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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester nagy tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit 
a soros képviselő-testületi ülésen. Külön köszönti Dr. Berkó Attila kormánymegbízott urat a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal részéről. Köszöni, hogy megtiszteli 
jelenlétével a testületi ülést. Tudják, hogy nagy feladatot vállalt, és a megyében minden 
képviselő-testülethez szeretne eljutni. Mielőtt a napirendi pontokat megszavaztatná, átadja a 
szót kormánymegbízott úrnak. 
 
Dr. Berkó Attila: köszöni szépen a meghívást. Nem olyan régen ennek az épületnek az 
átadóján volt itt, amikor elkészült az energetikai fejlesztés. Nincs leírva, hogy egy 
kormánymegbízottnak kötelessége, vagy feladata végigjárni a megye településeit, viszont 
határozott elképzelése, hogy ezt megteszi. Nincs különbség a kisebb települések és a városok 
között, minden településre úgy tekint, hogy közösen kell együtt dolgozniuk a településeknek a 
Kormányhivatallal. Közbenső egységek a járási hivatalok, velük is együtt kell dolgozni. 
Mindegy, hogy választott vagy kinevezett tisztségviselőként dolgoznak, mindenképpen az itt 
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élő emberek munkáját azzal segítsék, hogy szoros együttműködésben dolgoznak. Ez a 
múltban is így történt, és ezen semmiképpen nem kíván változtatni. Talán olyan kapcsolódási 
pontokat, és olyan esetleges problémás helyzeteket is meg kell oldani, ami korábban esetleg 
nem így történt. Nagy híve annak, hogy üljenek le közösen, egyeztessenek, és tárgyaljanak 
bizonyos kérdéskörökben. Azokban a kérdésekben is, amelyben a kormányhivatal hatósági 
jogkörben jár el az önkormányzat vonatkozásában. A képviselő-testület vonatkozásában azt a 
tájékoztatást kapta kollégáitól, hogy Jászladányon egy konstruktív, jól működő testület van, 
melyet ezúton is köszön, és kéri, hogy a későbbiekben is ugyanígy működjenek, hiszen 
mindenkinek az a dolga, hogy fejlődjön a település. Úgy gondolja, hogy a fejlődés látható 
abban, hogy a testület, ha nem is mindenben, de a végén egyetért bizonyos kérdésekben. Ha 
bármilyen beruházásra készül a település, például a TOP-os pályázatok keretében is, híve, 
hogy egyeztessenek. Itt a vezérvonal a megyei önkormányzaté, a velük való egyeztetés 
eredménye az, hogy milyen beruházásra kerül sor a településen, de ehhez számtalan hatósági 
engedélyeztetési eljárás kötődik. Kéri polgármester asszonyt, jegyző urat, aljegyző urat, hogy 
keressék bátran, mert sokkal könnyebb úgy bármit megtervezni, ha az elképzeléseket előre 
megbeszélik, azt hogy építeni, bontani hogyan szeretnének. Sok olyan felesleges, esetleg nem 
megfelelő eljárást meg tudnak előzni ezzel az egyeztetéssel, ami ezt akadályozza. 
Látogatásának egyéb apropója nincsen, bemutatkozó jelleggel van itt. Sokakkal találkozott 
már különböző fórumokon, de több mindenkivel még nem. Július óta látja el a kormány 
megbízotti feladatait, a korábbi kormánymegbízott asszony országgyűlési képviselő lett. 
Korábban is a Kormányhivatalnál dolgozott főigazgatóként, illetve már a Kormányhivatal 
megalakulása óta erősíti, segíti ezt a csapatot, néha kisebb, néha nagyobb sikerekkel. Nagyon 
nagy szervezet a Kormányhivatal, nagyon sok feladatkörrel, több mint 1500-an vannak. A 
szolnoki honvédség után a második legtöbb embert foglalkoztató szervezet a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivatal. Bizonyos hatáskörök az évek során kerültek el az 
önkormányzatoktól, azt is megkapták a Kormányhivatalban. Azt még nem tudja, hogy a 
későbbiekben milyen elképzelései vannak a Miniszterelnökségnek a további munkáról, 
várhatóak változások, de erről még nincsen információja. Lehet hallani, hogy lesznek majd 
pályázati források is kis településeknek, de ennek is még csak a tervezetét látják. Bízik benne, 
hogy ez a pályázat hamarosan megjelenik, és ez szintén olyan lehetőség lesz, amelyhez szoros 
együttműködésre van szükség. Olyan fejlesztési forrásokat lehet megcélozni, amely esetleg az 
útra, vagy egyéb másra vonatkozik. Bemutatkozó jelleggel ennyit szeretett volna elmondani, 
ha van valami kérdés, akkor arra szívesen válaszol, vagy ha nem tud most válaszolni, akkor 
utána fog nézni, és írásban megküldi válaszát. Az egész képviselő-testületnek és 
önkormányzatnak felajánlja segítségét, bízik benne, hogy konstruktív munkát fognak folytatni 
a következőkben.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselő-testület tagjait és a jelen lévőket, hogy 
van-e valakinek kérdése kormánymegbízott úrhoz? 
 
Szöllősi János: nem kérdést szeretne feltenni, inkább kérni szeretne. Jászladányban a 
közelmúltban több mint 100 gyermeket helyeztek ki különböző egyházi és egyéb szervezetek 
nevelőszülőkhöz. Van egy nagyon tisztelt gyermekorvos Jászladányon, aki 70 évét már 
betöltötte, azon kívül az óvodai és bölcsődei létszám már a maximumra lett emelve, óvónő és 
pedagógushiány van az intézményekben, ezért nagyon nehéz a nevelt gyermekek ellátása több 
területen is. Szeretné kérni, hogy a nevelésbe vételt szabályozzák kicsit szigorúbban. Tudja, 
hogy elsődleges szempont az, hogy a gyermekek családban nőjenek fel, de ennek a település 
látja kárát akár oktatás, akár egészségügy szintjén, mert ezeket a gyermekeket el kell látni. Ha 
lehet, akkor ezt Kormányszinten szabályozzák úgy, hogy ne a pénz, a munkaviszony 
domináljon a gyermekek nevelésbe vételénél, hanem a gyermek szeretet. Ha ebben tud 
segíteni kormánymegbízott úr, akkor azt megköszönné.  
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Dr. Berkó Attila: ez egy összetett kérdés, hiszen egyik oldalról azt látják, hogy a 
családtámogatási rendszer a nevelőszülői hálózatot fejleszti, és ennek a célja teljesen 
elfogadható, hogy azok a régi mamutintézményeket, nevelőotthonokat felváltotta a 
nevelőszülői elhelyezés, mely a gyermekek érdekeit szolgálja. Sajnos azt látja, hogy évek óta 
nem sikerült a gyermekvédelmi szakellátásba kerülő gyermekek létszámát csökkenteni, ez a 
szám az elmúlt években állandósult. Mindenképpen úgy gondolja, hogy a nevelőszülői 
elhelyezést támogatni kell. A másik kérdés, hogy a településeknek mekkora a befogadó 
képessége óvoda, iskolai és egészségügyi ellátás területén. A harmadik oldal a település 
lakóinak jövedelmi helyzete. Azzal, hogy erősödik a nevelőszülői hálózat egyre erősebb az 
irány arra felé, hogy munkaviszonyt létesítsenek. A hivatásos nevelőszülő munkaviszonynak 
számít. Ez a három olyan pont, amire fókuszálni kellene. Ezek a szervezetek legkisebb része 
állami fenntartású, a megyében ezt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi 
Gyermekvédelmi Szakszolgálat működteti. Zömében alapítványok és egyházak által 
működtetett intézmények azok, akik jelentős számú kihelyezést tettek, nem csak 
Jászladányon, hanem más településen is. Maga az elhelyezés fontos, és az is nagyon fontos, 
hogy olyan helyre kerüljenek a gyerekek, ahol nem elsősorban az anyagi haszonszerzés miatt 
vállalják a gyermekek nevelését. Ez egy munka, ezt el kell ismerni, az ezzel járó költségek 
fedezése rendben van. Ha egy család dolgozik, és emellett ellátja a családi kapcsolatokat, az 
teljesen rendben van, de ha ebből akarnak megélni, az már nem elfogadható. Nem tudja, hogy 
a településen melyik van többségben. A nevelőszülők részére van egy képzés, utána egy 
felmérés, hogy hová helyezhető ki gyermek. Segítségét abban tudja felajánlatni, hogy 
azoknak a szervezeteknek a vezetőivel, akik ezt szervezik egyeztetést folytat, hogy 
semmiképpen se tegyenek ki működési engedélyt olyan településre, ahol nem került a 
település vezetésével egyeztetésre. Sajnos ilyen szempontból nem kérdezik meg ezeket a 
fontos információkat, hogy hány gyerek ellátására képes az orvos, iskola, óvoda, 
közétkeztetés.  A jelenlegi kihelyezés számon nem tudnak változtatni, de ha ilyen nagy a 
probléma, akkor a későbbi kihelyezések tekintetében egyeztetés szükséges. A 
Kormányhivatalnak ebben eljárási jogköre nincsen, de az egyéb feladatok tekintetében 
mindenképpen fontosnak tartja, hogy erről beszéljenek. Rengeteg olyan szervezet van a 
megyében, amelyiknek nem megyei a működési területe, van, aki az egész országra 
vonatkozóan lát el nevelőszülői feladatokat. Egyik oldalról egyetért azzal, hogy fontos a 
gyermekek nevelőszülőknél történő elhelyezése, másik oldalról pedig egyeztetést tart 
szükségesnek arról, hogy a településnek mekkora a befogadó képessége. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: köszöni a pozitív hozzáállást. Ez a kezdeményezés, amit 
képviselő úr jelzett, és már több mint 1 éve jeleznek az intézményvezetők, - nem csak az 
önkormányzati fenntartású intézmények, - hogy hol, milyen problémát jelent. Tavaly ezzel 
kapcsolatosan valamennyi intézményvezető aláírásával egy összefoglalót eljuttattak a 
Kormányhivatalhoz, és Országgyűlési Képviselő úrhoz. 
 
Dr. Berkó Attila: olvasta ezt az összefoglalót.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az akkori közel 70 fős gyerekszám jelenleg 140.  
 
Dr. Berkó Attila: akkor nem csökkent. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: nem csökkent, másfél év alatt a duplájára nőtt. Valamennyi 
szervezetnek eljuttatták ezt a levelet, ahol nevelőszülői hálózatot szerveznek. Volt egy 
időszak, amikor megállt a gyermekkihelyezés, azt gondolták, hogy komolyan vették ezt a 
problémát, de most újra ott tartanak, hogy kiéleződött ez a helyzet, és az óvodában csapódott 
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le legelőször, amikor gyermeket kellett visszautasítani, mert nincs hely az óvodában. Attól fél, 
hogy a további folyamatban az fog jelentkezni, hogy a helyi gyerekeket sem tudja felvenni a 
helyi óvoda. Évek óta azon dolgoznak, hogy valahogyan itt tartsák a jászladányi embereket, 
gyerekeket, szülőket, mind az intézményben, mind pedig a munkahelyeken, és akkor most a 
létszám hiány miatt kell eltanácsolni a helyieket, mert nincs kapacitása az intézménynek. 
Most újra összefoglalót kért az intézményvezetőktől, hogy írják le azt, hogy melyik 
intézményben milyen problémát jelent a nevelésbe vett gyermekek ellátása, és ez nem a 
nevelőszülők ellen, és nem a gyerekek ellen van, hanem a település kapacitása érdekében. 
Jövő héten eljuttatja az összefoglalót a Kormányhivatalba, és Pócs János képviselő úrhoz. 
Bízik benne, hogy találnak olyan fórumot, ahol érdemben tudnak erről beszélni. A 
szervezeteket korábban megkeresték levélben, de csak átmeneti változás történt az ügyben. 
 
Dr. Berkó Attila: mindenképpen várja az összefoglalót, meg fogják találni azt a fórumot, 
ahol érdemben tudnak erről tárgyalni. Úgy tudja, hogy jelenleg a toborzási folyamatban, 
amikor a nevelőszülőket keresi a szolgáltató, az adott személy lakásán kívül semmilyen más 
kérdés nem vonatkozik arra, hogy van-e óvodai vagy iskolai férőhely, egészségügyi ellátás 
megoldható-e. Ezek a kérdések, amelyek nagyon fontos kérdések nem merülnek fel az 
elhelyezés során. Nem korlátozva a szolgáltató lehetőségét, talán ide kellene beépíteni egy 
olyan pluszt, hogy a szolgáltató ne csak a lakáskörülményeket vizsgálja, hanem az egyéb 
ezzel kapcsolatos infrastruktúrát is. Ha nincs meg az infrastruktúra, akkor vagy egy olyan 
működési engedélyt kell kiadni, amire még nem helyezhető ki gyerek, vagy korlátozni kell a 
férőhely számot. Ez a gyermekvédelemnek egy nagyon összetett kérdése. Mindig van egy pár 
település, ahol csúcsosodik ez a probléma, de nem országos problémáról van szó. A 
jelentkezők hulláma indítja ezt el, mindenképpen fontos az egyeztetés ebben a kérdésben. 
Várja az összefoglalót, mert sürgős lépéseket kell tenni ebben az ügyben. Azt látja a 
legcélravezetőbbnek, hogy kerüljön be az engedélyeztetésbe egy olyan kérdéssor, amit a 
jegyzőnek kell leigazolni arról, hogy az ellátás megoldott-e, mert a településen élő gyermekek 
nem szenvedhetnek hiányt a nevelésbe vett gyermekek miatt.  
 
Bertalan László: Jászladány lakosainak nagy része roma származású, ez sok problémát okoz 
a településen élők számára. Sok testületi ülésen felvetődött már, hogy a lakosság ezen része 
miatt nagyon sok helyen szemétlerakók vannak, és nagyon sok a kóbor kutya. Amit leginkább 
fájó pontnak érez, és évek óta nem tudnak elintézni, hogy a romos házakat valamilyen szinten 
csökkentsék, mert ez csak szaporodik. Jászladányon most is 6-8 olyan ház van, aminek 
lebontották a tetejét, kiszedték a faanyagot, az ajtót, ablakot, a vályogfal életveszélyesen áll, 
vagy éppen már az esőzések miatt összeomlott, és az önkormányzat tehetetlen. Egy kis 
segítséget kaphatnának-e ez ügyben? A kóbor kutyák problémáját kezeli az önkormányzat 
valamilyen szinten, de itt is külső segítségre volna szükség. 
 
Dr. Berkó Attila: ezek nagyon fontos kérdések. A szemétlerakóval kapcsolatban annyit tud 
elmondani, hogy a Kormányhivatalnál és a Járási Hivatalnál van környezetvédelmi eljárás. 
Nagyon nehéz azt feltárni, hogy ki az elkövető, volt már olyan eset, amikor a szemétből 
beazonosítható a lerakó személy, de ez a kevesebb eset. Nagyon szűk mozgástere van ebben a 
témában a hatóságnak. Ha elvitetik a szemetet, akkor kire terhelik a díját? Ez a probléma 
hosszú éveken keresztül az önkormányzat felelőssége volt. A Kormányhivatal hatáskörébe 
tették ezeket a dolgokat, de ha nem kapnak mellé jogosítványokat, és olyan dolgokat, amikre 
szüksége lenne, akkor nem tudnak vele mit kezdeni. A kóbor ebek vonatkozásában a hatósági 
feladatok kétfelé irányulnak, egyik része az önkormányzatoknál, másik része a 
Kormányhivatalnál van. Kell lenni egy begyűjtő telepnek, általában erre cégek szakosodnak, 
de általában ezek a cégek nem látják el a feladatot. Felmerül az a kérdés is, hogy az állatorvos 
hogyan tudja ellenőrizni a chip meglétét, pedig tudják, hogy a kutyák ezredszázalékában van 
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chip. Nyomon követhetetlenek azok, hogy egy kutyának egy évben hány kölyke van. Komoly 
hatósági eszköz kellene. A Kormányhivatalnak és az önkormányzatnak együtt kell a 
jogszabályokat átvizsgálni, és olyan lépéseket tenni, amik a megoldások irányába visznek.  
Az építési ügyek vonatkozásában 5-10 évvel ezelőtt megkapták a listákat az 
önkormányzatoktól azokról az ingatlanokról, amelyek ilyen állapotban vannak. A jászság 
bővelkedik problémás ingatlanokkal. A Kormányhivatal meghozza az ingatlanok 
vonatkozásában a jó karbantartásra, vagy a bontásra kötelező határozatukat, melyekben 
kötelezik a felet a határozat végrehajtására, de nem teszi meg. Végrehajtás történik, mely 
átkerül a NAV-hoz, és utána lehet, hogy mégsem történik meg a bontás, vagy jó karbantartás. 
Írtak egy jogszabály módosítási javaslatot A és B verzióban. Ha az önkormányzatnál lenne ez 
az eljárás, akkor az önkormányzat kapjon hozzá jogosítványokat, pénzt, lehetőséget, és 
behajtási engedélyt, ha a Kormányhivatalnál marad az eljárás, akkor pedig a Kormányhivatal 
kapja meg ezeket. Így, hogy a jogosítványok szerteágaznak, a rendszerben nem tudnak vele 
mit kezdeni. Több olyan ingatlan van, amire a bontási kötelezést megkapták a tulajdonosok 
hosszú hónapok óta, de nem teszi meg a bontást a tulajdonos. Ha ez lejár, akkor végrehajtani 
nem hajthatják végre, át kell tenni a NAV-hoz, a NAV-nak pedig semmilyen eszköze nincsen. 
Az építési mód sok esetben a vályog, ahol lehet, hogy idejében elvégezve a jó karbantartás 
még eredményes lehet, de ha nem végzik el, akkor tönkremegy az épület. Az önkormányzattal 
akkor tudnak hatékonyan együttműködni, ha az ingatlan közterületet veszélyeztet, mert abban 
az esetben az önkormányzat elbonthatja az épületet, volt is erre példa az elmúlt években. Ha 
nem közterület, a szomszédokat nem veszélyezteti, és nincs közegészségügyi veszélye, akkor 
jelenleg csak a törvényileg leírt utat tudják végigjárni. Ezt az utat szeretnék módosíttatni úgy, 
hogy egy kézben legyen, és az a szerv, amelyik eljár, az úgy járhasson el, hogy az ügyet 
végigvihesse teljesen, elbonthassa a házat, ha az másképpen nem végrehajtható. Ebben az 
esetben felmerülne az a kérdés, hogy ki fizeti ki a költségeket, mert a bontás is, és a veszélyes 
anyag elszállítása is magas költségekkel jár. Jó lenne, ha erre is kapnának jogosítványokat. 
Minden ingatlannál egyszerre nem tudnak eredményeket elérni, de próbálják meg sorra venni 
úgy, hogy annak legyen eredménye. Tavalyi évben volt rá forrás, hogy a Kormányhivatal ezt 
meg tudta tenni, 7 vagy 8 ingatlant bontottak el a megyében. Jelen pillanatban erre nincsen 
engedélyük. A Kormányhivatal sem vállalhatja fel, hogy engedély nélkül bontson el 
ingatlanokat. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megköszöni a tájékoztatatást.  

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin megköszöni a Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola 
Jászladányi Tagintézménye vezetőjének, Szikszai Jánosnak, hogy helyet biztosított a 
képviselő-testületi ülésnek. A munkaterv javaslatkéréseknél Gyárfás Lajos képviselő 
javaslatot tett arra, hogy az intézményi beszámolókat mindig az érintett intézményben 
tárgyalják, mely nagyon jó javaslat volt. A júniusi testületi ülést az óvodában tartották, amikor 
végigjárták az intézményt elejétől a végéig, így minden képviselő megtekinthette azt. Az ülés 
végén az iskola épületét is végig fogják járni.  Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 8 fő 
jelen van, Bagi Zsolt Arnold képviselő jelezte távolmaradását, a testület határozatképes, az 
ülést megnyitja.  Megkérdezi a képviselőket, hogy a meghívóban szereplő 10 napirendi 
ponttal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, vagy plusz napirendi pont, illetve módosító 
javaslata? 
 
Tóth Imre: nyílt ülés végére javasolja Egyebek napirendi pont tárgyalását. 
 
Major Ferencné: javasolja nyílt ülésben tárgyalni a TOP-5.3.1 kódszámú járási projekt 
keretében szolgáltató kiválasztásáról szóló előterjesztést.  
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 (További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
nyílt ülésben 10. napirendi pontként a TOP-5.3.1 kódszámú járási projekt keretében 
szolgáltató kiválasztásáról 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 
338/2018. (IX. 20.) sz. határozata 
 
Napirend kiegészítése 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi 
ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben 10. pontként kíván 
tárgyalni: 

10./ Előterjesztés a TOP-5.3.1 kódszámú járási projekt keretében szolgáltató 
kiválasztásáról  

 Előadó: Major Ferencné alpolgármester 
 

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

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
nyílt ülésben 11. napirendi pontként Egyebek napirendi pontot tárgyaljon a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
339/2018. (IX. 20.) sz. határozata 
 
Napirend kiegészítése 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi 
ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben 11. pontként kíván 
tárgyalni: 

11./ Egyebek 
 Előadó: Tóth Imre képviselő 

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

 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a mai napirendet, 
mely következtében 11 napirendi pontot nyílt ülésben, 1 napirendi pontot zárt ülésben tárgyal 
a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
340/2018. (IX. 20.) 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./ Tájékoztató a 2017/2018-as tanév általános iskolában végzett oktató, 

nevelő munkájáról (különös tekintettel a hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásáról) 

 Előadó: Szikszai János a Szászbereki Kolping Katolikus Általános iskola 
Jászladányi Tagintézményének vezetője 

2./ Tájékoztató a 2017/2018-as tanév általános iskolában végzett oktató, 
nevelő munkájáról (különös tekintettel a hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásáról) 

 Előadó: Földváriné Greiz Ágnes a Jászladányi Móra Ferenc Általános 
Iskola igazgatója 

3./ Tájékoztató az önkormányzat 2018. I. félévi költségvetésének helyzetéről  
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,  
  Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

4./ Beszámoló a gyermekétkeztetés helyzetéről, közmunkaprogramban 
megtermelt javak felhasználásáról, gazdálkodásról, állam általi 
támogatásról, valamint a szünidei étkeztetés tapasztalatairól 

 Előadó: Lóczi István aljegyző, 
  Göröcs László NÜVI mb. vezetője, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

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

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

6./ Előterjesztés Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Foglalkoztatási 
Esélyegyenlőségi Tervének elfogadására 

 Előadó: Major Ferencné alpolgármester 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

7./ Javaslat a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérelme alapján maximális 
csoportlétszám növelésére 

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

8./ Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójához történő csatlakozásra 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,  
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
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9./ Előterjesztés a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00013 azonosító-számú, „Szociális 
alapszolgáltatások fejlesztése Jászladányban” című projekt kapcsán 
projektmenedzsment tevékenység ellátására szolgáltató kiválasztására 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 

10./ Előterjesztés a TOP-5.3.1 kódszámú járási projekt keretében szolgáltató 
kiválasztására 

 Előadó: Major Ferencné alpolgármester 

11./ Egyebek 
 Előadó: Tóth Imre képviselő 

   

Zárt ülés: 

 

12./ Személyi javaslatok Jász-Nagykun-Szolnok Megyei kitüntető díjakra 
 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 .  

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

Tájékoztató a 2017/2018-as tanév általános iskolában végzett oktató, nevelő munkájáról 
(különös tekintettel a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
felzárkóztatásáról) 
Előadó: Szikszai János a Szászbereki Kolping Katolikus Általános iskola Jászladányi 

Tagintézményének vezetője 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az iskola munkájáról készült írásos tájékoztatót minden 
képviselő megkapta, megkérdezi Szikszai János tagintézmény-vezetőt, hogy kívánja-e az 
írásos anyagot összefoglalni, vagy kiegészíteni? 
 
Szikszai János: nem szeretné szóban kiegészíteni az írásos tájékoztatót, igyekezett mindent 
résztelesen leírni, amennyiben kérdés merül föl, annak megválaszolásában szívesen áll 
rendelkezdésre. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy az írásos anyaggal 
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? 
 
Szöllősi János: a tavalyi tájékoztatóhoz hasonlítva ez a tájékoztató ég és föld. A jelenlegi 
írásos anyag részletesen tartalmazza az iskolában folyó munkát. Úgy érzi, ennek az iskolának 
szerencséje van a másik iskolához képest, mert minőségbeli különbség van az itt tanuló 
gyerekek, azok szülei, hozzátartozói között a Móra Ferenc Általános Iskolához képest.  
Kívánja, hogy a másik iskola is ilyen szintre jöjjön fel, amennyiben olyan gyerek anyaga lesz 
neki is. Gratulál az oktató, nevelő munkához, és amit még ezen kívül elvégeznek a gyerekek 
érdekében.  

(További hozzászólás nem hangzik el.) 
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a Kolping 
tagintézmény vezetője részéről készített tájékoztatót?  
A Képviselő-testület a tájékoztatót 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
341/2018. (IX. 20.) sz. határozata 
 
Szászbereki Kolping Katolikus Általános iskola Jászladányi Tagintézménye 
tájékoztatójának elfogadása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szászbereki 
Kolping Katolikus Általános iskola Jászladányi Tagintézményének vezetője, Szikszai 
János által készített tájékoztatót az általános iskolában végzett oktató, nevelő munkáról 
a 2017/2018-as tanévre vonatkozóan. 
Képviselő-testület megköszöni a pedagógusok egész évi munkáját, valamint jó 
együttműködésüket az önkormányzattal.  
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola Jászladányi 

Tagintézménye helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

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

Tájékoztató a 2017/2018-as tanév általános iskolában végzett oktató, nevelő munkájáról 
(különös tekintettel a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
felzárkóztatásáról) 
Előadó: Földváriné Greiz Ágnes a Jászladányi Móra Ferenc Általános Iskola 

igazgatója 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a Jászladányi Móra Ferenc Általános Iskola részéről is 
megkapta mindenki az írásos tájékoztatót, mely szép vastag anyag lett. Átadja a szót 
Földváriné Greiz Ágnes igazgatónak. 
 
Földváriné Greiz Ágnes: a tájékoztatóban részletesen leírta az egész évi munkát, a 
sarokszámokról szeretné még külön tájékoztatni a képviselő-testületet. A tavalyi tanévben 36 
teljes álláshely volt az intézményben, 26 pedagógussal kezdték az évet, tehát 10 pedagógus 
eleve hiányzott, 24 fővel fejezték be a tanévet. Nyugdíjba, és szülési szabadságra mentek 
kollégáik. A nem szakosan leadott órák aránya átlagban megközelíti az 50%-ot. 
Intézményvezetőként heti 4 órája van, ehelyett heti 28 órában tanított, és mellette látta el a 
közel 430 fős iskola intézményvezetői feladatait. Ugyanez vonatkozik a két helyettesére is, 
heti 6 kötelező órájuk van, ehelyett 30, illetve 31 órában tanítottak, és emellett végezték a 
szakmai feladatukat. Részletesen beszámolt a személyi feltételekről, melyek némileg jobbak 
lettek erre a tanévre vonatkozóan, jelenleg az 5 új kolléga mindegyike még az intézményben 
van, úgy tűnik, hogy állják a sarat. Tavaly ilyenkor az 5 főből már csak 1 volt.  A tanulóik 
80%-a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű. 2 év alatt 44 fővel nőtt az 
intézményben a nevelésbe vett gyermekek száma, ezen a nyáron közel 20 fővel, mely 1 plusz 
pedagógust, és 1 tantermet igényel. A fizikai és tárgyi korlátaiknak majdnem teljesen a végére 
értek, de a kötelező feladatot el kell látni bármilyen módon. Ennek mindent alárendelnek, de 
fárad a pedagógus, mint ahogyan fárad az óvodapedagógus, a védőnő, és mindenki más. Az 
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amúgy is sérült, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek közé még jönnek a nevelésbe vett 
gyermekek, akik többszörösen sérültek. A gyermekek 95%-ának sokkal jobb helye van 
családba fogadva, mint ahonnan kiemelték, az iskolának nagyobb gondja inkább a gyámokkal 
van, és a szolgáltatókkal. Azt sem tudják, hogy a gyámok nagy része kicsoda. Illene 
személyesen eljönni az intézményhez. A gyámok részére örökké pedagógiai jellemzéseket 
gyártanak, de visszajelzés nincs. Jó lenne tudni, hogy pl. a 7 Rostás gyerek mögé kit 
helyeztek el gyámnak, akit ha alkalmasint hívniuk kell, akkor tudnák, hogy ki az a személy, 
akivel beszélnek. Az igazolatlan hiányzások némileg csökkentek, de ez még mindig azt 
jelenti, hogy a gyerekek 10 hónap helyett 8,5 hónapot töltenek az iskolában. 50 órás jelzés 20 
fő esetében történt, nem visszatartó erő a családi pótlék megvonása. 3 nagy EFOP-os 
pályázatban vesznek részt, egy 89 millió forintos digitális korszerűsítéses pályázatban, 
befejeződött a nyílászárók fejlesztése pályázat, a műfüves pálya átadása várhatóan október 
végén lesz. 67 tanuló vesz részt az útravaló ösztöndíj programban. Minden évben elvisznek 
40 kapott gyermeket a határon túlra, határtalan lelkesedéssel. Részletesen leírta a nevelő és 
oktató munka célkitűzéseiről, őszintén a megvalósulásról, és benne vannak az Oktatási 
Hivatal legnagyobb projektjében, a lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása 
3 éves pályázatban. Ennek révén a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Oktatási 
Központtal rendkívül szoros kapcsolatban állnak. 2 éve félévkor és év végén folyamatosan 
töltik fel az iskolai lemorzsolódás megelőzésére szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató 
rendszerbe az adatokat. A félévi eredmények alapján 52 fő volt lemorzsolódással 
veszélyeztetett az intézményben. Az a tanuló veszélyeztetett, akinek magatartás és szorgalom 
jegye, valamint tanulmányi átlaga nem éri el a hármast. Egy félévben a tanulmányi eredménye 
1,1-nél többet romlott, magántanuló és évismétlő. Tavalyi félévkor 52 fő, évvégén 51 fő volt 
lemorzsolódással veszélyeztetett, az év végi statisztika mutatja, hogy a 421 gyerekből 6 le is 
morzsolódott. Ők a 16. életévüket betöltve kiléptek az iskolarendszerből 8 általános 
befejezése nélkül. Beszámolójában leírta a mérési eredményeket is. Elvégezték az első 
osztályba felkerülő tanulók DIFER mérését, a felmérés kiértékelését követően 
megállapították, hogy az iskolába tanuló gyerekek közül egyik sem érte el azt a szintet, hogy 
elkezdhette volna az első osztályt. Nem tudják visszatartani a gyerekeket az óvodában, mert 
nincs hely. Úgy döntöttek, hogy aki nem üti meg azt a szintet, hogy tovább tudják vele vinni a 
készségfejlesztést a második osztályra, azt a szülővel megbeszélve előkészítő évfolyamra 
tették, és így 18 főnek előkészítő jelleggel indult az első évfolyam. Ezekből a gyerekekből 
most első osztályosak lettek, így az évfolyamban jelenleg négy első osztály indult.  Az új 
Nemzeti Alaptanterv a 0. évfolyam bevezetését irányozza elő, amit nagyon jó dolognak 
tartanak, csak még nem tudják, hogy mit tesz mögé a kerettanterv. Az országos 
kompetenciamérést mindig az országos átlag alatt teljesítették, és a tavalyi év eredményei 
tekintetében elérték az országos átlagot. Ezt az eredményt két olyan osztálynál érték el, ahol 
nincs nevelésbe vett gyermek, nincs SNI-s, egy DPM-es van, és a szülők 70%-ánál vagy anya, 
vagy apa dolgozik. Ennyit jelent a családi háttér.  
Nagyon sok rendezvényük volt az elmúlt tanévben, 4 nagy ellenőrzést is kapott az intézmény, 
de szerencsére mindent rendben találtak. Nem győzi a kollégáinak megköszönni a 
munkájukat, mert alapvetően egy nagyon összetartó, kreatív, jóérzésű tantestület van az 
iskolában. 
 
Dr. Bakos Beáta: maximális köszönetét és tiszteletét fejezi ki mindkét iskola 
pedagógusainak. Az elkövetkezendő évek nem könnyebbek, hanem nehezebbek lesznek a 
születésszámok arányait tekintve, további munkájukhoz jó egészséget, erőt kíván.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy az írásos anyaggal vagy a 
szóbeli kiegészítéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? 

(Hozzászólás nem hangzik el.) 
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a Móra Ferenc 
általános iskola igazgatója részéről készített tájékoztatót a szóbeli kiegészítésekkel együtt?  
A Képviselő-testület a tájékoztatót 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
342/2018. (IX. 20.) sz. határozata 
 
Jászladányi Móra Ferenc Általános iskola tájékoztatójának elfogadása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Móra Ferenc 
Általános iskola igazgatója Földváriné Greiz Ágnes által készített tájékoztatót az 
általános iskolában végzett oktató, nevelő munkáról a 2017/2018-as tanévre 
vonatkozóan az elhangzott kiegészítésekkel együtt. 
Képviselő-testület megköszöni a pedagógusok egész évi munkáját, valamint jó 
együttműködésüket az önkormányzattal.  
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Móra Ferenc Általános iskola helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

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

Tájékoztató az önkormányzat 2018. I. félévi költségvetésének helyzetéről  
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,  
 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az önkormányzat 2018. I. félévi költségvetésének helyzetéről 
készült írásos anyagot mindenki megkapta, átadja a szót Mezei Norbert pénzügyi 
osztályvezetőnek. 
 
Mezei Norbert: az írásos anyagban részletesen összefoglalta a költségvetés első félévi 
alakulását, felhívná a figyelmet az önkormányzat teljes bevételeire és kiadásaira, az 
intézményeknél külön megbontásban. Kiegészíteni nem kívánja az írásos anyagot, a felmerülő 
kérdésekre szívesen válaszol. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság napirendjei között is szerepelt ez a 
tájékoztató, Tóth Imre képviselőt kérdezi, hogy milyen javaslat született? 
 
Tóth Imre: a pénzügyi bizottság ülése nem volt határozatképes, ezért a bizottságnak nincsen 
javaslata. Ülésen kívül beszélgettek a tájékoztatóról, melyet javasol elfogadásra. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye, más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az 
önkormányzat gazdálkodásának 2018. évi I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót? 
A Képviselő-testület a tájékoztatót 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
343/2018. (IX. 20.) sz. határozata 
 
Az önkormányzat gazdálkodásának 2018. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató 
elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az 
önkormányzat gazdálkodásának 2018. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót az 
előterjesztés szerint. 

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

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

Beszámoló a gyermekétkeztetés helyzetéről, közmunkaprogramban megtermelt javak 
felhasználásáról, gazdálkodásról, állam általi támogatásról, valamint a szünidei 
étkeztetés tapasztalatairól 
Előadó: Lóczi István aljegyző, 
 Göröcs László NÜVI mb. vezetője, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos anyagot a napirendi ponthoz kapcsolódóan mindenki 
megkapta, mely két beszámolót is tartalmaz, egyrészt a szünidei gyermekétkeztetést, másrészt 
a napközi konyha működését. Átadja a szót Lóczi István aljegyzőnek. 
 
Lóczi István: a szünidei étkeztetéssel kapcsolatban az írásos anyagban részletesen leírta a 
tudnivalókat. A szülők igényelhetik az ingyenes szünidei étkeztetést a gyermekek részére, 
ebben az évben eddig tavaszi és nyári szünidei étkeztetés történt, az őszi szünetben várhatóan 
3 napra kell biztosítani az ingyenes étkeztetést. A tavaszi szünetben 2 napon át kellett a 
szünidei étkeztetést biztosítani. Már 2. éve melegíthető ételkonzervet osztanak, melyet a 
Magyar Államkincstár engedélyezett.  A szülők folyamatosan nyújtották be a kérelmeiket, 
sajnos a gyermekek, akik jöttek az ételért, nem minden esetben jelentek meg időben. A húsvét 
ünnepét követő napon sokan nem jelentek meg az ételért. Volt különleges kérés is, amikor 1 
év alatti gyermeknek kellett a meleg étkezést szolgáltatni, itt azonnali döntéssel, a 
beszállítóval egyeztetve 2 db bébiételt biztosítottak a kisgyermekek részére. A nyári 
étkeztetés 54 napon keresztül történt, 16.502 adag kiosztásával. Júniusban kevesebb volt az 
igénylő, ami augusztusra igencsak megszaporodott, ekkor már 7.258 adat került kiosztásra.  A 
leves pótlására minden ételkonzerv mellé üdítőt, vagy ásványvizet kaptak a gyermekek, hogy 
a kellő folyadékmennyiség biztosítva legyen. Az étel osztása 11 órától 12 óráig zajlott. Az 
ételkonzerv kínálata nagy volt, étlapokat készítettek, ezért 3 héten keresztül minden nap más 
menüt ehettek a gyermekek. Korábban problémát okozott, hogy nem volt konzervnyitójuk, 
ezért tépőzáras, önnyitó konzervet szereztek be. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi Göröcs László megbízott intézményvezetőt, hogy 
kívánja-e az írásos anyagot kiegészíteni, vagy összefoglalni? 
 
Göröcs László: nem kívánja kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. 
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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 
elfogadásra javasolja a beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal. 
 
Tóth Imre: támogatja a két anyag elfogadását. Az a beszállítás, amit a NÜVI produkált, az 
nagy segítség volt a konyhai ellátásban. Látja, hogy a konyha teljes kapacitáson működik, így 
könnyebb gazdálkodni. A nyári étkeztetés sikeresnek mondható, mert a konzervosztás miatt 
nincs kidobott étel, mint előtte, amikor a konyha biztosította a meleg étkezést, és sokan nem 
mentek el átvenni azt. Az ingyenes étkeztetés hátránya, hogy sokan tanítási időben sem jelzik, 
ha nem mennek az intézménybe, ezért sok a kidobott étel. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye, más javaslata? 
 
Dr. Bakos Beáta: nagyon sok az el nem fogyasztott étel. El kellene azon gondolkodni, hogy 
az el nem fogyasztott ételt szociális szolgáltatásban lehetővé tenni, hogy a rászorulók 
elvigyék, mint ahogyan vannak a kihelyezett ételtartók is, amit valaki betesz, és más valaki 
elviszi. Mivel marad elég nagy mennyiségben fel nem használt étel, amibe még senki bele 
nem evett, ezért ezt valamilyen formában hasznosítani kellene, megmenteni a köz javára.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a konyhának lenne ez nagy feladat, mert ők 11 órára 
megfőznek, és attól kezdve a HACCP szerint 2-3 óra hosszáig melegen kell tartaniuk, amíg 
kiadagolják az ételt. Ha egyéni ételhordókba megtörténik a beleadagolás, és szociális alapon 
kiosztásra kerül, akkor ki vállalja arra a felelősséget, hogy a nem megfelelő hőmérsékleten 
tartott étel esetleg ételmérgezést, vagy fertőzést okoz? Az kivitelezhetetlen. A kész ételt 
maghőmérőzni szükséges, és bizonyos időközönként ételmintát kell venni belőle, addig, amíg 
megsemmisítésre nem kerül. Érti a javaslatot, mert valóban látszik a beszámolóból, hogy 
mennyi étel kerül kidobásra, de addig, amíg az ebédeltetés zajlik, addig nem lehet tudni, hogy 
mennyi fog maradni. Próbálták volna azt is, hogy a kimaradt ételt a pedagógusok 
kedvezményes áron elfogyaszthassák, de a dupla finanszírozás miatt ez nem megoldható, mert 
az állam a forrást biztosítja a gyermekétkeztetéshez.  
 
Tóth Imre: ha kutyamenhely működne, akkor a hasznosítás egy része megoldott lenne. 
 
Lovász Imre: valóban szociális jelleggel kiosztható lenne a kimaradt étel. Tavalyelőtt volt is 
rá próbálkozás, a családsegítő központtal felvették a kapcsolatot, hogy amíg még 
felhasználható az étel, kb. egy szűk fél órában, addig elfogyaszthatnák a rászorulók, de 
egyszerűen nem voltak hajlandóak bemenni, és elfogyasztani. 
 
Seresné Lados Éva: kérdése, hogy azoknak az általános iskolás gyerekeknek, akik nem 
napközisek, kötelező a háromszori étkezést biztosítani? Az uzsonnán lehetne takarékoskodni, 
mert azt nagy számban eldobálják az utcán. Sajnos hiába mondják nekik, hogy ne vigyék el, 
ha nem szeretik, mert lehet, hogy más gyerek szívesen megenné, de nem hallgatnak a 
tanácsra, inkább eldobják az iskolából hazafelé úton.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a gyermekvédelmi törvény előírja, hogy ki jogosult az 
ingyenes étkezésre, annak a részére biztosítani kell a háromszori étkezést. 
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Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye, más javaslata? 

(Hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a két beszámolót 
az előterjesztés szerint?  
A Képviselő-testület a beszámolókat 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
344/2018. (IX. 20.) sz. határozata 
 
A gyermekétkeztetés helyzetéről, közmunkaprogramban megtermelt javak 
felhasználásáról, gazdálkodásról, állam általi támogatásról, valamint a szünidei 
étkeztetés tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
gyermekétkeztetés helyzetéről, közmunkaprogramban megtermelt javak 
felhasználásáról, gazdálkodásról, állam általi támogatásról, valamint a szünidei 
étkeztetés tapasztalatairól készült beszámolókat az előterjesztés szerinti tartalommal.  

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

 
 

(Dr. Berkó Attila Kormánymegbízott elhagyja a tanácstermet.) 
 
 

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

A NÜVI beszámolója a képviselő-testület két ülése között a közmunka programokban 
foglalkoztatottak által végzett munkákról 
Előadó: Göröcs László mb. intézményvezető, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a közmunka programokban végzett munkáról készült írásos 
beszámolót 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: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye, javaslata? 

(Hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a NÜVI 
beszámolóját az előterjesztés szerint?  
A Képviselő-testület a beszámolókat 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
345/2018. (IX. 20.) sz. határozata 
 
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény beszámolójának elfogadása a 
képviselő-testület két ülése között a közmunka programokban foglalkoztatottak által 
végzett munkákról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Nagyközség 
Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény beszámolóját a Közmunka programban 
résztvevő dolgozók - NÜVI irányításával végzett - munkájáról 2018. augusztus 23-tól 
2018. szeptember 17-ig terjedő időszakra. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény helyben 

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

Előterjesztés Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Foglalkoztatási Esélyegyenlőségi 
Tervének elfogadására 
Előadó: Major Ferencné alpolgármester 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a Foglalkoztatási Esélyegyenlőségi Tervről készült írásos 
anyagot mindenki megkapta, átadja a szót Major Ferencné alpolgármesternek. 
 
Major Ferencné: jogszabályi kötelezettségének tesz eleget az önkormányzat, amikor a 
Foglalkoztatási Esélyegyenlőségi Tervet elkészíti és elfogadja. 2014 óta rendelkezik az 
önkormányzat ezzel a tervvel, melynek időbeli hatálya 2 év. A 2016-ban elfogadott terv 
szeptember 30-án lejár, ezért szükséges ennek a felülvizsgálata, és újbóli elfogadása. A 
helyzetelemzés részben megtörtént az adatok aktualizálása 2018.I. félévi adatokkal, egyéb 
módosítás nem történt benne, a jogszabályok még hatályosak. Annyi kiegészítést kíván hozzá 
tenni, hogy az előterjesztésben szereplő Esélyegyenlőségi Terv 6. oldalán a Szociális és 

Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ nem került módosításra, ezért ezt szükséges javítani 
Ozoróczky Mária Szociális Központ-ra, valamint a Művelődési Ház és Könyvtár nevét 
szeretné, ha kiegészítenék Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár-ra. Ezekkel 
a pontosításokkal kéri az Esélyegyenlőségi Terv elfogadását.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta, és 
javasolja az Esélyegyenlőségi Terv elfogadását az előterjesztés szerinti tartalommal.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye, javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el az ügyrendi 
bizottság javaslatára, alpolgármester asszony kiegészítésével az írásos anyagot? 
A Képviselő-testület a beszámolókat 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
346/2018. (IX. 20.) sz. határozata 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Esélyegyenlőségi Tervének elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a Jászladány Nagyközségi 
Önkormányzat Esélyegyenlőségi Tervét az előterjesztés szerint azzal a pontosítással, 
hogy a III. Helyzetfelmérés fejezet „A képzések területén” alpontjában a „Szociális és 

Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ” szövegrész helyébe az „Ozoróczky Mária 

Szociális Központ” szövegrész kerüljön, valamint a „Művelődési Ház és Könyvtár” 
szövegrész helyébe a „Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár” 
szövegrész kerüljön.  
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben 

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

Javaslat a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérelme alapján maximális csoportlétszám 
növelésére 
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a maximális csoportlétszám növeléséről készült írásos anyagot 
mindenki megkapta, átadja a szót Lajosné Kiss Klára intézményvezetőnek. 
 
Lajosné Kiss Klára: az ügyrendi bizottsági ülésen volt egy kérés, hogy az SzMSz-ben 
módosítsák 260-ra a maximálisan felvehető gyermeklétszámot. Jegyző úrral egyeztetett ebben 
a témában és tovább érdeklődött más óvodáknál is, melyből kiderült, hogy a Magyar 
Államkincstár tájékoztatása a tavalyi évben nem volt helytálló. Ahhoz, hogy korlátozni tudják 
a maximálisan felvehető gyermeklétszámot az alapító okiratban kell meghatározni a 20%-al 
növelt létszámhatárt. Akkor az lenne a végső határ, ami az alapító okiratban szerepel, feladat-
ellátási helyekre lebontva, hogy hány gyermek fogadására képesek. Ehhez csökkenteni 
kellene a személyi és tárgyi feltételekre tekintettel a jelenleg maximálisan felvehető 
gyermekeket csoportonként, így 260-ban tudnák meghatározni a gyermeklétszámot.  
 
Lovász Imre: a következő képviselő-testületi ülésen szükséges az alapító okirat módosítása, 
valamint az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása is, hogy 260 főben 
legyen meghatározva a létszám, ahogyan intézményvezető asszony is mondta, a személyi és 
tárgyi feltételeknek megfelelően, ez a szám már tartalmazná a 20%-al történő emelést is. 
Javasolja elfogadni az előterjesztésben szereplő kérelmet, mely a csoportokban lévő 20%-os 
emelést tartalmazza, mert ez az intézményvezetőnek adna egy olyan lehetőséget, hogy a 
csoportok között tudjon átcsoportosítani, ez nem befolyásolná a 260 gyermek felvételét.  
 
Lajosné Kiss Klára: átszámolta a gyermekeket, és javasolja, - jegyző úrral egyeztetve,- hogy 
évente vizsgálják majd felül a maximális gyereklétszámot, hiszen ha ehhez a 260-hoz 
ragaszkodnak, akkor lehet, hogy jövőre már a jászladányi gyerekeket sem tudja felvenni, mert 
nem lesz lehetősége rá. Jelenleg 258 gyermek a számított létszám, és 5 felmentett. A 
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felmentett gyermekeknek év közben lehetőséget kell biztosítani, hogy amennyiben alkalmassá 
válik az óvodai életre, akkor azt föl kell venni. Szeretné, ha első körben nem 260-ra 
maximalizálnák a létszámot, hanem hagynának egy kis eltérésre lehetőséget.  Vizsgálatra is 
várnak gyerekek, akiket ha sajátos nevelési igényűnek minősítik, akkor nem egy 
gyermekként, hanem két vagy három gyermekként kell figyelembe venni, a fogyatékossága 
mértékétől függően. Első körben szeretné, ha 262-264 körül állapítanák meg a létszámot, 
majd jegyző úrral kiszámolják pontosan, hogy mennyi szükséges. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ez a szám minden évben felülvizsgálatra kerülne? 
 
Lajosné Kiss Klára: igen. A Magyar Államkincstár tájékoztatása nem volt pontos, mert nem 
300 gyerek a felvehető létszám. Minden évben el fogják kérni a védőnőktől és az 
anyakönyvvezetőtől a pontos létszámot, hozzászámítják a visszamaradó gyerekeket, és így 
május-június körül már látható a várható létszám. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta, 
és javasolja a maximális csoportlétszám növelést az előterjesztés szerinti tartalommal, és a 
következő soros képviselő-testületi ülésre javasolják felkérni intézményvezető asszonyt az 
alapító okirat, és az SzMSz módosítás előkészítésére.  
 
Tóth Imre: az előterjesztésben 7 csoport szerepel. Ennyi az összes csoportlétszám? 
 
Lajosné Kiss Klára: nem, csak ennyiben szeretné most a maximális létszámemelést, 
összesen 10 csoport van.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye, vagy az ügyrendi bizottság javaslatától eltérő javaslata? 
 
Szöllősi János: kéri az óvoda vezetőt, hogy az óvodai beiratkozáskor a jászladányi 
gyermekek élvezzenek előnyt a nevelésbe vett gyermekekkel szemben. A nevelőszülőknél 
lévő gyermekeket nevelje az, akihez kihelyezték, hiszen azért kapja a magasabb támogatást, 
hogy nevelje.  
 
Lajosné Kiss Klára: ezt nem lehet megtenni, mert a törvény nem úgy számítja a gyerekeket, 
hogy nevelt, és nem nevelt. 3 éves kortól kötelező az óvodai nevelés és ezért nem tehet 
különbséget a gyerekek között. Annyit tud figyelembe venni, hogy amennyiben a gyám nem 
íratja be a gyereket, akkor nincs beíratva, és amennyiben nincsen jászladányi tartózkodási 
helye, akkor nem veszi fel. Ha nem venné fel valamelyik gyereket azért, mert nevelt gyermek, 
akkor szegregáció és diszkrimináció lenne, az intézménynek pedig egyértelműen 
esélyegyenlőséget kell biztosítani. Egy csoportra való nevelt gyermeket vett most fel az 
intézménybe. Nagyon komolyan át kell számolni a létszámhatárt.  

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az ügyrendi 
bizottság javaslatával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
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347/2018. (IX. 20.) sz. határozata 
 
Óvodai maximális csoportlétszám emelése 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel, a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 25. § (7) bekezdése alapján, fenntartói jogkörében eljárva a Jászladányi 
Óvoda és Bölcsőde Petőfi úti „Tündérkert” óvoda Maci, Napsugár, Pillangó és Katica 
csoportjaiban, valamint a Rákóczi úti „Szivárvány” óvoda Süni, Napocska és Liliom 
csoportjaiban engedélyezi a maximális csoportlétszámtól való 20%-os eltérést a 
2018/2019 nevelési év vonatkozásában az előterjesztésben szereplő kérelem szerint. 
 
Képviselő-testület felkéri Lajosné Kiss Klára intézményvezetőt, hogy a következő 
soros képviselő-testületi ülésre készítse elő a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde alapító 
okiratának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, melyben a 
maximális létszámot a személyi és tárgyi feltételekre tekintettel határozzák meg. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Jászladányi Óvoda és Bölcsőde vezetője helyben 

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

Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. 
évi pályázati fordulójához történő csatlakozásra 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,  
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos anyagot mindenki 
megkapta, átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek.  
 
Lovász Imre: az önkormányzat az elmúlt években csatlakozott a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer pályázathoz. Két típusú pályázatról van szó, 
az „A” és „B” típusú pályázatról. Mindkettő szociális jellegű támogatás, az „A” típusú 
pályázatnál a felsőoktatási hallgatókat lehet támogatni, a „B” típusnál azokat, akik 
felsőoktatásba fognak kerülni. Az előterjesztés részletesen tartalmazza a határidőket, hogy 
mikor milyen döntést szükséges meghozni. A legfontosabb, hogy október 3-ig meg kell hozni 
a képviselő-testületnek a döntést, ha csatlakozni kíván, és ezt meg kell küldeni az elektronikus 
felületen. H a ezt elfogadja a testület, akkor a következő lépés lesz a pályázati kiírás, melyre a 
diákok pályázhatnak. A pályázatok elbírálása az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
hatáskörébe tartozik. Jelenleg a pályázati kiírás mintáját nem tartalmazza az előterjesztés, 
tekintettel arra, hogy a pályázati kiírást központilag elkészítették mind a két típusra 
vonatkozóan, viszont ez a pályázati kiírás nem tartalmazza azokat a szociális rászorultságként 
figyelembe vehető tételeket, amiket az elbírálásnál az ügyrendi bizottság vizsgálhatna. Lenne 
javaslata a szociális rászorultságra vonatkozóan:  
- árva vagy félárva, 
- gyermeket nevel,  
- családi pótlékra jogosult,  
- valamilyen tartós betegségben szenved,  
- rokkant, vagy a családban folyamatos ellátást igénylő rokkant van, 
- az eltartott szülője háztartásában az eltartottak száma 3 vagy annál több,  
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- eltartója/szülője egyedül neveli a gyermeket,  
- az eltartója/szülője, vagy a háztartás más nagykorú tagja munkanélküli, vagy öregségi 
nyugdíjban részesül, 
- hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű. 
Ezen felül meg lehetne határozni, az egy háztartásban élőknél az egy főre jutó nettó 
jövedelmet is. Az öregségi nyugdíj-minimummal lehetne számolni, melynek mértéke már 
nagyon régóta 28.500,- forint. Ennek a valamennyi többszörösében lehetne meghatározni az 
egy főre jutó jövedelem maximális összegét. Kétszerese: 57.000,- forint, háromszorosa: 
85.500,- forint, három és félszerese: 99.750,- forint, négyszerese: 114.000,- forint, négy és 
félszerese: 128.250,- forint. Javaslatot szeretne kérni, hogy mi legyen az a felső 
jövedelemhatár, amit a testület megállapítana, és a bizottság figyelembe venne a pályázatok 
elbírálásánál. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: akkor tehát nem csak a csatlakozásról kell dönteni, hanem a 
feltételeket is meg kell határozni? 
 
Lovász Imre: dönteni kell a csatlakozásról, és azt követően meg kell hirdetni a pályázatokat. 
Az elmúlt években nem voltak külön feltételek megszabva, aki felsőfokú iskolába tanult, vagy 
jelentkezett, az meg is kapta a támogatást. Tavalyi évben 18 tanulót támogatott az 
önkormányzat. Mivel ez szociális támogatás, ezért javasolja, hogy a testület határozzon meg 
szociális feltételeket.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: nem javasolja a jövedelemkorlátozást.  
 
Szöllősi János: egyetért, nem javasolja a jövedelemkorlátozást.  
 
Dr. Bakos Beáta: csatlakozik, nem javasolja a jövedelem korlátozását. 

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pályázathoz 
történő csatlakozással? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
348/2018. (IX. 20.) sz. határozata 
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójára való 
csatlakozásról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel csatlakozni kíván az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: 
Támogatáskezelő) által kiírt „BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI 
ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2019” évi fordulójához a csatlakozó 
önkormányzatok számára elkészített Általános Szerződési Feltételek – Eljárásrend – és 
a települési önkormányzatok számára elkészített a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről szóló Tájékoztató csomag alapján.  
 
A Képviselő testület felkéri a pénzügyi osztályt, hogy az önkormányzat csatlakozási 
szándékát rögzítse a Támogatáskezelő által üzemeltetett elektronikus pályázatkezelő 
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rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) és az onnan kinyomtatott 
Csatlakozási nyilatkozatot (1. sz. melléklet) egy eredeti példányban, a polgármester 
által aláírva és pecséttel ellátva jutassa vissza a Támogatáskezelő részére. 
 
Felelős:  Pénzügyi osztály 
Határidő:  2018. október 3. 
 
A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az EPER-Bursa rendszer 1. 
sz. mellékletét képező Csatlakozási nyilatkozatot aláírja. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2018. október 3. 
 
A Képviselő testület felkéri a pénzügyi osztályt, hogy – Jászladány Nagyközségi 
Önkormányzat Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójának résztvevőjévé válását 
követően – az „A” és „B” típusú pályázatokat kiírja. 
Felelős:  Pénzügyi osztály 
Határidő:  2018. október 5. 
 
A Képviselő testület felkéri a pénzügyi osztályt, hogy a pályázati kiírást követően 
beérkezett pályázatokat érkeztesse, ellenőrizze és az Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottság, mint döntéshozó elé terjessze, majd a döntések meghozatalát követően az 
EPER-Bursa rendszerben érkeztesse, ellenőrizze és az elbírált pályázatokat a bírálati 
döntésekkel együtt a rendszerben rögzítse.  
 
Felelős:  Pénzügyi osztály 
Határidő:  2018. december 6. 

 
A Képviselő testület felkéri a pénzügyi osztályt, hogy a támogatott és a nem 
támogatott, valamint a bírálatból formai okból kizárt pályázók eredeti döntési listáit a 
kötelező mellékletekkel együtt juttassa el a Támogatáskezelő részére. 
 
Felelős:  Pénzügyi osztály 
Határidő:  2018. december 7. 
 
A Képviselő testület felkéri a pénzügyi osztályt, hogy az igazgatási osztállyal 
együttműködve a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján és a helyben szokásos módon – 
honlap, újság – nyilvánosságra hozza a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat keretében nyújtott támogatások összesített adatait, továbbá az 
EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan, vagy postai úton, írásban értesítse a 
pályázókat a döntésről, valamint a döntés indoklásáról. 
 
Felelős:  Pénzügyi osztály 
Határidő:  2018. december 10. 
 
A Képviselő testület felkéri a pénzügyi osztályt, hogy átutalja a tanulmányi félévre eső 
– 5 havi – önkormányzati támogatási összegeket a Támogatáskezelő számlaszámára, 
ösztöndíj típusonkénti bontásban. 
 
Felelős:  Pénzügyi osztály 
Határidő:  2019. január 31. és 2019. augusztus 31. 
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Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Támogatáskezelő 1054 Budapest, Báthory u. 10. 
 3./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben 

 é r t e s ü l n e k .  
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet azzal, hogy a 
pályázati kiírásban szerepeltessék a szociális rászorultság feltételeit, és jövedelemhatár ne 
legyen meghatározva? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
349/2018. (IX. 20.) sz. határozata 
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat elbírálási szempontjainak 
meghatározása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság részére a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat pályázati elbírálás 
szempontjaiként az alábbiak figyelembevételét határozza meg: 
 
Szociális rászorultságként az alábbiak vehetők figyelembe:  

- árva vagy félárva, 
- gyermeket nevel, (családi pótlékra jogosult),  
- valamilyen tartós betegségben szenved, rokkant, vagy a családban folyamatos 

ellátást igénylő beteg vagy rokkant van, 
-  állami nevelésben részesül, 
-  az eltartója/szülője háztartásában az eltartottak száma 3 vagy annál több,  
-  eltartója/szülője egyedül neveli a gyermeket,  
-  eltartója/szülője, vagy a háztartás más nagykorú tagja munkanélküli, vagy 

öregségi nyugdíjban részesül, 
-  halmozottan hátrányos helyzetű, 
- hátrányos helyzetű. 

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

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

Előterjesztés a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00013 azonosító-számú, „Szociális 
alapszolgáltatások fejlesztése Jászladányban” című projekt kapcsán 
projektmenedzsment tevékenység ellátására szolgáltató kiválasztására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a szociális alapszolgáltatások fejlesztése Jászladányban című 
pályázatban szükséges projektmenedzsert választani, melynek összege a pályázatban100%-
ban elszámolható. 3 árajánlatot kért be az önkormányzat az előterjesztés szerint, melyből a 
legkedvezőbb ajánlat Barta Ágnestől érkezett bruttó 2.075.000,- összegben. Megkérdezi a 
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képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, vagy az írásos anyagban szereplő 
határozati javaslattól eltérő javaslata? 

(Hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a 
projektmenedzsment tevékenység ellátására Barta Ágnes ajánlatát az előterjesztés szerint? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
350/2018. (IX. 20.) sz. határozata 
 
A TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00013 azonosítószámú, „Szociális alapszolgáltatások 
fejlesztése Jászladányban” című projekt kapcsán projektmenedzsment tevékenység 
ellátására szolgáltató kiválasztására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-4.2.1-15-JN1-
2016-00013 azonosítószámú, „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Jászladányban” 
című projekt projektmenedzsment tevékenység ellátása tárgyában Barta Ágnes (5000 
Szolnok, Sarló u. 5. fsz.1.) árajánlatát fogadja el bruttó 2.075.000,- 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./ Barta Ágnes (5000 Szolnok, Sarló u. 5. fsz.1.) 

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

Előterjesztés a TOP-5.3.1 kódszámú járási projekt keretében szolgáltató kiválasztására 
Előadó: Major Ferencné alpolgármester 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos anyagot mindenki megkapta, átadja a szót Major 
Ferencné alpolgármesternek. 
 
Major Ferencné: az önkormányzat részt vesz a TOP-5.3.1 kódszámú járási pályázatban, 
ennek keretében cselekvési tervet kellett kidolgozni arra vonatkozóan, hogy a projekt 
megvalósítási időtartama alatt új programelemekkel bővíti Jászladány a közösségi 
rendezvényeket, ennek a pályázati megvalósítása történhet ebből a projektből. A cselekvési 
tervbe belekerülhet az aradi vértanúk emlékhely átadása október 5-én. Programszervezésre 
kért be az önkormányzat 3 ajánlatot, melyek beérkeztek az előterjesztésben foglaltak szerint.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye, javaslata? 

(Hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a határozati 
javaslat szerint a Jászladányért Egyesület ajánlatát a programszervezésre? 
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A Képviselő-testület a beszámolókat 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
351/2018. (IX. 20.) sz. határozata 
 
A TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00003 azonosítószámú, „Helyi közösségek fejlesztése  
Jászapáti járás 9 településének összefogásával” című projekt keretében a Cselekvési 
Tervben szereplő programok szervezése – Aradi vértanúk emlékhelyének átadása 
program  szervezése feladat 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 keretében a Cselekvési Tervben szereplő 
programok szervezése – Aradi vértanúk emlékhelyének átadása program – szervezése 
feladat ellátására a Jászladányért Egyesület (5055 Jászladány, Hősök tere 6.) 
árajánlatát fogadja el nettó 100.000,- Ft + 0,- Ft ÁFA, bruttó 100.000,- Ft értékben. A 
forrást a projekt költségvetéséből biztosítja. Egyben megbízza a polgármestert a 
szerződés aláírására. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Jászladányért Egyesület (5055 Jászladány, Hősök tere 6.) 

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

Egyebek 
Előadó: Tóth Imre képviselő 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: átadja a szót Tóth Imre képviselőnek. 
 
Tóth Imre: Bagi Zsolt Arnold képviselő társa kérését írásban eljuttatta hozzá, és kérte, hogy 
ezt olvassa fel: „Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő társaim! Sajnos 

munkámból kifolyólag nem tudok az ülésen jelen lenni, szeretném, ha megszavaznátok, hogy 1 

havi tiszteletdíjamat felajánlhassam a Jászladányi Polgárőrségnek. Köszönettel: Bagi Zsolt. 

2018. 09. 17.” 

Szeretné, hogy távollétében tegyék lehetővé a tiszteletdíj felajánlását, hogy ne kelljen még 
egy hónapot várnia a testületi ülésig. 
Saját maga is szeretne 1 havi tiszteletdíjat felajánlani a Jászladányi Polgárőrség Egyesület 
részére, tekintettel arra, hogy nagyon jó rendezvényt bonyolítottak le az elmúlt időszakban. 
 
Bertalan László: 1 havi tiszteletdíját felajánlja a Polgárőrség részére.  
 
Seresné Lados Éva: 1 havi tiszteletdíját felajánlja a Polgárőrség részére. 
 
Dr. Bakos Beáta: 1 havi tiszteletdíját felajánlja a Polgárőrség részére, 1 havi tiszteletdíját a 
Vöröskereszt részére.  
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Gyárfás Lajos: 1 havi tiszteletdíját felajánlja a Polgárőrség részére, 1 havi tiszteletdíját a 
Vöröskereszt részére.  
 
Szöllősi János: 1 havi tiszteletdíját felajánlja a Polgárőrség részére. 
 
Bertalan László: megköszöni a Polgárőrség nevében.  

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet Bagi Zsolt 
képviselő 1 havi tiszteletdíjának felajánlásával a Polgárőrség támogatására? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
352/2018. (IX. 20.) sz. határozata 
 
Bagi Zsolt Arnold képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Bagi 
Zsolt Arnold képviselő szeptember hónapra járó, bruttó 54.850,- forint tiszteletdíj és 
12.067,- forint járulékai, összesen bruttó 66.917,- Ft tiszteletdíj-felajánlását a 
Jászladányi Polgárőr Egyesület támogatására.  
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Bagi Zsolt Arnold képviselő helyben, 
 3./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 4./ Jászladányi Polgárőr Egyesület 
  é r t e s ü l n e k .  

 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Tóth Imre 
képviselő tiszteletdíj felajánlását a Jászladányi Polgárőrség Egyesület számára? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
353/2018. (IX. 20.) sz. határozata 
 
Tóth Imre képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Tóth 
Imre képviselő szeptember hónapra járó, bruttó 48.350,- forint tiszteletdíj és 10.637,- 
forint járulékai, összesen bruttó 58.987,- Ft tiszteletdíj-felajánlását a Jászladányi 
Polgárőr Egyesület támogatására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Tóth Imre képviselő helyben, 
 3./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 4./ Jászladányi Polgárőr Egyesület 
  é r t e s ü l n e k .  

 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Bertalan 
László képviselő tiszteletdíj felajánlását a Jászladányi Polgárőrség számára? 
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A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
354/2018. (IX. 20.) sz. határozata 
 
Bertalan László képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
 

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

 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet Seresné Lados 
Éva képviselő 1 havi tiszteletdíjának felajánlásával a Polgárőrség támogatására? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
355/2018. (IX. 20.) sz. határozata 
 
Seresné Lados Éva képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
 

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

 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Dr. Bakos 
Beáta képviselő tiszteletdíj felajánlását a Jászladányi Polgárőrség számára? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
356/2018. (IX. 20.) sz. határozata 
 
Dr. Bakos Beáta képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
 

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

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Dr. Bakos 
Beáta képviselő tiszteletdíj felajánlását a Vöröskereszt számára? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
357/2018. (IX. 20.) sz. határozata 
 
Dr. Bakos Beáta képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Dr. 
Bakos Beáta képviselő október hónapra járó, bruttó 48.350,- forint tiszteletdíj és 
10.637,- forint járulékai, összesen bruttó 58.987,- Ft tiszteletdíj-felajánlását a Magyar 
Vöröskereszt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet Jászladányi Alapszervezete 
támogatására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Dr. Bakos Beáta képviselő helyben, 
 3./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 4./ Magyar Vöröskereszt Jászladányi Alapszervezete  
  é r t e s ü l n e k .  

 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Gyárfás 
Lajos képviselő tiszteletdíj felajánlását a Jászladányi Polgárőrség számára? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
358/2018. (IX. 20.) sz. határozata 
 
Gyárfás Lajos képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Gyárfás 
Lajos képviselő október hónapra járó, bruttó 48.350,- forint tiszteletdíj és 10.637,- 
forint járulékai, összesen bruttó 58.987,- Ft tiszteletdíj-felajánlását a Jászladányi 
Polgárőr Egyesület támogatására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Gyárfás Lajos képviselő helyben, 
 3./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 4./ Jászladányi Polgárőr Egyesület  
  é r t e s ü l n e k .  
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Gyárfás 
Lajos képviselő tiszteletdíj felajánlását a Vöröskereszt számára? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
359/2018. (IX. 20.) sz. határozata 
 
Gyárfás Lajos képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Gyárfás 
Lajos képviselő november hónapra járó, bruttó 48.350,- forint tiszteletdíj és 10.637,- 
forint járulékai, összesen bruttó 58.987,- Ft tiszteletdíj-felajánlását a Magyar 
Vöröskereszt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet Jászladányi Alapszervezete 
támogatására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Gyárfás Lajos képviselő helyben, 
 3./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 4./ Magyar Vöröskereszt Jászladányi Alapszervezete  
  é r t e s ü l n e k .  

 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Szöllősi 
János képviselő tiszteletdíj felajánlását a Jászladányi Polgárőrség számára? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
360/2018. (IX. 20.) sz. határozata 
 
Szöllősi János képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 28 

Közbiztonság: 
 
Bertalan László képviselő: a képviselő társai segítségét és támogatását kéri a következő 
témában. Mindenki tudja, hogy Jászladány közbiztonságát szívügyének tekinti, és úgy érzi 
már nagyon sok erőfeszítést meg is tett ez a testület az elmúlt években. Valami oknál fogva 
nem igazán sikerül Jászladány közbiztonságának megszilárdítása. Szeretné azt leszögezni, 
hogy nem úgy, mint polgárőr elnök terjeszti elő ezt a kérdést, hanem mint önkormányzati 
képviselő. 2014-ben, mikor elindult képviselőnek, akkor arra tett esküt, hogy segít a 
lakosságnak, ahol csak tud, és mindenki tudja, hogy hozzá legközelebb a közbiztonság áll.  
Nagyon örül, hogy jelen van őrsparancsnok úr. Jászladányon a betörések száma csökkent, 
szinte megállt, melynek nagyon örül. Nagyon nagy erőfeszítéseket tett ezért a rendőrség, 
polgárőrség, önkormányzat minden képviselővel, gratulál is hozzá. De azon kívül, hogy 
nincsenek betörések, a lakosság szubjektív érzete nincsen meg véleménye szerint. Ez a 
vélemény nem csak a saját véleménye, hanem a lakosság nagy részéé is, már most egyre 
szélesebb körben. Mindegy, hogy testületi ülésen, vagy négyszemközt beszél, vagy akár az 
utcán, boltban valakivel, ugyanez a vélemény. Messengeren üzenetet küldenek amiatt, hogy 
az elmúlt időszakban, - nem tudja megfogalmazni, hogy mióta, bár véleménye van róla, - 
nincs az utcán rendőr. Ez persze így teljesen nem igaz, mert van, látja is, mert valószínűleg 
amikor bejelentés van, akkor mennek, de az, mint ami régen volt, hogy az utcán járőröznek a 
rendőrök a járdán, esti szórakozóhely ellenőrzések, igazoltatások, azok abszolút nincsenek. 
Annak idején, amikor a készenléti egység itt volt, akkor egy-két embernek nem tetszett ez az 
intézkedés, de a lakosság nagy része elfogadta, és azóta is várja. Nagy segítség volt ez a 
jászladányi őrsön dolgozók számára. Szeretné felsorolni azokat a jelzéseket, amiket a 
lakosság részéről kap, és mindig megkérdezi, hogy miért neki szólnak, de nem tudja. Részben 
tudja, hogy azért is, mert a rendőrség irányába, ha bejelentések érkeznek, nem minden esetben 
kerül meghallgatásra. Azt is hozzáteszi, hogy amikor kér valamit az őrsparancsnok úrtól, vagy 
bármelyik rendőrtől, akkor biztos, hogy az ügy intézve van.  Ez úgy lenne tökéletes, hogy ha 
bármelyik lakos bejelentést tesz, akkor abban is legyen valami intézkedés, ha nem is azonnal, 
de majd valamikor. Nagyon sok eseten több lakos megkeresi, hogy ment volna a rendőrségre, 
és vagy beengedték, és akkor elutasították, vagy átküldték a jegyzőhöz, a jegyző visszaküldte. 
A lakosság pattog a rendőrség és az önkormányzat között, amibe előbb-utóbb belefárad, és azt 
mondja, hogy inkább be sem jelenti, mert úgysem foglalkoznak vele. Sajnos ilyen 
információk is érkeznek hozzá. Azt, hogy a rendőrség hiányossága, vagy az önkormányzaté, 
azt nem tudja megítélni, de ezt valahogyan meg kellene beszélni, hogy ne ugráltassák az 
embereket, a lakosokat egyik szervtől a másikig, mert ez helytelen. 
Közlekedési szabályok be nem tartása. Többször jelezték, kérték, hogy egyes személyek 
vezetik az autót, miközben a kisgyereket fogják. Mai nap is látta. Az Elektromos kerékpárt 
valaki vezeti, lehet, hogy még 14 éves sincs, de elől egy gyerek, hátul egy gyerek. Rokkant 
kocsinál, a másfél éves gyerek ott ül a felnőtt lábánál. Kérdés, hogy mikor esik le, mikor lesz 
belőle baleset. 2 éve kitörték a fákat az önkormányzat előtt, a rendőrség előtt, mert megtette 
valaki, hogy száguldott. Most megismétlődött, azokat a fákat, amelyek az előzőek helyett 
lettek ültetve, megint kidöntötte valaki, mert a rendőrség épülete előtt megteheti azt, hogy 
száguldozik. Úgy előz, hogy esetleg akár még valakit el is sodor, mert a kamerán ezt látták. 
Az a baj, hogy ezt megtehetik. Megtehetik azért, mert nincsenek ellenőrizve, nincsenek 
igazoltatva, számon kérve. Az utcán ordibálnak, szanaszét van dobálva minden, kitörik a 
fákat, beszólnak, kövekkel dobálják az ablakokat. Tudja, hogy vannak benne intézkedések, 
csak ezt valamiért ezek a lakosok mégis megteszik. Megtehetik, mert a rendőr, - mint 
elmondják maguk közt a roma emberek, gyerekek, - úgy sem mer szólni. Valami biztos van 
benne. Biztos, hogy nem mindig, vannak intézkedések, de hogy nagy százalékban a rendőr 
elmegy mellettük, az is biztos.   
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Kábítószer. Mindenki tudja, hogy ki árulja. Suki Zoli, Csita, de ezen kívül még vannak újak. 
Egyet megfognak, lesz helyettük kettő, de tudják a rendőrök is, hogy kik ők. Tudja a megye 
is. Tisztában van vele, hogy már magasabb szinten is tudják, mégsem látni benne előrelépést. 
Illegális áramvételezés. Tavaly télen volt egy ülés az önkormányzatnál, amikor kapitány úr is 
ott volt, felvetette, hogy segítene-e benne, akkor azt mondta, hogy ha most a rendőrség 
kikapcsolja az áramot, akkor nehogy már a rendőr legyen a felelős azért, hogy megfagyott 
valaki. Direkt figyelte, hogy egész nyáron nem volt rendőri intézkedés az illegális 
áramlopással kapcsolatban, nem fagytak volna meg +40 fokban. 
Hangos zene. Szinte minden pénteken, szombaton éjfélig megy, nem csak ballagáskor. 
Hangos zenékről kap bejelentéseket, de nem tud velük mit tenni, csak azt tanácsolja, hogy 
szóljanak a rendőröknek. Szóltak a rendőrnek, kiment a rendőrség, beszéltek a 
hangoskodókkal, elmentek a rendőrök, és visszavették a hangerőt. Nincs visszatartó erő. 
Egyébként meg a rendőr elmondja, hogy olyan lehetősége van, hogy először felszólít, 
másodjára bírságol, harmadjára pedig elviszi a hanghordozót. Tudja, hogy nem merik 
megtenni. De soha? Éveken keresztül soha? Nem lehet egy olyan akciót szervezni, – ne 
ballagáskor, mert lehet, hogy egyszer van náluk ballagás, - de akit tudnak, hogy minden 
hétvégén hangos zene és mulatozás folyik náluk, nem lehetne rászervezni, hogy 15 rendőr 
egyszerre bemenjen, és elkobozzák a hanghordozót, hogy elrettentő példát mutassanak ezzel? 
Jelen rendőrséget a lakosság nagy része kineveti. 
Kuckó. A képviselő-testület hozott egy rendeletet, hogy 22 óra után a vendéglátó üzletek nem 
tarthatnak nyitva. Folyamatosan nyitva van a Kuckó péntekenként. Ott is zagyvarékasi, 
újszászi és szolnoki romák jönnek, és hozzák a drogot. Volt, aki bement, és azt mondta, hogy 
a billiárd asztalra öntötték ki a drogot, és onnan szívták fel szívószállal. A lakosok körében 
teljesen köztudott, hogy ki mit csinál. A rendőrség tehetetlen.  
Autóversenyzések vannak a Bisztrónál általában éjszaka, és hangos zene. Ott van ingyen wifi, 
és ott csoportosulnak még éjszaka is. Nem tudnak aludni a környéken, többször be lett 
jelentve, azóta sincs változás. 
3227-es úton lévő kamionforgalom. Tavaly januárban kezdeményezte, hogy nem-e lehetne 
ellenőrizni. Egy kis huzavona után őrsparancsnok úr elmondta, hogy elkezdték. Utána arról 
tájékoztatta őrsparancsnok úr, hogy inkább kifizetik a bírságot. Ha 3-szor, 4-szer, 5-ször meg 
lenne bírságolva ugyanaz a sofőr, vagy vállalkozó, akkor lehet, hogy utána meggondolná, 
hogy erre közlekedjen-e. Nem látnak ebben sem előrelépést, sokkal több kamion megy el 
most Jászladányon, a 3227-es úton, mint mikor felvetette ezt a problémát. Építik a 4-est, 
valószínűleg a követ hordják, 40 tonnás kamionok közlekednek. A KRESZ szabályai szerint 
rá sem jöhetnének erre az útszakaszra. Nincs rendőri intézkedés. Volt egy időszak, amikor a 
szolnoki rendőrök kijöttek, és a templomnál ellenőriztek, legalább ők akkor intézkedtek, 
bírságoltak. Nem azt szeretné, hogy megbüntessenek embereket, hanem azt, hogy a rend, az 
legyen rend.  
Volt olyan időszak, amikor majdnem minden napra volt 5-10 betörés, aztán eljött az a pillanat 
tavaly, tavalyelőtt, amikor ez lecsökkent, akkor magas volt az ügyszám. Nem tudja, hogy 
most mennyi az ügyszám, most állítólag alig van ügy, de így valószínűleg nem is lesz. Azt 
nem érti, hogy ha nincsen ügy, nincsen annyi munka, akkor hol vannak a rendőrök? Miért 
nincsenek az utcán? Nincs már határvédelem, állítólag már nem kell oda menni. Ez nem csak 
a saját kérdése, hanem a lakosságé is, hogy hol vannak a rendőrök? Miért nem intézkednek? 
Szeretné, ha a képviselő-testület támogatná abban, hogy ez a jegyzőkönyv, ami most készül, 
eljutna a megyei rendőr főkapitányhoz, és Pócs János országgyűlési képviselő úrhoz is. Azt 
tapasztalja, - és ez nem Tóth Dániel őrsparancsnok ellen van, - hogy amióta Dr. Tóth Péter a 
kapitány, azóta Jászladány le van ejtve teljesen. Mindegy, hogy rendezvényen találkoztak, 
vagy az önkormányzatnál egy fórumon, kineveti őket, bármilyen felvetésük van. 
Tapasztalhatták testületi ülésen, hogy félvállról vette a képviselőket, kéréseiket, abszolút nem 
is érdekli.  
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Szeretné, ha visszajönnének a készenléti egységek, bár Czibak László nagyon fog ellene 
tiltakozni. Szeretné, ha a többi képviselő is elmondaná, hogy mi a véleménye erről, mert 
mikor ez szóba kerül, akkor mindig egyetértenek ebben a témában. Bagi Zsolt Arnold 
képviselő társa nem tudott az ülésen jelen lenni, de írt egy üzenetet, amit kért, hogy olvasson 
fel: „Szia Laci! Közbiztonsággal, renddel kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, és 

szeretném, ha tolmácsolnád, hogy közös a felelősségünk, de valahogyan most, mint 

képviselőnek minden hétfői munkakezdés azzal kezdődik, hogy miért nem intézkedünk a 

hétvégi zajongások miatt. Kérdezik, hogy ez kinek a feladata? Hol vannak a rendőrök, mikor 

száguldoznak, kapartatnak a felújított útjainkon? Nem tudok rá értelmes választ adni, mert 

magam sem látom őket. Nem tapasztaltam, hogy történt volna valami az elektromos 

kerékpárok ügyében, sőt fokozódott az iskolakezdéssel a forgalom. A lakosok hiányolják a 

látható rendőri jelenlétet, azt, hogy intézkedjenek, ha az úton rendetlenkednek a gyerekek, ha 

ordítoznak a felnőttek, ha roncs autóval közlekednek. Településünk nagyon balesetveszélyes, 

és a véleményem az, hogy eddig csak a szerencse segített, mert a kamionforgalom, ami a 

településen szabálytalanul áthalad, tetőzve az elhúzódó útfelújítással nagyon megterheli a 

lakosság türelmét. Nincs egy fokozott ellenőrzés, traffipax-ról már említést sem teszek. Mint 

jászladányi lakos elvárnám, hogy a rendőrség valóban szolgáljon és védjen. Ha háromszor 

dobják be ugyanazt az ablakot, és megvan az elkövető, akkor az ne minősüljön háromszori 

gyerekcsínynek. Végszóként csak annyit: ennél több kell a nyugodt, békés élethez.” 

Nem kívánja, hogy társuljanak a képviselők hozzá, de hogyha van valakinek véleménye ezzel 
kapcsolatban, hasonló véleménye, vagy nem hasonló, hanem ellenvéleménye, akkor osszák 
meg egymással. Jászladány lakosainak kérését figyelembe véve fontosnak tartotta ezt 
elmondani, mert egyre több panasz bejelentés érkezik. 
 
Nagypál Béla jelzi, hogy szeretne hozzászólni. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: először megkérdezi a képviselő-testület tagjait, 
hogy szeretne-e valaki véleményt mondani, és utána lehet hozzászólni. 
 
Gyárfás Lajos képviselő: annyit szeretne ezzel kapcsolatban elmondani, hogy nem sorolja fel 
újra azokat a problémákat, amiket Bertalan László képviselő mondott, mert teljes mértékben 
támogatja. Amikor Dr. Tóth Péter rendőrkapitány úr itt volt az ülésen azóta is a fülében cseng, 
amit mondott. A képviselők azt mondták, hogy kábítószer van Jászladányon, ő azt felelte, 
hogy nincs Jászladányon kábítószer, mert még nincsen beazonosítva. Másik nagy szívügye a 
kamionforgalom, amit képviselő úr is említett. Ha lehetőség, és mód van rá azt szeretné kérni, 
hogy amikor a rendőrség ellenőrzi a kamionosokat, akkor jelezzék azt felé, mert szívesen 
megnézné az ellenőrzést, hogy hány kamiont állítanak meg, hány fizeti ki a bírságot. Nem 
tudja, hogy ez a kérés teljesíthető-e, de ami itt kamionforgalom lebonyolódik a bölcsőde és 
óvoda mellett már felháborító. Nem mondhatja, hogy nem akarja elhinni, hogy a rendőrség 
intézkedik ebben a témában, ezért ajánlja azt, hogy ha mennek ellenőrizni, és szólnak, akkor 
szívesen megnézi, hogy hány kamion fizet, és hány kamion nem fizet. Egyetért Bertalan 
László javaslatával. 
 
Tóth Imre képviselő: amit Bertalan László képviselő elmondott nagyon híven tükrözi azt, 
ami mindannyijuk véleménye. Tudják mindannyian, hogy a készenléti rendőrség ittléte idején 
nagyobb volt a lakosság biztonságérzete, a rendőri jelenlét jó hatással volt a lakosságra, 
hiszen látták azt, hogy ők az utcán vannak, szemtanúik voltak az intézkedéseiknek, ami 
tetszett a lakosságnak. Rendőri intézkedésnek értékelték, és azt látták, hogy ezek a készenléti 
rendőrök nem félnek a helyi maffiózóktól, a helyi erőktől, hanem ugyanúgy intézkednek 
azokkal szemben is, mint bármelyik állampolgárral szemben. Akár arról volt szó, hogy a 
kerékpárost állították meg lámpa hiányában, és figyelmeztették, akár autót állítottak meg, és 
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nem voltak engedékenyek akkor sem, ha az illető ellen akart állni, és nem akarta magát 
igazolni, mert nem volt kedve együttműködni a rendőrséggel az igazoltatás során. Nagyon 
határozottan és keményen felvállalták ennek a dolgait. Ezt most nem tapasztalják. Látható az 
utcán ennek hiánya, ami ahhoz vezet, hogy eldurvulnak a dolgok. Száguldozások vannak. 
Bruttó 30 millió forintért felújított az önkormányzat pár utcát, amit most már előszeretettel 
arra használnak, hogy száguldozzanak, kapartassanak, mert apró kő van rajta, és nagyszerűen 
kapar rajta az autó, és ennek semmiképp nem áll ellent.  Senki nem áll oda, és nem mondja 
azt, hogy ez teljesen szabálytalan, és ezt ne csinálja, mert életveszélyes. A Tisza utca 
felújítása után megindult rajta a kamionforgalom, és egyetlenegy bírság sem lett kiszabva 
azért, hogy azon a szűk utcán kamionforgalom bonyolódik. Senki nem érezte úgy, hogy a 
településnek ezek a területei megvédésre szorulnak. A 3227-es úton áthaladó kamionforgalom 
életveszélyes. Hajnaltól, késő estig nagyon sokat közlekedik autóval Jászladány területén, 
ezért látja, hogy állandó jelleggel, folyamatosan mennek a kamionok. Szinte nincs olyan 5 
perc, amikor egy kamion ne menne át Jászladányon. Nem hiszi el, hogy ennyire figyelmen 
kívül lehet hagyni a KRESZ-nek azt a szabályát, ami ezt tiltja, és nem hiszi el, hogy 
egyébként ezek a kamionosok célforgalommal közlekednek ezen a területen. 1-2 
gabonaszállító kamion van, ami a Jász-Föld Zrt. gabonáját szállítja a többi átmenő forgalom. 
Nem egyedül, elszórtan, hanem konvojban közlekednek reggelente és hajnalban a kamionok 
Jászladány utcáin. Már azon gondolkodott, hogy tüntetni kell. Ha a hatalom nem hajlandó 
közreműködni abban, hogy ez megszűnjön Jászladányon, akkor tüntetni kell. Ki kell írni a 
KRESZ-nek ezt a szabályát, ha kell plakátokra, táblákra, és ki kell állni az utcákra, és meg 
kell gátolni, hogy a kamionforgalom áthaladhasson ezen az úton. Ha a rendőrség erre nem 
képes, akkor nekik kell megtenniük. Katasztrófa, hogy a több mint 1 milliárd forintért 
felújított Újszászt és Jászkisért összekötő utat hogyan taposták szét a kamionok. Lassan már 
közlekedni sem lehet rajta. Mindannyian látják, akik Szolnokra közlekednek, hogy jön a tél, 
és nem lehet rajta közlekedni, a télen életveszélyes lesz ezen az úton közlekedni. Ezt nem a 
személyautók tették tönkre, és nem az a pár autóbusz, ami Jászladány és Szolnok között jár, 
hanem a kamionok tömege tette tönkre. Hiába szedi be az állam azt a pénzt, ami ezért az út 
tönkretételéért jár, Jászladánynak ettől nem lesz jó útja. Újra várhatnak 10-15 évet, amikor 
ismételten valaki pénzt tud fordítani erre a mellékútra, azért, hogy valamilyen szinten helyre 
lehessen hozni. Az előző helyrehozatalra, ami több mint 1 milliárd forintba került majdnem 
30 évet várt a település.  Amikor autópályát építenek, amikor a 32-es főút úgy néz ki, ahogyan 
kinéz, akkor mindenki el tudja gondolni, hogy mikor lesz a 3227-es út ismételten felújítva. Ez 
a hanyag munkavégzés miatt van, amit ennek a meggátolására kellene tenni. Ha a kezdetektől 
fogva, az útfelújítást követően módszeresen a rendőrség ezt művelte volna, akkor ma egyetlen 
kamion sem közlekedne, legfeljebb csak célfuvarral Jászladány területén. Akkor elkerülnék 
Jászladányt, mert híre ment volna annak, hogy erre ne jöjjenek, mert magas bírságokra 
számíthatnak, ami most sajnos nincs meg.  
A közbiztonság témában, amit Bertalan László képviselő úr felvetett, osztozik a véleményben. 
A betörések kérdése valóban jelenleg nyugvóponton van, aminek mindenki nagyon örül, de ez 
nem jelenti azt, hogy nincs tennivaló a településen. A polgárőrség továbbra is teszi a dolgát a 
településen, ezért úgy gondolja, hogy a rendőrség és polgárőrség közös tevékenységének is 
létjogosultsága lenne. Bármely országos fórumon megfordul a polgárőrség körében, az 
országos vezetők állandóan azt hangoztatják, hogy a polgárőrség nélkül a rendőrség ma nem 
lenne képes működni. Ezt hangoztatják a rendőri országos vezetők. Ha ők ezt hangoztatják, 
akkor egyébként a kis falvakban is ennek kell lennie. Úgy gondolja, hogy ha egy országos 
vezető ki meri jelenteni azt, hogy a polgárőrségre a rendőrségnek szüksége van, a 
polgárőrséggel együtt akar dolgozni a rendőrség, akkor ez a végeken is így kell, hogy legyen. 
Ha az országos főkapitány ezt állítja, akkor azt gondolja, hogy a végeken lévő őrmesternek, 
aki egyébként járőrként dolgozik, kötelessége az országos kapitány szavainak 
engedelmeskedni. Közösen kell együttműködni azon, hogy a közrend, közbiztonság olyan 
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szinten legyen az adott településen, ami a lakosság részére elfogadható. Támogatja Bertalan 
László képviselő kezdeményezését, hogy ez a jegyzőkönyv kerüljön a megyei 
rendőrkapitányhoz és az országgyűlési képviselő úrhoz. Ha szükséges, akkor folytassák ennek 
a dolgát mindaddig, amíg nem lesz ez a dolog tökéletes, és a lakosság nem lesz teljesen 
megnyugodva ebben a kérdésben. 
 
Dr. Bakos Beáta képviselő: támogatja az elhangzottakat. Saját tapasztalatból annyit tud 
hozzátenni, hogy amikor a rendelőben volt a rettenetes botrány 3 hétig, és utána 1 héten 
keresztül a polgárőrök egyenruhában jelen voltak, az olyan elrettentő erővel hatott, hogy 
gyakorlatilag azóta is azt lehet mondani, hogy azok az emberek, akik ezeket a dolgokat 
előidézték, valahol még mindig ettől tartanak. Az egyenruhának mindig elrettentő szerepe 
van, úgy gondolja. Nem csak a jogkövető állampolgárokat tekintve, hanem a többieket is. 
Minden felvetéssel egyetért. A kamionosokat nem Jászladányon kellene megállítani, hanem 
Jászapátin, és Szászbereknél, ahol lefordulnak. Az már, hogy itt megállítják őket, az már 
Jászladányon nem segít. Jászapátin kellene megállítani  őket, rögtön azután, hogy lefordulnak, 
és visszafordítani arra az útra, ahonnan jön. Szászbereknél nem megoldható ez, mert nincs 
visszafordulásra lehetőség. Már azt sem lehetne megengedni, ha kifizeti a bírságot, hogy 
végigjöjjön. Azzal nincsenek kisegítve, ha megbüntetik őket, az lenne a cél, hogy ne is 
közlekedjenek ezeken az utakon. Ez már túl is nyúlik a jászberényi rendőrségen, mert akkor 
már az újszászi régióval is fel kellene venni ebből a szempontból a kapcsolatot, vagy megyei 
szinten látni ennek a jelentőségét, ezért is jó, hogy ez a kérés hangsúlyozottan elkerül a 
megyére. Nem tudhatják, hogy a jászladányi őrsön lévő rendőröknek milyen beosztással, 
hová, és merre kell menniük, és ez a kérés nem is a jászladányi rendőrök ellen irányul, hanem 
pontosan mellettük. Igenis vegyék ezt magasabb szinten is úgy, hogy ha olyan szintű az 
állomány leterheltsége, hogy nem tudják végezni ezt a feladatot, olyan dolgok miatt, amiről 
nyilván a lakosok nem tudhatnak, akkor küldjenek kisegítő embereket. Tényleg lássák azt, 
hogy amikor reggel az iskolába vonulnak az emberek, és hatan is lógnak egy kerékpáron, 
elektromos járműveken, legyen rájuk szólva. Horror, amikor azt figyelik, hogy el ne üssék 
őket, mert úgyis a gépjárművezető lenne a hibás, és hiába mondaná, hogy 5 gyerek lógott még 
a kerékpáron, és az a hibás, aki feltette oda őket, akkor is a gépjárművezetőt büntetnék meg. 
Mindenképpen javasolja, és támogatja a jegyzőkönyv továbbküldését. 
 
Lovász Imre jegyző: két olyan témakör is szóba került, amelyen első fokon jegyzői 
hatáskörben is fel lehet lépni, az egyik a környezetvédelmi hatósági jogkör, a másik a 
kereskedelmi hatósági jogkör. A Kuckóval kapcsolatban jött egy pár jelzés a rendőrség 
irányából, hogy nyitva találták 22 óra után az adott kereskedelmi tevékenységet folytató 
vendéglátó üzletet. A kereskedelmi törvény alapján a helyi jegyzőnek van egy olyan 
lehetősége, hogy a tevékenységre vonatkozó jogszabály és a hatósági előírások megsértése 
esetén, tehát 22 óra után nyitva tart a helyi önkormányzati rendelet ellenére, ideiglenesen be 
lehet záratni. Ezt az ideiglenes bezárást egy végrehajtási rendelet legfeljebb 90 napban 
határozza meg. Ezzel kapcsolatosan fel is vette a kapcsolatot a Kuckó üzemeltetőjével, Jászai-
Deák Zoltánnal, hogy amennyiben még egy ilyen bejelentés érkezik, akkor ezzel a jogkörrel 
élve 90 napra be is lesz záratva ideiglenesen a kereskedelmi egység. 
A másik témakör a zaj. Elsőfokú környezetvédelmi  hatósági jogkörben zaj védelemben is el 
lehet járni, maximális zajszintre lehet kötelezni, viszont ez inkább a kereskedelmi, ipari 
tevékenységre vonatkozik, nem az ad-hoc jellegű egyedi születésnapra, névnapra, vagy hogy 
kiabálnak az utcán. Ezzel kapcsolatosan nem érkezett az elmúlt 1-2 évben egyetlen kérelem 
sem a hivatal felé. Olyanról nincs tudomása, hogy állandó zaj lenne valahol. Ilyen esetben a 
hivatal költségére lehetne egy olyan szervezetet megkeresni, aki arra jogosult, hogy be tudja 
mérni a zajszintet, és amennyiben ez meghaladja a kormányrendeletben előírt, vagy a 
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végrehajtási rendeletben meghatározott értéket, akkor büntetni lehet, illetve ennek a díját rá 
lehet terhelni arra, aki ezt a szabálysértést elkövette. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: azt írta fel magának, hogy nem tudja mi a helyes 
irány. 2011 végén, 2012 év elején megfogalmazták, hogy kevés a rendőr. Minden fórumon 
könyörögve kérték az összes illetékest, hogy intézkedjenek, és legyen itt Jászladányon rendőr, 
és ne csak átmenetileg készenléti rendőrök jöjjenek, hanem növeljék az őrs létszámát. 
Jászalsószentgyörgy is ehhez az őrshöz tartozik, és ott is vannak ügyek, melyekben intézkedni 
kell. Ez a kérés valahol megállt. Nem tudja, hogy mivel kellene azt alátámasztani, hogy 
tényleg több rendőrre van szükség. Azt gondolja, ha több rendőr lenne, akkor több lenne az 
ügy, több lehetne az intézkedés. Az a statisztika, ami felkerül a Belügyminisztérium asztalára, 
az pontosan nem azt igazolja, hogy itt több rendőrnek kellene lenni. Nem történik annyi 
intézkedés, amennyire igény lenne, amennyit a lakosok jeleznek. A hétvezér utcákon is 
esténként, éjszakánként két rendőr meg tudna fordulni, és ha kell, akár órákat is ott tudna 
tölteni azért, hogy éppen egy adott bejelentést kivizsgáljon, vagy nyomon kövessen, vagy 
tényleg meggyőződjön róla, és a rendbontókat kicsit helyreigazítsa.  De ehhez rendőr kellene. 
Addig viszont nem kapnak rendőrt, amíg nem bizonyítják, hogy itt nagyon sok ügy van, és 
nagyon sok intézkedésre lenne szükség. Amíg a Belügyminiszter azt látja a statisztikából, 
hogy minden rendben van, mert nincs ügy, addig nem kapnak rendőri létszámot. Nem tudja, 
hogy mi a helyes irány. Amikor a képviselő-testület felújítatta közel bruttó 30 millió forintért 
az utakat, több volt a lakosság irányából az elégedetlenség, mint a köszönet. Biztos, hogy van 
ilyen a rendőrség munkájában is. Kérdés, hogy hogyan tudnák azt elérni, közös erővel, 
közösen együtt gondolkozva, hogy történjen pozitív változás. Gyárfás Lajos képviselő úr is 
felajánlotta, hogy ha kell, akkor ő is kimegy segíteni, mennek a polgárőrök is. Ha kell, akkor 
napi vagy heti 8 órában szerveznek olyan megmozdulásokat, olyan közös szolgálatokat, 
intézkedéseket, amiből érzik majd a lakosok, hogy próbálnak mindent megtenni. Az már más 
kérdés, hogy az agyakat nem lehet átmosni, és bizonyos esetekben, ha törvényesen járnak el, 
akkor nem tudnak megfelelően hatásosan intézkedni, de ha minél többet meg vannak ezek az 
emberek szólítva, megállítva, és bármilyen intézkedés van, ha csak egy felszólítás, már az is 
valami. Ha minél többet érzik ezt, vagy minél több ilyen hatás éri őket, akkor elérhetik azt, 
ami miatt most elégedetlenkednek a lakosok, és ami miatt nem a rendőrséget fogják fölhívni, 
hanem Bertalan Lászlót. Sokszor nem is telefonon, hanem messenger üzenetben keresik meg. 
Utána Bertalan László felhívja a 112-t, vagy őrsparancsnok urat, és próbál intézkedni. Miért 
kell ennek így lenni? Miért nem érnek el úgy célokat, hogy akár civileket is megmozgatnának.  
Jó lenne, ha fönn meghallanák a kérést, és lehetőséget kapna arra a rendőrség, hogy a 
civilekkel együttműködjön. Nem tudja, hogy mióta van ez így, lehet, hogy azóta, amióta Dr. 
Tóth Péter itt van, bár nem érti az összefüggést, de mindenhol azt mondják, az országos 
fórumokon is – Tóth Imre képviselő úr is említette, – hogy a polgárőrséggel együttműködik a 
rendőrség, és csak azért  tart itt a rendőrség, mert a polgárőrség segíti a munkájukat, akkor itt 
ez miért nem működik? Miért nem akarja ezt a rendőrkapitány? Gondolja, hogy hiába 
szeretné ezt a helyi rendőrőrs, ha úgy vannak esetleg utasítva vagy eligazítva, hogy a 
jászberényi kapitány nem ezt támogatja. Ha onnan jönne ösztönző erő, és nem lenne ilyen 
katonásan elhatárolva a rendőrség a civilektől, ahogy most el van határolva, akkor lehet, hogy 
eredményeket is tudnának felmutatni. Nem tudja, hogy mi a helyes irány, de ettől nagyobb 
összefogásra, és érdembeli összefogásra lenne szükség, nem csak annyi, hogy ezt most itt 
elmondják. Ha ennek lenne eredménye, az lenne az igazán célravezető. 
 
Bertalan László képviselő: ez az összefogás megvolt. 2014-2015-2016-ban példaértékű volt 
az összefogás, és most elkeseredettségében hozta ide ezt a témát, mert azt látja, hogy ez 
teljesen megszűnt. Lehet, hogy föntebbről van ez a dolog, ugyanis egyszer megjegyezte a 
rendőrfőkapitány, hogy a politikának és a rendőrségnek távol kell egymástól maradnia. Nem 
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tud egymástól messze lenni, mert a rendőrséget a Belügyminiszter irányítja, aki Fidesz tag. 
Ha tetszik, ha nem, ez van. Azt sem érti, hogy akarják elhatárolni ezt, majdnem azt mondják, 
hogy az önkormányzat ne szóljon bele a rendőrség munkájába, mert nincs köze hozzá. Van 
hozzá közük, mert a képviselő-testületet a lakosság választotta meg, és a lakosságnak 
szeretnének megfelelni. Ne mondják, azt, hogy a politikának nincs köze a rendőrséghez, mert 
a Belügyminiszter kormánytag, és ő irányítja a rendőrséget.  Szoros összefüggés lenne. És 
volt összefogás. Példaértékű volt az összefogás. Ott volt a temető lopásos dolog, ami 
hónapokon keresztül húzódott, és annak a vége is az lett, hogy a rendőrség megoldotta, a 
polgárőrség meg sem volt említve, de nem ez a lényeg. Régen szorosan együtt tudtak 
működni, és most ez nincs meg. A rendőrök nem köszönnek az utcán. Ezek után még úgysem 
fognak, már felkészült rá, de felvállalja, mert nem az a 6-8 rendőr választotta a képviselőket, 
hanem a lakosság, és úgy érzi, a lakosság mellett kell kiállnia.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Nagypál Béla jelezte, hogy szólni szeretne, 
átadja neki a szót.  
 
Nagypál Béla polgárőr: nem szeretne már hozzászólni, mert így is hosszú lesz, mire 
őrsparancsnok úr megválaszolja a kérdéseket. 3 napja részt vett a járdaszegély-festésben, 
hetek óta az iskola előtt a gyalogátkelőhely irányításánál segít, és annyi mindent látott, hogy 
ha megtehetné, hogy bírságoljon, ebből a pénzből a rendőrségnek már palotát építene. 
 
Tóth Dániel c. rendőr főhadnagy, őrsparancsnok: ha a lakosság így érzi, akkor igazak 
lehetnek ezek a dolgok, de mindenképpen tudni kell, hogy lehetnek hamis érzetek is. Nem azt 
mondja, hogy a jászladányi rendőrőrs teljes személyi állománya tökéletes, de abban biztos, 
hogy az egyik legjobban működő szervezeti egység. A létszám, amellyel működnek, az 
egyenruhás állomány 9 fő, heti 40 órát teljesítenek, általában párban, így ki lehet számolni, 
hogy mennyi időt tudnak lefedni. Ahogyan doktornő is fogalmazott, rengeteg olyan feladat 
van, ami nem nyilvános, és nem ismeretes a lakosság, illetve az önkormányzat képviselő-
testülete előtt. Meri állítani, hogy a rendőrség 8 órájának 80%-a ki van használva. Csak a mai 
napot említve, 2 rendőrt el kellett küldeni iskolarendőr oktatásra, bevittek egy körözöttet, ami 
6 órás munka,  és ez mind olyan tényező, ami a közterületről vonja el azokat erőket, amik 
intézkedni tudnának.  Az intézkedések száma folyamatosan nő, ezek berögzített intézkedések. 
Rengeteg szabálysértési feljelentésük, és bírságuk van. Azokkal az autósokkal szemben 
intézkednek, akiknek nincsen vezetői engedélyük, el vannak tiltva. Nem tudja, hogy lesz-e 
egyszer olyan állapot, hogy nem lesz kapartatás, kődobálás az utcán, amit gyerekek követnek 
el, akiknek a megdorgálása, illetve a felelősségre vonása is nehézkes.  A Kuckóval 
kapcsolatban kimondottan meghatározta, hogy ellenőrizzék minden pénteken, és ha nyitva 
találják, akkor jegyző úrnak írjanak egy átiratot, illetve amennyiben hangoskodnak, írjanak 
feljelentést. Ezek után még jobban oda fognak figyelni. A tehergépkocsi forgalom is jól meg 
lett fogalmazva. A tehergépkocsik ellenőrzése is feladata az őrsnek, de prioritásban vannak 
olyan dolgok, amelyek előnyt élveznek. Közel 400 körüli az elővezetés szám, amit a Bíróság 
felé, vagy a Kormányhivatalba prezentálnak. Egy személyt 2 fő kísér. Ha 365 nap van egy 
évben, akkor ki lehet számolni, hogy ha 1 napra van 4-5 fő, akkor az teljesen elvonja a 
közterületről az erőket. Ha elkezdené sorolni azokat a rendőri intézkedéseket, illetve 
kötelezettségeket, amelyek nap mint nap teljesíteni kell, akkor az ki is meríti teljes mértékig a 
teljes szolgálati időt amit teljesíteniük kell. Vannak közlekedésrendészeti intézkedések, 
alkohol-tesztszeres ellenőrzés és igazoltatás. Célzottan néha ki tudnak menni és ellenőrizni a 
forgalmat. Efelől nyugodt, mert bármilyen vizsgálat ki tudja mutatni, hogy mennyi rendőri 
intézkedés zajlik Jászladányon. Lehet, hogy nem látványos, vagy lehetne több, de jelen 
pillanatban ez a létszám ezt tudja. Jászladányon folyamatosan csökken a bűncselekmények 
száma. A szabálysértésektől fontosabbak a bűncselekmények. Ezekre a jelzésekre, amelyek az 
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önkormányzattól és a lakosságtól érkeznek, oda kell figyelniük. Jászalsószentgyörgy is az 
őrshöz tartozik, és ezen kívül még rendszeresen Jászkisérre és Jászapátira is át kell járni, mert 
rengeteg esemény van, amelyet nem tudnak kezelni, és ezt nekik kell kezelniük. Ezek mind 
olyan közterületről elvonó tényezők, amelyet a lakosság érez. A rengeteg ügyiratban, 
amelyeket a bíróságtól kapnak, el kell járniuk a rendőröknek. A készenléti rendőröknek nem 
kell ennyi féle ügyben eljárni, ők kimondottan csak ellenőriznek, 99%-ban ezt a feladatot 
végzik. Az őrsnek a magas fokú szakmai igényt igénylő feladatok mellett kell ellátniuk ezt a 
közlekedésrendészeti intézkedést. Az is igaz, hogy van olyan rendőr, aki aktívabb, ez látszik 
is a statisztikán. Jászladányon jó rendőrnek lenni, és jól teljesíteni igen nehéz feladat. Nehéz 
vezetői feladat motiválni az állományt, hogy jól érezzék magukat, jól dolgozzanak, a lakosság 
és az önkormányzat kéréseinek megfelelően végezzék a mindennapi munkájukat. Ezeket a 
kéréseket mindenképpen továbbítani fogja. Nem lesz rossz felé továbbítva a kérés, nem lesz 
az, hogy nem köszönnek a rendőrök, mert soha nem úgy továbbítja a kéréseket, hogy ez 
legyen. Elmondja nekik, hogy mik a feladatok. Azt, hogy ezt hogyan dolgozzák fel, az 
mindenkinek a saját képességének megfelelően történik. Nem mindig sikerül az elvárásnak 
megfelelően teljesíteni, de teljes erőből megtesz mindent annak érdekében, hogy ez így 
legyen. A közös szolgáltatok, akciók szervezése a saját hiányossága, de figyelni fog erre is, az 
elkövetkezendő időszakban ennek megfelelően fog eljárni. A következő önkormányzati 
ülésre, ha kap meghívást, akkor ezekre a témakörökre bővebben tud válaszolni. Kapitány 
úrtól kérni fog megerősítő erőt.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: ha jól érti, akkor őrsparancsnok úr is azt érzi, 
hogy kevés a rendőr. Ha több rendőr lenne, akkor több lehetne az intézkedés. Kérdése, hogy 
jobb lenne-e, ha a képviselő-testület, és az őrs együtt erősítenék azt a kérést, jelzést, hogy 
több rendőrre van szükség? Együtt kell, hogy menjen ez a jelzés, vagy jobb, ha külön szálon 
fut? Valaminek történni kell.  
 
Tóth Dániel c. rendőr főhadnagy, őrsparancsnok: nincs rá felhatalmazása, hogy kimondja 
azt, hogy több rendőrre van szükség, ezt nem is teheti meg. 9 végrehajtói állomány van, 4 
bűnügyes ügyfeldolgozó kolléga, ezzel a létszámmal jelen pillanatban ezt a tevékenységet 
tudják ellátni. Egyébként mindig lehet mindent jobban végezni, azon lesz, hogy 
Jászladánynak jobb legyen.   
 
Bertalan László képviselő: eddig úgy tűnt, hogy a jászberényi kapitánynál megállt az ügy, 
nem jutott tovább a kérés, ezért szeretné, ha a megyei rendőrfőkapitányhoz, és Pócs János 
országgyűlési képviselő úrhoz eljutna a jegyzőkönyv. 

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
a jegyzőkönyvnek ez a kivonata, ami a közbiztonság kéréseit tárgyalja elkerüljön a megyei 
rendőrfőkapitány és az országgyűlési képviselő úr részére? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
361/2018. (IX. 20.) sz. határozata 
 
Közbiztonságról szóló jegyzőkönyv megküldéséről 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
közbiztonságról szóló jegyzőkönyvi kivonat kerüljön megküldésre Pócs János 




