055 Jászladány Rákóczi u.10) 

óvodai nevelésen belül: 

- cigány kulturális nevelést folytató óvoda, magyar nyelven 

- óvodai integrációs fejlesztő program szervezése a halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek integrált nevelésére (IPR) 

- A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése: (teljes funkcionális 
integráció) 
a, beszédfogyatékos 
b, enyhe fokban értelmileg sérült 
c, pszichés fejlődési zavarral (tanulási – figyelem – magatartás - 

szabályozási zavarral) 
d, autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek nevelése 
e, mozgásszervi fogyatékos gyermekek nevelése 

- Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek nevelése 

- Intézményi gyermekétkeztetést a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő 
Intézmény látja el. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölése: 

 

kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 

3 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

4 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

5 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

6 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 

7 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 

intézményében 

8 
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és 

programok 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Jászladány 
Nagyközség közigazgatási területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
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5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény 
egyszemélyi felelős vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény valamint annak végrehajtási rendelete szerint nyilvános 
pályázat alapján, legfeljebb 5 évig terjedő határozott időtartamra a Jászladány 
Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki 5 évre és menti fel, 
az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 
foglalkoztatási 
jogviszony 

jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazott közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. 

törvény 

2 
megbízásos 
jogviszony 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: óvoda-bölcsőde 

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, 
nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel együtt nevelhető 
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, bölcsődei ellátás. 

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az intézmény az 
alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és azokhoz kapcsolódó 
járulékok és egyéb közterhek előirányzatával minden esetben rendelkezik, az 
egyéb előirányzatokkal önállóan nem rendelkezik. Az intézmény pénzügyi-
gazdálkodási feladatait a Jászladányi Polgármesteri Hivatal látja el. 

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a 
köznevelési intézmény 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 

1 
5055 Jászladány Petőfi út 11-13.  150 fő 6 óvodai 

csoportban 

2 
5055 Jászladány Petőfi út 11-13.   28 fő 2 

bölcsődei 
csoportban 

3 
5055 Jászladány Rákóczi utca 10.  92 fő 4 óvodai 

csoportban 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 
ingatlan címe ingatlan 

helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés 
joga  

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 
5055 Jászladány Petőfi 
út 11-13. 

1419 használati jog óvoda és bölcsőde 

2 
5055 Jászladány 
Rákóczi utca 10. 

899 használati jog óvoda 
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Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben 

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

Előterjesztés a védőnők kérelmére 1 fő foglalkoztatására adminisztratív feladatok 
ellátására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos anyagot mindenki megkapta, melyben a pénzügyi 
osztály összefoglalta az önkormányzathoz beérkezett kérelmet, és azt, hogy annak esetleg 
milyen megoldása kerülhet szóba. Pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Bagi Zsolt Arnold a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a pénzügyi 
bizottságon egyik javaslat sem kapott többséget, amely alapján a bizottságnak nincs javaslata. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a kérelmet mindenki ismeri. Az írásos anyagban olvasható, 
hogy GINOP-os pályázatban nincs lehetőség a szóban forgó személy további 
foglalkoztatására, a védőnők kérik a továbbfoglalkoztatását a továbbiakban 4 órában. Mivel a 
pénzügyi bizottságnak nincs javaslata, ezért várja a képviselők javaslatait. 
 
Tóth Imre: pénzügyi bizottsági ülésen is elmondta, hogy nem támogatja a 
továbbfoglalkoztatását a nevezett személynek. Amennyiben másik személyt tudnának 
pályázat keretein belül alkalmazni, azt támogatja. Úgy véli, hogy az önkormányzatnak nincs 
arra anyagi forrása, hogy a pályázatban foglalkoztatott személyeket továbbfoglalkoztassa. 
Nagyon jó volt ez a lehetőség, hogy éveken keresztül pályázatos formában lehetett ezeket a 
személyeket foglalkoztatni, de a továbbfoglalkoztatásra nincs forrás az önkormányzatnál. 
Csak a legindokoltabb esetben lehet szó arról, hogy az önkormányzat finanszírozza ezeknek a 
személyeknek a munkabérét és annak terheit. Ha GINOP-os foglalkoztatásban lehetne 
személyt tovább alkalmazni, annak nem látja akadályát. Megérti a védőnők kérését, hogy 
ragaszkodnak ehhez a személyhez, de azt is látni kell, hogy ez a dolgozó 3 hónapot dolgozott 
ebben a munkakörben, és, ha ennyire jól végezte a dolgát, hogy ragaszkodnak hozzá, hogy ott 
maradhasson, akkor ez nem egy megtanulhatatlan tevékenység, tehát más értelmes fiatal, aki 
foglalkoztatható lenne kedvezményes módon, az is el tudná végezni ezt a feladatot. 
 
Dr. Bakos Beáta: javasolja, hogy december 31-ig foglalkoztassák a leírt módon a nevezett 
személyt. Indokai, hogy nem kell külön pénzforrást elkülöníteni erre a célra, mert a védőnői 
szolgálatnak jelentős megtakarítása van. Kell lennie arra megoldásnak, hogy a 
megtakarításból finanszírozzák ezt. Semmi kifogása nincs az ellen, amit Tóth Imre képviselő 
mondott, mert a saját véleménye is az, hogy vannak olyan személyek foglalkoztatva, akiket 
szűrni kellene, de úgy érzi, hogy a mostani helyzet különösen nehéz, hiszen az egyik védőnő 
komoly egészségügyi problémával nézett szembe az elmúlt héten. Hirtelen nehéz lenne olyan 
személyt találni, akinek a foglalkoztatását meg lehetne pályázatból oldani, és erre a 
munkavégzésre is alkalmas lenne. Az elkövetkezendő 3 hónapban kereshetnek olyan 
személyt, aki alkalmas lenne, de ne most vegyék már el azt a személyt, akivel tud működni 
jelenleg a védőnői szolgálat. Most fog indulni az iskola, és a nyakukba szakad sok olyan 
papíron elvégzendő feladat, amihez szükség van a plusz személy munkájára. Sajnálatos, hogy 
szakképzett munkaerő nem jelentkezik Jászladányra. A nevelt gyermekek létszáma most újra 
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óriásit ugrott, mivel az óvoda már nem tud több gyereket fogadni, ezért a csecsemő és 
iskoláskorú gyermekeket hozzák ki, de a védőnőknek ezzel csak nő a feladatuk. Kéri, hogy 
ebben a vészhelyzetben maradjanak már annál a megoldásnál, hogy a nevezett személyt 
tovább foglalkoztatják. Jobb lenne szakképzett, akár helyettes védőnőben is gondolkodni, de 
ezt a problémát 1-2 hét alatt nem lehet megoldani. Kéri, hogy ebből a meglévő pénzből a 
testület járuljon hozzá az Ördög Gabriella továbbfoglalkoztatásához. 
 
Szöllősi János: a tavalyi évben még volt egy személy, aki védőnőnek tanult, és az 
önkormányzattól ösztöndíjat kapott. Végzett már ez a hallgató? 
 
Dr. Bakos Beáta: újra kezdte az egyetemet, ismételten első éves. 
 
Szöllősi János: akkor rá nem lehet számítani. Támogatja Dr. Bakos Beáta képviselő 
javaslatát, és az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye vagy más javaslata? 

(További hozzászólás, javaslat nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet Tóth Imre 
képviselő javaslatával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 1 igen, 8 nem szavazattal elfutasítja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
314/2018. (VIII. 30.) sz. határozata 
 
Módosító javaslat elutasításáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja Tóth Imre 
képviselő módosító javaslatát, miszerint a védőnői adminisztratív feladatok ellátására 
az önkormányzat ne biztosítson álláshelyet.  
 
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 az előterjesztés 
szerinti határozati javaslattal? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen, 1 nem szavazattal elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
315/2018. (VIII. 30.) sz. határozata 
 
Ördög Gabriella védőnői adminisztratív feladatok foglalkoztatására  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a védőnők 
kérelmét, amely Ördög Gabriella 4 órában történő védőnői adminisztratív 
foglalkoztatására irányult bruttó 69.000 Ft/hó összegben 2018. 08. 03-tól 2018. 12. 31-
ig. 
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Képviselő-testület Ördög Gabriella részére 4 órás védőnői adminisztratív álláshelyet 
biztosít, a 2018. évi költségvetés tartalék terhére külső személyi juttatás – megbízási 
díj – 276.000,- Ft és szociális hozzájárulási adó 53.820,- Ft, összesen 329.820,- Ft 
összegben, valamint a 2019. évi költségvetést terhelő 69.000,- Ft külső személyi 
juttatás – megbízási díj – és 13.455,- Ft szociális hozzájárulási adó, összesen 82.455,- 
Ft összegben. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Ördög Gabriella 

 é r t e s ü l n e k .  
 
 
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: az írásos anyagot mindenki megkapta, átadja a szót Lovász 
Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre: a képviselő-testület június 21-i ülésén írta ki a védőnői álláshelyre a pályázatot, 
melynek benyújtási határidejét 2018. augusztus 10-ben határozta meg. Szeptember 1-től be 
lehetett volna tölteni a munkakört. Határidőben pályázat nem érkezett be, ezért javasolja a 
pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítását, valamint új pályázat kiírását az előterjesztés 
szerint. Ez alapján a pályázat benyújtásának határideje november 15., a pályázat elbírálásának 
határideje november 22., mely a soros képviselő-testületi ülés időpontjához lett igazítva. A 
munkakör december 1-től betölthető lenne. 
 
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, valamint javasolja az új pályázat kiírását 
az előterjesztés szerinti tartalommal, azzal a kiegészítéssel, hogy az hogy az Illetmény és 
juttatások pont kiegészüljön úgy, hogy az illetmény megállapítására és juttatásokra a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései mellett a 
munkáltatói döntésen alapuló illetmény is irányadó. Ezt a kiegészítést a védőnő kérésére 
javasolják, ő is azt szeretné, ha minél hamarabb egy szakképzett kollégájuk lenne, talán a bér 
kicsit motiválóbb lenne, vonzóbbá tennék ezt az álláshelyet.   
 
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 kiírt 
pályázat eredménytelenné nyilvánítását? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
316/2018. (VIII. 30.) 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 az ügyrendi bizottság javaslatával kiegészítve? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
317/2018. (VIII. 30.) 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 mellett a munkáltatói döntésen 
alapuló illetmény is irányadó. 

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

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 - részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél 
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 - 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. december 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
 2018. november 15. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
 2018. november 22. 

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

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

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

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:  
 https://kozigallas.gov.hu 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: az írásos anyagot mindenki megkapta, átadja a szót Lovász 
Imre jegyzőnek. 
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Lovász Imre: a képviselő-testület a háziorvosi álláshelyre vonatkozó pályázati kiírást is 
ugyanakkor írta ki, mint a védőnői álláshelyre vonatkozó pályázatot, ugyanazokkal a 
határidőkkel. Határidőre itt sem érkezett be pályázat, ezért javasolja a pályázati eljárás 
eredménytelenné nyilvánítását, valamint az előterjesztés szerint új pályázat kiírását, 
ugyanazokkal a határidőkkel, amelyek a védőnői pályázatok esetében. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi, hogy 
milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta, és 
javasolja a testületnek az előző pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítását, valamint új 
pályázat kiírását 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 pályázati 
eljárás eredménytelenné nyilvánítását? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
318/2018. (VIII. 30.) sz. határozata 
 
A felnőtt háziorvosi álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálásáról 
 

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

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

  é r t e s ü l n e k .  
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az új pályázat 
kiírásával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
319/2018. (VIII. 30.) 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: 
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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.  

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. december 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
 2018. november 15. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
 2018. november 22. 

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: 
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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 .  
 
 
Tóth Imre: korábban jelezte polgármester asszony, hogy van egy doktornő, aki érdeklődik az 
álláshely iránt. Erről szeretne kérni további információt.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a doktornőt tájékoztatta, hogy milyen önkormányzati lakás áll 
rendelkezésre, amit szolgálati jelleggel biztosítani tudnának számára, a felújítás után. A 
Baross úti iskolában lévő szolgálati lakást ajánlották fel számára, ami 2 szoba, konyhás lakás. 
Ezt a lakást lehetett volna leghamarabb felújítani. Erre az email-re azt a választ írta, hogy 
akkor írjon neki az önkormányzat, ha egy kertes házat tudnak számára biztosítani, mert ő 
méltatlannak tartja ezt az ajánlatot. A doktornő ezt a szoba-konyhát úgy értelmezte, hogy 
közös fürdőt, közös wc-t, közös folyosót kell használnia valakivel. Amikor telefonon felhívta, 
akkor sikerült tisztázni, hogy ez egy önálló ingatlan, elküldték az alaprajzot, és a helyiségek 
részletes leírását is. Ragaszkodik hozzá, hogy neki kertes családi házra van szüksége. A 
Dózsa utcai ingatlanból hamarosan kiköltöznek a bérlők, ezért el lett küldve neki ennek az 
ingatlannak a leírás, és alaprajza is. Ezek után elmondta, hogy más helyre is benyújtotta a 
pályázatát, amiről novemberben lesz döntés, de egyébként is novemberig a szabadságát tölti.  
Jegyző úr annak is utána nézett, hogy munka mellett megtarthatja-e a nyugdíját, ez is rendben 
van, a letelepedési támogatásra is jogosult lenne, arról is tájékoztatták, hogy milyen összeg, 
amit igénybe tudna venni, ezt az állam finanszírozza. Azt mondta, hogy jelentkezni fog, ha 
aktuális lesz. 
 
 
1 5 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás által alapított költségvetési szerv 
jóváhagyására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

 Lovász Imre jegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
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Bertalanné Drávucz Katalin: a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos anyagot mindenki 
megkapta, átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre: a szenvedélybetegek alacsony küszöbű ellátására a Jászsági Szociális 
Szolgáltató Társulás pályázatot nyújtott be, amelyet egy újonnan megalakult intézmény 
segítségével szeretne ellátni. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete is 
döntött arról, hogy szeretné, ha ez a feladat el lenne látva, így az intézmény ellátási területénél 
Jászladány is szerepelni fog. A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, valamint a saját Társulási 
Megállapodása alapján 2018. augusztus 9-én elfogadta a Jászsági Szenvedélybeteg-segítő 
Szolgálat Alapító Okiratát, és ezzel a költségvetési szerv alapítását. Szükséges minden 
tagönkormányzat képviselő-testületének a jóváhagyó határozata, ezért került most 
beterjesztésre a testület elé. 
 
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 Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat alapító okiratát, a 
költségvetési szerv alapítását. 
 
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 
320/2018. (VIII. 30.) sz. határozata 
 
A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás által alapított költségvetési szerv 
jóváhagyására 

 
A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 90. § (1) bekezdése, valamint 
a Társulási Megállapodás 19. pontja alapján a 2018. augusztus 9-én megtartott ülésén 
a 34/2018. (VIII.9.) számú határozatával elfogadta a Jászsági Szenvedélybeteg-segítő 
Szolgálat Alapító Okiratát, a költségvetési szerv alapítását. 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Jászsági 
Szociális Szolgáltató Társulás által a 34/2018. (VIII.9.) számú határozattal elfogadott 
Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat Alapító Okiratát, és a költségvetési szerv 
alapítását. 

 
Erről: 1./ Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás székhelyén 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
  é r t e s ü l n e k .  
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1 6 .  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, valamint tájékoztató a közmunka 
programban végzendő feladatok ütemezéséről 
Előadó: Göröcs László mb. intézményvezető, 

 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a NÜVI beszámolóját és tájékoztatóját írásban 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? 
 
Bagi Zsolt Arnold a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság 
javasolja az írásos anyag elfogadását.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a pénzügyi 
bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
321/2018. (VIII. 30.) sz. határozata 
 
A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény által készített, a képviselő-
testület két ülése között a közmunka programokban foglalkoztatottak által végzett 
munkákról szóló beszámoló, valamint a közmunka programban végzendő feladatok 
ütemezéséről szóló tájékoztató elfogadásáról 
 

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. június 12-től 
2018. augusztus 22-ig terjedő időszakra, valamint elfogadja a közmunka programban 
végzendő feladatok ütemezéséről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerint. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény helyben 

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

Előterjesztés a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmének 
megtárgyalására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos anyagot mindenki megkapta, a Jászladányi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat kérése, hogy a Ladány Napja alkalmából megtartandó program 
között legyen a 9 órai tűzijáték után, egy közös utcabál, amit éjfélig az ígéretük szerint 
szeretnének befejezni. Ehhez kérik a képviselő-testület hozzájárulását. Mióta a Ladány Napja 
rendezvénysorozat él a település életében, nem véletlenül zárul 9 órakor tűzijátékkal ez a 
programsorozat. Így is kb. éjfélre tisztul meg teljesen a terület. Így is van a NÜVI-nek ezzel 
kapcsolatosan sok feladata, hogy másnap hajnaltól a területet rendbe rakja. Személy szerint 
nem támogatja ezt a kérelmet, tekintettel a Művelődési Ház dolgozóira, a NÜVI dolgozókra, 
és a hivatali dolgozókra, akik itt a nap folyamán részt vesznek ennek a rendezvénynek a 
sikeres lebonyolításában. A zenéről nem is beszélve, amiről nincs is említés.  
 
Szöllősi János: ki fizetné? 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a roma önkormányzat fizetné. Szeretné a képviselőket, hogy 
mondják el javaslataikat. 
 
Bertalan László: a Ladány Napja biztonságos lebonyolítása és befejezése érdekében 
javasolja, hogy ne támogassák ezt a kérelmet. 
 
Dr. Bakos Beáta: csodálkozik saját magán, hogy ezt mondja, de most nem ért egyet ezzel a 
javaslattal. Ezt a kérelmet a képviselők maguknak köszönhetik, hogy ez most itt van. Ha 
hagyták volna augusztus 4-én őket bulizni, akkor szó nincs arról, hogy idebenn a 
településközpontban kérik azt, amit ők két éven keresztül csináltak, mert nekik ez a roma nap. 
Teljesen jó, hogy beleegyeztek abba, amit kért a testület, ezt a képviselők erőltették ki, mert 
ők ezt nem akarták elfogadni. A testületi ülésen azt akarták, hogy legyen közös a rendezvény. 
Addig beszéltek nekik szép szóval, hogy ráálltak. Elmentek a Művelődési Házba a 
megbeszélésre, és ott minden egyes pontba beleegyeztek.  
Minden egyes roma önkormányzati nap, ami bárhol meg van tartva, az úgy néz ki, hogy innen 
Jászladányról is elmennek, egy egész nap van a rendezvény, és ott lezajlik minden úgy, 
ahogyan a roma önkormányzat szeretné, mert ez az ő napjuk. A testület kierőltette, hogy 
legyen közös nap, de mindent úgy csináljanak, ahogyan az önkormányzat szeretné. Úgy érzi, 
hogy ez nem fair. A roma képviselők nagyon korrektek voltak a megbeszélésen, elfogadták, 
hogy legyen pénteken a lányok bemutatója, a táncolás, de csak ötig. Jó. Legyen a futball 
szombaton 8-tól, de 13 órára legyen meg az eredmény. Jó. Jöjjön L.L. Junior, de 
meghatározott időre, mert még ott van a programban szabad hely. Jó. Legyen a főzés, de ne 
jöjjenek sokan, csak 2 asztal lesz. Jó. Mindent elfogadtak, és azt mondták, hogy 
tulajdonképpen nekik ez az egész roma nap arról szól, hogy ők egy kicsit, vagy nagyon 
buliznak. Ezt mindenki tudja. Ha hagyták volna ott kinn, akkor ott buliznának. Az a 
meglátása, hogy valamit adni kell nekik, ha nem is éjfélig, akkor legalább 11-ig, hogy ne 
csináljanak magukból sem és belőlük sem bohócot ettől jobban, mint amit eddig 
megcsináltak.  Akkor mondják azt, hogy legyen azon a napon a roma nap, mint a Ladány 
Napja, de legyenek kint a pályán reggeltől estig, ahogy akarnak, és az önkormányzat akkor 
adjon nekik oda igenis mindent, amit kérnek, ami nekik kell, és akkor nem idebenn lesznek, 
hanem kinn a pályán. Úgy gondolja valamit muszáj egyezkedni velük, mert ezt maguknak 
köszönhetik, amibe belekerültek ezzel. 
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Bertalan László: egyetért, hogy a képviselők közösen harcolták ki, hogy eddig eljussanak, de 
mivel ezt a kérelmet is Suki Béla írta, nem Czibak László, így egyáltalán nem biztos abban, 
hogy itt majd esetleg kicsit korábban, 10-kor, vagy 11-kor fejezzék be, ahogyan képviselő 
asszony mondta. Ezt hogyan fogják véghezvinni? Czibak Lászlónak fogják mondani, hogy 
fejezzék be az utcabált 11-kor, és ő majd mindenkinek fogja mondani, hogy menjen haza? És 
mondani fogja nekik, hogy ne balhézzanak? Lehet, hogy majd éppen doktornőék háza előtt 
fognak balhézni. Attól fél, hogy ezt nem tudják 11-kor befejeztetni velük a rendezvényt.  
 
Dr. Bakos Beáta: akkor ki kell engedni őket a pályára azon a napon, amikor Ladány Napja 
van, mert már az összes roma önkormányzat megkapta a meghívót, hogy mikor lesz az új 
időpont. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: arról nem volt szó, hogy amikor Ladány Napja van, ők ne 
mehessenek ki a pályára. Augusztus 4-én akartak roma napot tartani úgy, hogy már le volt 
szervezve minden, anélkül, hogy a képviselő-testülettől bármit elkértek volna. Innen indult a 
történet. Utána elindult egy olyan közös gondolkodás, – ami már tavaly elindult, – hogy 
közösen, a Ladány Napjával rendezzék meg úgy, hogy amit ők a roma napra nyernek 
támogatást, azokat a pályázati elemeket építsék bele a Ladány Napjába, segítsenek ők is az 
önkormányzatnak, az önkormányzat is segít nekik, és valósuljon meg úgy a roma nap. A 
romákat ugyanúgy beengedik a Ladány Napjára, senki nem zárja ki őket, ugyanúgy részt 
vesznek a Ladány Napi rendezvényeken, és próbálják meg összehangolni a programokat. Azt, 
hogy kész programokkal kellett összehangolni az egészet az annak köszönhető, hogy későn 
ébredt a roma nemzetiségi önkormányzat. Mondhatták volna, hogy az idén már biztos, hogy 
nem a Ladány Napján kerül megrendezésre a roma nap, mert a Ladány Napi program már 
készen van. Mondhatta volna az önkormányzat, hogy nem járul hozzá az augusztus 4-i roma 
naphoz, de már a Ladány Napjába sem férnek bele. Örüljenek, hogy egyáltalán valaki leült 
egyeztetni, akik képviselő asszonyék voltak, mert ők vállalták ezt a feladatot. Ha úgy tudna 
megvalósulni a roma nap, mint Jászapátin megvalósult, hogy délelőtt lementek a versenyek, 
délután a Művelődési Házban megvolt a kultúrműsor, és utána semmilyen utcabál, semmilyen 
egyéb nem volt, azt el tudná fogadni, de itt nem erről szól. Azért adják oda a sportpályát, a 
színpadot, a helyet, hogy a polgármestert, meg még egyes személyeket a végtelenségig 
mocskolják?  Semmi együttműködési szándék nincsen Czibak Lászlóban. Amíg ő az elnök, 
addig ezt a rendezvényt sem fogja támogatni, és nem fogja megengedni, hogy éjfélig 
bulizzon. Ha a képviselő asszony nevét, és az anyukája nevét emlegette volna a mikrofonban 
hangosan, akkor lehet, hogy képviselő asszony is ezen a véleményen lenne. Elfogadja a 
véleményét, de ne engedje meg azt senki magának, hogy így beszéljen. Vegye 
megtiszteltetésnek, hogy egyáltalán a Ladány Napjával kapcsolatban szóba állnak vele, velük, 
és azt a programot, azt a pénzt elkölthetik, mert egyedül nem tudják normálisan 
megvalósítani. Ha azt kell támogatnia, hogy hogyan törjék rá a gyerekeire a házat, mert éppen 
egy villanykapcsoló nem kapcsolódik fel, amikor ő gondolja, ezt nem fogja támogatni. Nem 
érzi azt, hogy ebbe bele kellene ilyen módon egyezni. Abban igaza van képviselő asszonynak, 
hogy szorgalmazták azt, hogy közös programokat alakítsanak ki, de amikor már megvan egy 
program a roma napra és egy külön program Ladány Napjára, azt már nehéz összemosni, és 
közös programot készíteni. Ha ez az együtt gondolkodás februárban indult volna, akkor 
lehetett volna együtt gondolkozni rajta, de személy szerint akkor sem támogatta volna az 
utcabált. Oda lehet adni most is nekik a sportpályát. Kimehetnek, sportolhatnak, eredményt 
hirdethetnek, de nem lesz nagy színpad. Itt főzhetnek, L. L. Junior itt fog fellépni. Menjenek 
ki a sportpályára bulizni, és legyenek ott éjfélig. Ki fogja garantálni, hogy hazamennek, és 
bezárnak? Senki. Megint, majd valakinek a felelőssége lesz, majd haszonkölcsön szerződést 
kell kötni, de semmivel nem foglalkozik Czibak László. Azokkal a közmunkásokkal 
takaríttatta tavaly is a sportpályát, akik benn dolgoznak az önkormányzatnál. Azt mondta 
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nekik, hogy takarítsák ki, ők kitakarították, majd hétfőn jöttek, hogy kérik a szabadnapjukat. 
Mikor megkérdezte tőlük, hogy milyen szabadnapot, akkor elmondták, hogy ők ott 
takarítottak vasárnap a sportpályán a roma nap után. Megkérdezte tőlük, hogy ki kérte meg 
őket, akkor elmondták, hogy Czibak László mondta, hogy ki kell takarítaniuk, és ő ígérte a 
szabadnapot is. Ilyen megoldással, ilyen módszerekkel, és ilyen eljárással nem hajlandó 
engedményt tenni. Semmi tudomása nem volt arról, hogy a takarítók ott szemetet szednek 
Czibak Lászlónak. Az a véleménye, hogy ezt maguknak köszönhetik.  
 
Szöllősi János: amikor volt a vita a kisebbségi önkormányzattal az előző ülésen, akkor nem 
arról volt szó, hogy a Ladány Napja 3 napos rendezvény lesz, és a 3. nap lesz a romáké? És 
erre most ők azt kérik, hogy éjfélig tartó utcabált szeretnének? 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: nem erről volt szó konkrétan, hanem arról, hogy 3 napos 
rendezvény is lehetne a Ladány Napja és egyik nap lenne a roma nap. Az volt a kérdés, hogy 
Juniort hová tudják lefoglalni. 
 
Szöllősi János: akkor most csak van valami tervük a zenével és énekkel kapcsolatban, mert 9 
órától éjfélig azt akarnak utcabált. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: vasárnapra nincsen program. Szombaton délelőtt, amíg a 
főzőverseny és a pálinkamustra tart, addig ők a sportversenyeket lebonyolítják a focipályán.  
 
Seresné Lados Éva: részese volt ennek a keretasztal megbeszélésnek, és ott valóban mindent 
elfogadtak, ezért azt javasolja, hogy ha egy mód van rá, akkor legalább 23 óráig engedjék 
meg nekik az utcabált itt benn a központban, itt könnyebb rendet tenni, ne engedjék ki őket a 
pályára. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: most az a kérdés, hogy 24 óráig tarthatnak utcabált, vagy nem. 
Javaslatként nem hangzott el a sportpálya helyszín, csak felvetésként.  
 
Seresné Lados Éva: javasolja, hogy engedélyezzék az utcabált 23 óráig a központban. 
 
Major Ferencné: jelen volt a megbeszélésen, ahol a roma önkormányzattal egyeztették a 
közös programot, ahol nagyon együttműködőek voltak. Korábbi falunapokra is emlékszik, 
amikor nagyon nehéz munka árán tudták a rendezvény befejezését elérni, mégis most azt 
támogatja, amit Dr. Bakos Beáta javasolt, hogy 23 óráig engedélyezzék az utcabál megtartását 
a központban. Eredendően ők hajnal 2-ig szerették volna az utcabált. 
 
Bertalan László: nem tudja, hogy fontos lehet-e most ez, de az egyik rendőrrel beszélgetve 
ahhoz az információhoz jutott, hogy a rendőröknek szeptember 29-én valamilyen 
rendezvényük lesz, ezért a jászladányi rendőrök valószínűleg nem is lesznek Jászladányon. 
Valószínűleg más helyről lesz rendőri jelenlét, de helyi rendőrök, akik helyismerettel 
rendelkeznek, nem lesznek ezen a rendezvényen. Ez nem biztos, csak fél információ, de 
lehetséges. Ha úgy dönt a testület, hogy lesz utcabál, akkor úgyis meg kell nekik oldani a 
helyszín biztosítását. Ha régen a hagyma napkor is problémát okozott az utcabál, akkor most, 
hogy a drog el van terjedve, hogyan tudják majd rávenni a résztvevőket, hogy menjenek haza, 
és ne balhézzanak. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a képviselők közül nem lesz olyan, aki közéjük fog állni, hogy 
menjenek haza.  
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Bertalan László: polgárőr parancsnokként valószínűleg ott fog állni.  
 
Dr. Bakos Beáta: valószínűleg ott lesz, tekintettel arra, hogy ott lakik. Úgy lesz vége az 
utcabálnak, hogy kihúzzák a dugót az erősítőből, és elhallgat a zene. Úgy gondolja, hogy a 
zenészek nem lesznek ittasak, és nekik meg lehet mondani, hogy itt véget ért a program. A 
település központjából a beszélgető, és italozgató embereket nehéz kiterelni, ez valóban így 
van. Ott nem érzi a dolgot fair-nek, hogy ebbe az egész dologba belement a testület, és akkor 
most nem szervezhetik meg úgy a roma napot, ahogyan ők szeretnék, pedig ez az ő napjuk. 
Ez a harmadik alkalom lenne, amit ők valahogyan megszoktak már, most az önkormányzat 
beleavatkozott, kért, egyezkedett, ők mindenbe belementek, és most ők is kérnek még 
valamit. Ők tulajdonképpen nem szerették volna ezt az egészet, ők nem akartak a nagy 
rendezvénnyel együtt bulizni. Számára még az lenne egy elfogadható lehetőség, ha 
felajánlanák nekik, hogy aznap tartsák meg a roma napot, csak kinn a pályán. Úgy, ahogyan 
szokták, és ahhoz nyújt segítséget nekik az önkormányzat. Ez az egész nem Czibak Lászlóról 
szól, bár ő a roma önkormányzat vezetője, de úgy érzi, és meg is érti miért, hogy polgármester 
asszony elfogult vele. De ez most nem Czibak Lászlóról szól, és el kell, hogy tudjanak 
vonatkoztatni, vagy pedig azt kell nekik mondani, hogy hagyják az egészet, és ne csináljanak 
semmit. Azért írta meg Suki Béla a kérelmet, hogy ne Czibak Lászlóval azonosítsák a roma 
napot.  Suki Bélával és Lólé Gyulával sokkal könnyebben szót lehet érteni, és most már 
Czibak László is felismerte, hogy jobb, ha nem ő írja meg a kérelmet, hátha akkor majd 
jobban tudnak kommunikálni. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: azért nem tud ezen túllépni, mert fel lett hívva a figyelmük 
tavaly, – és azt sajnálja, hogy akkor nem tettek rendőrségi feljelentést, mert akkor lehet, hogy 
nem lenne miről beszélni – kérték, hogy időben jelezzék, fogalmazzák meg a kérelmet. Oda 
adták nekik tavaly a sportpályát, – és függetlenül attól, hogy miket ordibált a mikrofonba és 
hogyan szidta a polgármestert – mégsem volt jó neki, mert ő nagy színpadot akart, székeket, 
asztalokat. A nagy színpad kivételével mindent megkaptak. Hozzá segítették őket két 
alkalommal a rendezvényhez, mégsem voltak jók. Nem volt jó. Akkor mihez asszisztáljanak 
még nekik? Tartsák meg jövőre úgy a roma napjukat, hogy időben szóljanak, mire van 
szükségük, itt lesz a testület, hozzájárul, pedig Czibak László lesz még az elnök, mert addigra 
még nem lesz választás, de lássa mögötte azt, hogy az elkövetkezendő egy évben akarnak 
valamit csinálni, mert nagyon nem is akarnak. Lólé Gyula az egyetlen, aki akar, és ő is azért 
akar, mert a NÜVI-nél van felvéve közalkalmazottként. Nem látja, hogy bármit is 
megmozdulnának a romák érdekében. A pályázati pénzekkel sem. Egyetlen pályázati pénz 
sem szól a romákról. 
 
Bertalan László: doktornő azt mondja, hogy ez nem Czibak Lászlóról szól. Szeretné 
elmondani azt az információt, hogy a saját testvére mondta, hogy Czibak Lászlóról szól, mert 
tavaly a testvérei ott dolgoztak a roma napon, és utána meg sem köszönte nekik, vagy meg 
sem kérdezte, hogy mivel tartozik, vagy bármi, annyit mondott hozzá, hogy a vidéki 
haverokat itatta, nekik volt minden. Ezután már a testvérek sem mennek neki segíteni, úgy 
tudja. Az egész roma nap csak Czibak Lászlóról szól, nem a jászladányi romákról, és nem a 
roma önkormányzatról, hanem az ő haveri köréről. Mivel képviselő asszonyék tárgyaltak 
velük, ezért most megérti, hogy nehéz helyzetben vannak. Véleménye szerint, hogy Czibak 
László mindenre rábólintott, az egy felső hatásnak köszönhető. 
 
Dr. Bakos Beáta: Czibak László megtehette  volna azt is, hogy nem egyezik bele amit kérnek 
tőle.  
 
Bertalan László: megtehette volna azt is, hogy feláll, és lemond az elnökségről. 



 54 

 
Bagi Zsolt Arnold: az elmúlt testületi ülésen is mondta ennek a napirendi pontnak a kapcsán, 
hogy nem tudják kikerülni, hogy egy ilyen lakossági összetételű településen roma nap legyen. 
Meg kell beszélni a hangosítóval, hogy 23 óra 00 perckor fejezze be a hangosítást.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: nem tudja, hogy milyen zenekarról, vagy zenéről van szó, és 
ki fog neki hangosítani.  
 
Dr. Bakos Beáta: valószínűleg a Bencő fia.  
 
Seresné Lados Éva: mondták nekik, hogy a hangosítást nem tudják biztosítani számukra.  
 
Bagi Zsolt Arnold: szólni kell az E-on felé, hogy eddig volt a kihelyezett szekrénynek bérleti 
joga, és áramtalanítsák. 
 
Bertalan László: nem az E-on kapcsolja le az áramot. Véleménye szerint, ha 11 órakor 
lekapcsolják, akkor még nagyobb probléma lesz. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a kérelem 24 óráig tartó utcabálról szól, ezzel szemben van 
egy javaslat, hogy 23 óráig engedélyezzék, és van egy olyan javaslat, hogy ne járuljanak 
hozzá az utcabálhoz. Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek más javaslata? 

(További javaslat nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
megtartásra kerüljön az utcabál 23 óráig a kérelemmel ellentétben? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen, 2 nem szavazattal elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
322/2018. (VIII. 30.) sz. határozata 
 
A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmére 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét, mely a 2018. 09. 29-én 
tartandó Ladány Napja rendezvényen 2130-tól 24 óráig tartandó utcabálra vonatkozott. 
Képviselő-testület a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmére 2018. 
09. 29-én 2130-tól 23 óráig engedélyezi az utcabál megtartását. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

  é r t e s ü l n e k .  
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
ne járuljanak hozzá a tűzijáték után megtartandó közös utcabálhoz? 
A Képviselő-testület a javaslatot 2 igen, 7 nem szavazattal elutasítja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
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323/2018. (VIII. 30.) sz. határozata 
 
A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmére vonatkozó javaslat 
elutasításáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadja el a 
Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmének elutasítására vonatkozó 
javaslatot. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

  é r t e s ü l n e k .  
 
 
Bagi Zsolt Arnold: a területfoglalást be kell jelenteni a rendőrséghez. A rendőrségnek is van 
felelőssége abban, hogy a 23 óráig tartó utcabál végén mindenki menjen haza. Ne húzódjanak 
be a rendőrök a rendőrőrsre, legyenek jelen. 
 
Bertalan László: a rendőr nem fogja azt mondani az embereknek, hogy menjenek haza.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a Kuckó esetében sem tudják megakadályozni, hogy idegen 
romák bejöjjenek a településre. Nem tudják megakadályozni, hogy ott drogot áruljanak, és 
helye legyen ennek, és idegen romák jönnek Zagyvarékasról, Újszászról, és még ki tudja 
honnak, most meg saját maguk adnak lehetőséget arra, hogy ezt megtegyék.  
 
Tóth Imre: a jövőre vonatkoztatva le kell ülni előre, és megbeszélni, hogy mik legyenek a 
határok, és mi az, amit közösen fel tudnak vállalni, engedni számukra, és mi az, amit 
egyöntetűen nem. Nem igazán jó az, ami most itt működik, mert nem igazodnak el benne, 
hogy mit szeretnének, úgy érzi. Amikor az elmúlt ülésen elmondták nekik, hogy nem 
tarthatnak roma napot, azt szeretnék évek óta, hogy jöjjenek be a falu rendezvénybe, ezt úgy 
értékelhették, hogy kollektíve ezt szeretné a testület. Azt nem határozták meg, hogy meddig 
engedjék a dolgokat működni, és ez lehet, hogy hiba volt. Jó lenne, ha a képviselők leülnének, 
és eldöntenék, hogy mit szeretnének ezzel tenni. Nem jó, ha nagy ellentétben vannak, és azt 
látják, hogy nem egységesek ebben a témában. Nem szeretné azt, hogy majd a roma 
önkormányzat azt feszegetné, hogy a testületben van 3 ember, aki nem szereti őket, és van 5 
ember, aki szereti. Ez nem igazán kellemes a testület számára. Tegyék meg azt, hogy 
egyeztessék le, vitassák meg maguk között, és ne testületi ülésen vitassák meg ezt. Meg kell 
beszélni, hogy hogyan szeretnék ezt a dolgot jövőre kezelni, mi az, amit megengedhetnek, mi 
az, amit ajánlatni, és adni tudnak, és mi az, amit nem szeretnének megengedni. Így álljanak a 
roma önkormányzat elé, és a nyilvánosság elé. Akkor nem lesznek egymással ellentétes 
véleményen. Kellemetlen számára, amikor olyan kérdésben mondanak ellent, amiben 
egyeztethettek volna előre. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: csak nem egyeztettek. Lehet, hogy úgy kellett volna tárgyalni 
velük, hogy ott lett volna az egész testület, nem csak 3 képviselő asszony. Meg kellett volna 
tárgyalni, hogy mik a kéréseik, és mi az elfogadható ezekből a testület számára. Kellemetlen, 
mert azért harcolnak, hogy idegen romák, és drogosak ne jöjjenek be a településre, most meg 
hozzájárultak a 11 óráig tartó utcabálhoz, pedig a Ladány Napja 21 óráig tart, a tűzijátékkal 
bezárólag. Azt gondolja nem maguktól írták ezt a kérelmet. Volt egy ilyen felvetés, hogy 
szeretnének bulizni. Megoldották a választás napján is a bulit, abból is nekik volt 
problémájuk. Sajnálja, hogy a testületet ilyen helyzetbe kell hozni. 
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Tóth Imre: volt már ilyen helyzet, amikor Kállai László volt a roma önkormányzat elnöke. 
 
Szöllősi János: igen, ugyanez volt Kállai Lászlóval is. 
 
Tóth Imre: náluk mindig van ilyen egyéniség, aki nem tud együttműködni, és ráadásul 
nagyon szélsőséges, és ellenséges a testülettel szemben. Ezért kellene a testületnek 
egységesnek lennie. Ezért vetette föl most, amikor már döntésre jutottak, és nem előtte, hogy 
egységesnek kell mutatkozni ebben a kérdésben. Nem kell, hogy azt láthassák, hogy egyik 
képviselő leült velük tárgyalni, és amiben ő kompromisszumokat kötött, azt a testület nem 
támogatja. Nem szabad ezt megengedni, mert ez nehézkes dolog. Egységesnek kell lenni 
minden tekintetben, és ha maguk között kimondják, hogy mire fognak nemet mondani, akkor 
nem vitatkoznak rajta utána. Kéri, hogy próbálják ezt így tartani, és akkor nem lesz 
kellemetlen senkinek. 
 
Bertalan László: egyetért Tóth Imrével, de csak addig tud egységes lenni bárki, amíg 
személyesen meg nem szólítanak valakit a trágár megjegyzéseikkel. Ezek után nehéz lenne 
egységesnek lenni, mert felhergelnék magukat. 
 
Tóth Imre: meg kell beszélni, és egységesen kell dönteni, de fontos, hogy akkor már az 
előzményekben is egységesnek kell lenni. Magukat hibáztatja azért, mert az előző testületi 
ülésen olyan dolgokra próbálták rávenni a roma önkormányzatot, amire azt gondolták, hogy 
jó lesz. Most meg azzal szembesülhettek, hogy mindenbe beleegyeztek, csak ezt az egyet 
kérték. 
 
Bertalan László: megírták a kérelmet, de egy roma önkormányzati tag sem jelent meg az 
ülésen, hogy megvédje a kérelmét. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: elment velük tárgyalni 3 képviselő anélkül, hogy előtte leült 
volna a testület, és megbeszélte volna, hogy meddig mehetnek el. Ebből kifolyólag senkit nem 
lehet hibáztatni, hogy most nem voltak egységesek. Csak azt beszélték meg előre, hogy 
azokat a programokat, amelyeket a pályázatban meg kell valósítani, próbálják meg beletenni a 
Ladány Napja programba. Többször kihangsúlyozta, hogy arról kell tájékozódni, hogy mik 
azok a kötelező pályázati elemek, amelyeket meg kell valósítani, és csak abba menjenek bele. 
Ehhez képest itt van ez a kérelem, ami nem hiszi, hogy kötelező pályázati elem, de az ő 
szórakoztatásukra lenne. Nincs ezzel baj, mert azért jött ide a kérelem, hogy a testület 
eldöntse. 
 
Tóth Imre: szíve szerint úgy szavazott volna, ahogyan polgármester asszony szavazott, de a 
legutolsó testületi ülésen, amikor tárgyalgattak erről a dolgokról, akkor kikényszerítettek 
belőlük valamit, amibe most teljesen együttműködően egyeztek bele. Lehet, hogy azon a 
tárgyaláson kellett volna előre kimondani, hogy utcabálról nem lehet szó, és akkor máris 
könnyebb lett volna a helyzet. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az együttműködés nem arról szól, amit Czibak László 
képvisel. Lehet, hogy arról szól, amit Suki Béla képvisel, és ez el is lett mondva. Bertalan 
László képviselő mondta el, hogy alkalmasabbnak tartja Suki Bélát elnöknek, mint Czibak 
Lászlót. Lehet, hogy összejön Czibak Lászlónak az a megkeresése, hogy mást akar 
polgármesternek indítani, vagy ő saját maga indul, és azt az emberek meg fogják szavazni. 
Végig kell gondolni, hogy az együttműködésnek egy személyben kell működni, vagy a két 
önkormányzatnak kell tudni együttműködni. Ha a két önkormányzatnak kell együttműködni, 
akkor a roma önkormányzat másik két tagja felállhatna, és mondhatná, hogy nem szeretnék 
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Czibak Lászlót elnöknek, mert nem tud együttműködni. Tudja, hogy több képviselő is tud 
vele együttműködni, és nem probléma számára. Személy szerint neki azért probléma, mert 
átélte, és azóta is éli azokat a dolgokat, amik ellene, ellenük irányulnak, pedig soha egy 
hangos szóval Czibak Lászlót meg nem bántották. 
 
Bertalan László: most kap egy nagy lovat maga alá.  
 
Mezei Norbert: ha most hibáznak, akkor legközelebb nem kell megengedni nekik. A testület 
akarta, hogy itt legyenek a központban. 
 
Bagi Zsolt Arnold: a romák alá a lovat nem a testület adja. A problémák ott fognak gyűrűzni, 
hogy a romák azért kapnak annyi támogatást az államtól, hogy ne menjenek sehová, hanem 
maradjanak itt. 
 
Tóth Imre: ettől függetlenül még mindig az a kérése, hogy beszéljék meg, hogy jövőre mit 
engednek, és mit nem engednek nekik. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: tavaly ilyenkor megbeszélték. 
 
Tóth Imre: csak azt beszélték meg, hogy be kell őket kényszeríteni az önkormányzati 
rendezvénybe. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: azt beszélték meg, hogy üljenek le tárgyalni arról, hogy a 
Ladány Napja akár lehetne 3 napos, és beszéljék meg, hogy ebben a 3 napban hogyan tudják 
megvalósítani azokat a programokat, amikre ők pályázhatnak. 
 
Tóth Imre: ezt most megtették. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a Művelődési Ház készen volt egy előre elkészített 
programmal, és a roma önkormányzat is készen volt egy roma napi programmal. A kettőt már 
nehéz egy napra bepréselni, mikor mind a kettő egy napos rendezvény. Ez most tűzoltás volt, 
és mindenki megpróbálta a lehető legjobbat kihozni belőle. 
 
Bertalan László: azt szeretné kérni a jelenlévőktől, hogy mindenki maradjon a rendezvény 
legvégéig. Ne addig, amíg a zene le nem lesz kapcsolva, hanem addig, amíg mindenki 
hazamegy. Akik most itt ülnek, mindenki legyen ott az utolsó percig. 
 
Dr. Bakos Beáta: ha nagyon nem akarják itt benn, akkor küldjék ki őket a sportpályára, és 
akkor reggeltől estig ott lehetnek, ahogy eredetileg tervezték.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ez már azért nem működne, mert L. L. Juniorral már 
módosítottak időpontot. Szombaton nem tudnának adni nekik székeket, asztalokat, nagy 
színpadot. 
 
Nagypálné Vasas Annamária (Óvoda u.): nem tudja, hogy ki jár a mindennapi életben a 
boltba, piacra az asztalnál ülők közül, de tényleg hagyni kell nekik valamit polgármester 
asszony. Abból, hogy miket ír az interneten, abból látszik az intelligenciája.  
   
Bertalanné Drávucz Katalin: van amiről nem tetszik tudni, ami nem az interneten történt.  
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Nagypálné Vasas Annamária (Óvoda u.): higgyék el, hogy ami a roma önkormányzat és a 
képviselő-testület között van, ez nem jó. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ez az ellentét csak neki van Czibak Lászlóval. A roma 
önkormányzat másik két tagjával semmi baj nincs.  
 
Nagypálné Vasas Annamária (Óvoda u.): ez az ember, és a csatlósai telekiabálták, 
telekiabálják a falut. Ha most nem lesz nekik tér engedve, akkor rettenetes dolog lesz. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ez előny, vagy hátrány? 
 
Nagypálné Vasas Annamária (Óvoda u.): higgye el, hogy az egyszerű lakosokon fogják 
kitölteni a bosszújukat, amit valahol megért. Ahogyan a doktornő mondta, valamit valamiért. 
A személyes ellentéteket muszáj félretenni. Annyian vannak, sőt lassan többen, mint a 
magyarok. Sok minden van nekik, ami jogszabályok alapján megengedett. Az, hogy nem 
kellene megengedni annyi mindent, az egy másik dolog. Ezzel ők élnek, és visszaélnek. Azt 
nagyon tudják a 6 iskolával, hogy milyen jogvédő szervezethez kell fordulni. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: nem gondolja, hogy most itt ekkora a probléma, ettől 
egyszerűbb a dolog. 
 
Nagypálné Vasas Annamária (Óvoda u.): saját fülével hallotta Czibaknét amikor kiabálta, 
hogy most már hová mennek, kihez mennek. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ha van alapja, akkor menjen is a jogvédő szervezethez. Ha van 
alapja, akkor ők is oda fordulnak, ahol a panaszukat meghallgatják. Ha nincs alapja, akkor 
hiába megy bármilyen jogvédő szervezethez. Nincs könnyebb a szónál.   
 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester a napirendi pontot lezárja. 
 
 
1 8 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés Bertalan János jászkapitány kérelmének megtárgyalására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: Bertalan János jászkapitány írásos kérelmét mindenki 
megkapta, melyben kapitány úr teendői ellátásához költségtérítést kérne. Pénzügyi bizottság 
tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Bagi Zsolt Arnold a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság nem 
javasolja a kérelem támogatását. 
 
Mezei Norbert: a pénzügyi bizottság kért tájékoztatást arról, hogy 2018-ban eddig mennyi 
költségtérítés lett kifizetve kapitány úr részére, ez az összeg 66.379,- forintot félévig. 
 
Tóth Imre: már nem regnáló jászkapitány, hanem emeritus, tehát azok a kötelezettségek, 
amelyek korábban terhelték ezt a tisztséget, most már nem lesznek. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye vagy más javaslata? 
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(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a pénzügyi 
bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
324/2018. (VIII. 30.) sz. határozata 
 

Bertalan János jászkapitány kérelmére 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága javaslatára figyelemmel elutasítja Bertalan János 
jászkapitány költségtérítésre vonatkozó kérelmét, tekintettel az Önkormányzat szűkös 
anyagi helyzetére. 

 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Bertalan János jászkapitány 

  é r t e s ü l n e k .  
 

 

1 9 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés az EFOP-1.5.3 és EFOP-3.9.2 kódszámú projektek keretében települési ösztöndíj és 

ösztönző pályázatok meghirdetésére 

Előadó: Major Ferencné alpolgármester 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos előterjesztést ülés előtt mindenki megkapta, átadja a 
szót Major Ferencné alpolgármesternek. 
 
Major Ferencné: a júliusi testületi ülésen a járási pályázatok kapcsán kiírásra kerültek az 
ösztöndíj és ösztönző pályázatok. A bíráló bizottság átruházott hatáskörében megtörtént a 
pályázatok elbírálása, és annak okán, hogy nem minden pályázati kiírásra érkezett be 
pályázat, és a projektben rendelkezésre álló keretösszeget a támogatások még nem merítették 
ki, javasolja az ösztöndíj és ösztönző pályázatok újbóli meghirdetését. Ezek a támogatások 
100%-ban lefinanszírozhatóak a pályázatokból. Az EFOP-3.9.2 pályázatnál a humán 
szolgáltatásban dolgozó szakemberek számára kiírt pályázatot eredménytelenné szükséges 
nyilvánítani. 
 

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 EFOP-1.5.3. 
pályázatnál az ösztönző pályázat meghirdetésével? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
325/2018. (VIII. 30.) sz. határozata 
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Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti 
járásban” című projekt keretében települési ösztönző pályázat meghirdetésére 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete települési ösztönző 
pályázatot hirdet az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 kódszámú, „Humán szolgáltatások 
fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekt keretében a humán szolgáltatásban 
dolgozó szakemberek számára a pályázati felhívásban foglaltak szerint. 

 

Határidő: a felhívás szerint 
Felelős: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 

 

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

  é r t e s ü l n e k .  
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az EFOP-1.5.3. 
pályázatnál az ösztöndíj pályázat meghirdetésével? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
326/2018. (VIII. 30.) sz. határozata 
 
Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti 
járásban” című projekt keretében települési ösztöndíj pályázat meghirdetésére 

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

Határidő: a felhívás szerint 
Felelős: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 

  é r t e s ü l n e k .  
 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az EFOP-1.5.3. 
pályázatnál bíráló bizottság létrehozásával az előterjesztésben szereplő javaslat szerint? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
327/2018. (VIII. 30.) sz. határozata 
 
Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti 
járásban” című projekt keretében települési ösztönző és ösztöndíj pályázat elbírálására 
bíráló bizottság létrehozására 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-1.5.3-16-2017-
00032 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” című 
projekt keretében települési ösztönző és ösztöndíj pályázatok bírálóbizottsági 
tagjainak Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert, Lovász Imre jegyzőt, Major 
Ferencné szociális támogatót jelöli ki.  

 

Határidő: a felhívás szerint 
Felelős: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 

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

  é r t e s ü l n e k .  
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az EFOP-3.9.2 
pályázatnál a kiírt ösztönző pályázat eredménytelenné nyilvánításával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
328/2018. (VIII. 30.) sz. határozata 
 
Az EFOP-3.9.2-16-2017-00019 kódszámú, „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti 
járásban” című projekt keretében települési ösztönző pályázat eredménytelenné 
nyilvánításáról 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-3.9.2-16-2017-
00016 kódszámú, „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” című 
projekt keretében a humán szolgáltatásban dolgozó szakemberek számára kiírt 
települési ösztönző pályázatot eredménytelenné nyilvánítja. 

 

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

  é r t e s ü l n e k .  
 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az EFOP-3.9.2 
pályázatnál az ösztönző pályázat meghirdetésével? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
329/2018. (VIII. 30.) sz. határozata 
 
Az EFOP-3.9.2-16-2017-00019 kódszámú, „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti 
járásban” című projekt keretében települési ösztönző pályázat meghirdetésére 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete települési ösztönző 
pályázatot hirdet az EFOP-3.9.2-16-2017-00016 kódszámú, „Humán kapacitások 
fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekt keretében a humán szolgáltatásban 
dolgozó szakemberek számára a pályázati felhívásban foglaltak szerint. 

 

Határidő: a felhívás szerint 




