
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

2018. október 18-án megtartott soros nyílt ülésén, 

az Ozoróczky Mária Szociális Központban. 

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

Lovász Imre jegyző, 
Mezei Norbert a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője,  
Lajosné Kiss Klára a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője,  
Kun Adrienn a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár megbízott 
vezetője, 
Göröcs László a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény megbízott 
vezetője, 
Müllerné Braun Erika az Ozoróczky Mária Szociális Központ intézményvezetője, 
Szabó Szabolcs tűzoltó alezredes, a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóság Parancsnoka, 
Bartha Botond tűzoltó őrnagy, a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
katasztrófavédelmi megbízottja, 
Szöllősi Péter a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Jászberényi üzemmérnökség 
vezetője, 
az Ozoróczky Mária Szociális Központ 5 közalkalmazottja. 

 
 
 
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester nagy tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit 
a soros képviselő-testületi ülésen. Külön köszönti Szabó Szabolcsot a Jászberényi Hivatásos 
Tűzoltóság Parancsnokát, Bartha Botondot a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
katasztrófavédelmi megbízottját, valamint Szöllősi Pétert, a Tiszamenti Regionális Vízművek 
Zrt. Jászberényi üzemmérnökségének vezetőjét. Köszöni, hogy elfogadták a meghívást. 
Megköszöni Müllerné Braun Erikának, az Ozoróczky Mária Szociális Központ 
intézményvezetőjének, valamint az intézmény valamennyi dolgozójának, hogy a kihelyezett 
képviselő-testületi ülésnek helyet biztosítottak. Az ülés végén a képviselők szeretnék 
megtekinteni az intézményt.  
Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 8 fő jelen van, Szöllősi János képviselő jelezte, hogy 
késni fog, a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Megkérdezi a képviselőket, hogy a 
meghívóban szereplő 12 napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, vagy plusz 
napirendi pont, illetve módosító javaslata? 
 
Major Ferencné: javasolja nyílt ülésben tárgyalni a járási pályázatok, az EFOP-1.5.3 és 
EFOP-3.9.2 kódszámú projektek keretében települési ösztöndíj és ösztönző pályázatok 
meghirdetéséről szóló előterjesztést.  
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Gyárfás Lajos: nyílt ülés végére javasolja Egyebek napirendi pont tárgyalását. 

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
nyílt ülésben 12. napirendi pontként az EFOP-1.5.3 és EFOP-3.9.2 kódszámú projektek 
keretében települési ösztöndíj és ösztönző pályázatok meghirdetéséről szóló előterjesztést 
tárgyalja a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
379/2018. (X. 18.) sz. határozata 
 
Napirend kiegészítése 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi 
ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben 12. pontként kíván 
tárgyalni: 

 12./ Előterjesztés az EFOP-1.5.3 és EFOP-3.9.2 kódszámú projektek keretében 
települési ösztöndíj és ösztönző pályázatok meghirdetésére 

 Előadó: Major Ferencné alpolgármester 
 

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

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
nyílt ülésben 13. 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 
380/2018. (X. 18.) sz. határozata 
 
Napirend kiegészítése 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi 
ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben 13. pontként kíván 
tárgyalni: 

13./ Egyebek 
 Előadó: Gyárfás Lajos képviselő 

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

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a mai napirendet, 
mely következtében 13 napirendi pontot nyílt ülésben, 1 napirendi pontot zárt ülésben tárgyal 
a testület? 



 3 

A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
381/2018. (X. 18.) sz. határozata 
 
Napirend elfogadása 
 

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

 
N a p i r e n d :  

 
1./ Beszámoló Jászladány tűzvédelmi helyzetéről és a tűzvédelem érdekében 

tett intézkedésekről 
 Előadó: Hivatásos tűzoltóság parancsnoka, vagy helyettese 

2./ Beszámoló az Ozoróczky Mária Szociális Központ 2017. évi szakmai 
munkájáról 

 Előadó: Müllerné Braun Erika intézményvezető 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

3./ 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 

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

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

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

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

6./ Tájékoztató az önkormányzat bevételeinek növelési lehetőségeiről  
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,  
  Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

7./ Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciójára 
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

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

 Előadó: Lovász Imre jegyző, 
  Lajosné Kiss Klára intézményvezető, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
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9./ Előterjesztés a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési 
Szabályzata módosításának jóváhagyására 

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

10./ Előterjesztés a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00040 kódjelű "Épületenergetikai 
fejlesztések Jászladány településen" című projekt keretében képzés 
tartása tevékenységének elvégzésére szolgáltató kiválasztására 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 

11./ Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. kérelmére a 
Jászladány település vízmű telepén szükségessé vált KOI tartály aktív szén 
szűrőtöltet cseréjéhez hozzájárulás megadására  

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

12./ Előterjesztés az EFOP-1.5.3 és EFOP-3.9.2 kódszámú projektek keretében 
települési ösztöndíj és ösztönző pályázatok meghirdetésére 

 Előadó: Major Ferencné alpolgármester 

13./ Egyebek  
 Előadó: Gyárfás Lajos képviselő 

 
Zárt ülés: 

 
14./ Előterjesztés a Jászladány, Attila u. 6. szám (804/2 hrsz.) alatti ingatlanra 

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

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

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

Beszámoló Jászladány tűzvédelmi helyzetéről és a tűzvédelem érdekében tett 
intézkedésekről 
Előadó: Hivatásos tűzoltóság parancsnoka, vagy helyettese 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a Tűzoltóság írásos beszámolóját minden képviselő megkapta, 
átadja a szót Szabó Szabolcsnak, egy rövid összefoglaló erejéig. 
 
Szabó Szabolcs tű. alezredes: Jászladány település elsődleges tűzvédelmét a Jászkiséri 
Önkormányzati Tűzoltóság biztosítja, gondolja, hogy velük az önkormányzat kapcsolata is 
szorosabb, mint a Jászberényi Tűzoltóság vonuló egységeivel. Jászberényben egy székhelyen 
található Katasztrófavédelmi Kirendeltség, és Hivatásos Tűzoltóság. A Katasztrófavédelmi 
Kirendeltségnek továbbra is Fózer Tibor ezredes a vezetője, a Tűzoltóság parancsnoka pedig 
saját személye. Mint mondotta, a település tűzvédelmét elsősorban a Jászkiséri 
Önkormányzati Tűzoltóság biztosítja, ami nem jelenti azt, hogy nagyobb esetekben nem 
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vonulnak Jászberényből is a helyszínre. Természetesen vonulnak, ha arra szükség van. A 
2017. évi beszámoló tartalmazza, hogy 5 esetben vonultak a településre, melyből 4 tűzeset, 1 
műszaki mentés volt. Ez nem azt jelenti, hogy nem bírt volna az esetekkel az önkéntes 
önkormányzati tűzoltóság, hanem nagyobb erők szükségesek akár a tűzesetekhez, akár a 
műszaki mentések végrehajtásához. A településen, a település nagyságához mérten elég sok 
volt a beavatkozások száma, ami összesen 42. Lehet, hogy első hangzásra nem tűnik soknak, 
de a többi településhez mérten ez elég nagy szám. 27 db tűzeset volt, és 15 db műszaki 
mentés. 9 esetben volt szabadtéri tűz, és 16 esetben otthon jellegű tűz. Az otthon jellegű 
tüzeknél benne voltak a kéménytüzek, elektromos tüzek. Nagyon sok mindentől függ, hogy 
hány tűzeset van, hogy hogyan és mivel tüzelnek az állampolgárok. Jelenleg van egy 
megelőző kampányuk, éppen Jászkiséren voltak az iskolában a „Ne gyújtsd, hanem gyűjtsd” 
kampánnyal, ahol a tüzelés, és szelektív hulladékgyűjtés mikéntjét próbálják a gyerekeknek 
elmagyarázni. A településhez mérten elég sok tűzeset volt, nem tudja, hogy hogyan tudnák ezt 
visszaszorítani. Voltak kampányok a szabadtéri tűzesetek megelőzésére, erről szórólapokat is 
osztottak az egész működési területükön. Dohányzás miatt is nagyon sok tűzeset alakul ki, 
ezért erre vonatkozóan is voltak felhívások. Az idei év statisztikáját még nem nézte meg, de 
bízik benne, hogy lesz előrelépés, és pozitív változás az esetszámok vonatkozásában. Eddig a 
kéményseprők sormunka keretében végezték a feladatukat, ez idei évtől megváltozott, 
mindenkinek saját magának kell megrendelnie ezt a szolgáltatást. Nem tudni, hogy ennek 
következtében mennyire lesznek jobban elhanyagolva a kémények, esetlegesen nő-e a 
kéménytüzek száma.  Bízik benne, hogy lesznek jogkövető állampolgárok, és mindenki felül 
fogja vizsgálni a saját kéményét. Úgy érzi az önkormányzattal a kapcsolatuk jónak mondható. 
Ennyivel szerette volna kiegészíteni az írásos beszámolót, amennyiben van kérdés, szívesen 
áll rendelkezésre. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése az 
írásos beszámolóval, illetve az elhangzottakkal kapcsolatban? 
 
Bagi Zsolt Arnold: a lakóházak minősége, illetve az emberi mulasztások mennyire játszottak 
nagy szerepet a magas számú tűzeseteknél? 
 
Szabó Szabolcs tű. alezredes: természetesen közrejátszik, hogy mennyire elhanyagolt egy 
ingatlan, maga a ház, vagy az udvar. Ha nem kaszálják le a füvet, és megszárad, az 
természetesen nagyban befolyásolja a tűzesetek kialakulását. Arra, hogy az emberi 
mulasztások mennyire játszottak nagy szerepet, statisztikai adatot erre nem tud mondani, de 
úgy gondolja, hogy az esetek 70-80%-ban emberi mulasztás történik, még akkor is, ha 
legtöbbször nem akaratlagosan történik.  
 
Bagi Zsolt Arnold: az illegális áramvételezés szerepet játszott-e a tűzesetek kapcsán? A 
település nagyon sok erőfeszítést tett azért, hogy az illegális áramvételezés megszűnjön, de 
még mindig vannak olyan helyek, ahol ez történik. 
 
Szabó Szabolcs tű. alezredes: nem tudja, hogy volt-e ilyen esetű tűzeset, de utána fog nézni, 
mert ilyen esetekben szabálysértési eljárás történik. Az illegális áramvételezés nagy rizikó a 
tűzesetek kapcsán, mert ilyenkor nincs lehetőség arra, hogy a biztosíték leoldjon, és így a 
szikra ki tudja gyújtani magát az épületet is. Általában ahol illegális áramvételezés van, ott 
sajnos az épület állaga sem és az elektromos rendszer sem biztos, hogy túl jó. Írásban meg 
fogja küldeni, hogy hány ilyen eset volt.  
 

(Szöllősi János képviselő megérkezik,  
a képviselő-testület 9 fő képviselő jelenlétében folytatja munkáját.) 
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Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e még valakinek 
kérdése, véleménye? 

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a 
Jászberényi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság beszámolóját Jászladányra vonatkozóan a 
tűzvédelmi helyzetről és a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről 2017. évre? 
A Képviselő-testület a beszámolót 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
382/2018. (X. 18.) sz. határozata 
 
A Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi tevékenységéről szóló 
beszámolójának elfogadása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, és elfogadja 
a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beszámolóját a 2017. évi 
tevékenységéről, Jászladány tűzvédelmi helyzetéről, és a tűzvédelem érdekében tett 
intézkedésekről, a szóbeli kiegészítésekkel együtt. 
Képviselő-testület megkéri Szabó Szabolcs tűzoltó alezredest, a Jászberényi Hivatásos 
Tűzoltóság Parancsnokát, hogy írásban küldje meg az önkormányzat részére, hogy a 
lakástűz esetek számából mennyi volt az, amelyiket illegális áramvételezés okozott.  
Képviselő-testület megköszöni a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóság dolgozóinak, és a 
Jászkiséri Önkormányzati Tűzoltóság dolgozóinak munkáját. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság Jászberény 

  é r t e s ü l n e k .  
 
 
 
Napirenden kívül: 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a képviselő-testület ülésére meghívót kapott Bakondi György 
Patrik, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. vezérigazgatója, hogy a képviselő-testület 
feltehesse neki a vízhiánnyal kapcsolatos kérdéseit, és közösen gondolkodva megoldást 
találjanak a hibák kiküszöbölésére. Vezérigazgató úr egyéb hivatalos elfoglaltságai miatt nem 
tud jelen lenni a testületi ülésen, de Szöllősi Péter a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 
Jászberényi üzemmérnökségének vezetője jelen van, akinek a kérdéseket fel tudják tenni a 
képviselő-testület tagjai. Nem az volt a szándék, hogy újra beszéljenek azokról a 
problémákról, amikkel eddig is találkoztak, hanem az, hogy megszólítsák vezérigazgató urat, 
és választ kapjanak arra, hogy közös gondolkodással hogyan lehetne azt a problémát 
megoldani, ami az elmúlt fél évben 6 alkalommal fordult elő. Ezekben az időpontokban olyan 
vízhiány lépett fel a településen, ami nagy felháborodást keltett a lakosok körében. Korábban 
probléma volt a kommunikációval, de jelenleg már működik az, hogy ha a TRV Zrt. észleli a 
hibát, akkor jelzi az önkormányzat felé, amit igyekeznek is azonnal közzé tenni, hogy a 
lakosságot értesítsék. Szeptember 22-én, 27-én, és 30-án egymást követően egy héten belül 
rendkívüli időpontokban többszöri vízhiány jelentkezett, ami nagyon felbőszítette a 
lakosságot. Ilyenkor mindig olyan visszajelzés érkezik, hogy a polgármester a hibás, mert 
nem tudja megfelelően képviselni a települést. A hibát minden esetben jelzik, amelyre 
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fogadóképes is a TRV Zrt. Most nem ezt szeretnék számon kérni, vagy kritizálni, hogy miért 
így van ez, de valamilyen szinten szeretnének a jövőbe tekinteni, és választ kapni arra, hogy 
az a technológia, ami kiépítésre került miért nem működik kifogástalanul. Kérdés továbbá, 
hogy az önkormányzat tud-e abban segíteni, hogy ezeket a hibákat megelőzzék, vagy 
visszaszorítsák a jövőben? Nem az a lényeg ezeknél az eseteknél, hogy kit szidnak, hanem az, 
hogy ne forduljon elő ilyen eset, mert nagyon kellemetlen perceket, órákat okoz a 
lakosságnak. Ez lett volna a megkeresés lényege, hogy vezérigazgató úrral egy közös 
gondolkodást indítsanak el.  
 
Szöllősi Péter: a vízhiányt nem direkt idézik elő. Vezérigazgató úr nevében elnézést kér, de 
más egyéb elfoglaltság miatt nem tud részt venni az ülésen, illetve Kocza Imre főmérnök úr 
sem. Ebben a félévben minden egyes meghibásodás műszaki okból történt. Nem mondja azt, 
hogy emberi mulasztás nem történt, volt olyan eset, amikor a kollégájának kellett volna 
jobban odafigyelni bizonyos dolgokra, és emiatt esetlegesen történhetett vízhiány. A jelenlegi 
vízkezelő technológia jónak mondható, de az üzemeltetése, és az, hogy kiforrja magát, még 
gyerekcipőben jár. Ebből is adódnak azok a helyzetek, hogy egyik hibából keletkezik a másik 
hiba. Több kút van Jászladányon, de jelenleg két kút az, ami ellátja a települést vízzel. Van 
elég víz, ezzel nincsen semmi gond. A víz vas, mangán, ammónia tartalommal rendelkezik, 
illetve szerves anyagokkal. Maga a technológia úgy lett megépítve, hogy a szükséges vizet 
tudják biztosítani a fogyasztóknak. Ez mind meg is van, és a technológia is képes rá. Amikor 
a kutakból bejön a víz, átmegy a gáztalanítón, majd bekerül a technológiai épületbe, először 
átmegy egy vas-mangán szűrőn, ami egy homokszűrő. Itt a hozzáadott vegyszer segítségével 
leválik a vas csapadék. Ezt a vas csapadékot úgy tudják eltávolítani, hogy kimosatják a 
szűrőket. Itt már plusz tisztított vizet használnak el. Utána átkerül egy KOI szűrőbe, ami a 
szerves anyagot távolítja el. Ebből a KOI szűrőből 3 darab létesült, melyből most 2 üzemel, 
mert az egyikben cserélni kellene a töltetet, ki is van zárva, nem is működőképes. Ebből a 
KOI szűrőből egy reaktor szivattyú segítségével egy reaktor tartályba kerül, ahol megtörténik 
az ammóniamentesítés. Ez a tartály azért van ott, hogy a reakció végbemenjen. Ebből a 
reakcióból káros anyagok keletkeznek, de van még egy aktív THM szűrő a végén, ami ezeket 
a káros anyagokat megszűri, majd a tisztavíz tározóba kerül. A reaktor tartály kivételével 
minden egyes szűrőt minden nap vissza kell mosni. A visszamosás két fázisból áll, az egyik 
az, amikor alulról fölfelé nyomják a vizet, hogy lemossák a töltetről a nem odavaló dolgokat, 
majd, hogy a homokszemek minden irányban vannak a tartályon belül, ezért egy fentről lefelé 
irányuló vízmozgással is átmossák, ami körülbelül ugyanannyi víz. Minden nap 60-70-80 
köbméter vizet a tisztított vízből elhasználnak. Ez még nem is lenne annyira nagy baj. A 
tartályok, hogyha nem kellőképpen vannak visszamosva, illetve lehet, hogy még maradt 
benne valami, akkor azt a vizet, amit ezeken a tartályokon átengednek, nem bírják megszűrni, 
és egy túlfolyó vezetéken elfolynak, és nem enged át semmiféle vizet. Ebből volt nagyon sok 
probléma. Visszakanyarodik ahhoz, hogy a szerves anyagot az aktív szén, jelenleg 2 szűrővel 
nem bírja feldolgozni, nagyon kellene a harmadik szűrő, hogy üzemeljen, amelyre kérték az 
önkormányzat hozzájárulását. Lehet, hogy ha az önkormányzat hozzájárul, utána is lesz 
vízhiány, de bízik benne, hogy nem. Ez nem szűnteti meg azt, hogy ne legyen vízhiány, de 
elősegíti azt a dolgot, hogy csökkentsék ezeknek a kialakulását. A tartály túlfolyás bármikor 
bekövetkezhet, akár hajnali kettőkor, ötkor, bármikor. Ilyenkor a tisztított víz nem tud 
átfolyni, és belemenni a tárazóba. Akkor, amikor a kolléga észleli ezt a problémát, akkor 
valószínűleg a tárazóban a vízszint már olyan szintre csökkent le, hogy visszafordíthatatlan. 
Hiába termelnek be a kutak, a kolléga rögtön észleli, és megpróbál ez ellen tenni. 2 db iker 
tisztavíz tárazó van. A hálózati szivattyú, ami ebből szívná a vizet, távolabb van tőle. Ez nem 
is lenne nagyon nagy baj, de 200-as csövön szívja, ami azt jelenti, hogy ennek a tárazónak 
meg kell telni ahhoz, hogy a szivattyúval vizet tudjanak adni a hálózatra, mert levegős a 
rendszer. Amikor a településen nincsen víz, akkor a vízmű-telepen van víz, és ott várja a 
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kolléga, hogy megteljen a tárazó, de addig már lehet, hogy 2 óra eltelt, és nem tudtak vizet 
adni. Ezek a problémák mind abból adódnak esetleg, hogy nincsen most egy szűrő, és a 
szerves anyagot nem tudja leszedni kellőképpen, átadja a másik szűrőre, az eldugul, és nem 
adja ki a vizet. Nagyon sűrűn kell visszamosatni a szűrőket a tiszta vízből, amit a településnek 
kellene kiadni. Műszaki meghibásodás többféle is volt, mint például, hogy a pillangószelep 
nem zárt kellőképpen, ki kellett cserélni, ebből is 2 órás vízhiány lett. Van egy gumi 
kompenzátor, ami a vízmozgásba alakuló ütközéseket kizárja, ezt egyszerűen összeszívta a 
vákuum, és nem tudott semmi vizet átadni. Amikor a kolléga keresi a problémát, akkor a 
technológia elejéről kezdi az ellenőrzést, ez pedig pont a technológia végén volt. Összeszívta, 
nem ment át rajta a víz, ezt is ki kellett cserélni, és ez mind idő. Sajnos a helyi kollégák 
nincsenek ilyen eszközökkel felszerelve, mert ezek az eszközök nem minden nap kellenek, 
ezért ezeket még be kellett szerezni. Amilyen gyorsan tudták beszerezték, és utána minél 
hamarabb megpróbáltak vizet szolgáltatni. Hosszú távon az a legfontosabb tennivaló, hogy a 
KOI szűrőben a szén ki legyen cserélve, illetve az, hogy a jövő évi, de már az idei gördülő 
fejlesztési tervet is, ami 2019-től lesz, úgy próbálták összeállítani, hogy ezeket a tölteteket 
cserélni kell. Ezeket tudják egy bizonyos ideig regenerálni lúggal, hypoval úgy, hogy mossák 
le a töltetekről a dolgokat, amik nem odavalók, de véges az élettartamuk, ezért cserélni kell. 
Amikor átadták a technológiát, akkor az üzemeltetési szabályzatban úgy határozták meg, hogy 
2 év az aktív szén cseréje 5-6 év pedig a homoknak. Ezt csak az irodalom írja így, ez 
használattól függően változhat, de 10 éveket biztos, hogy nem fog kibírni. 2016. januártól 
működik ez a technológia, tehát a 2 év le is telik. A gördülő fejlesztési tervet mindig úgy kell 
majd összeállítani, hogy ezek benne legyenek a bérleti díjban. Most az első lépcső a KOI 
szűrő cseréje. Saját maga, kollégái, és a vállalat nevében is elnézést kér a kellemetlenségekért, 
de higgyék el, hogy nem direkt csinálják. Amint érzékelik a problémát azonnal fognak a hiba 
elhárításához. Mire a lakosság érzékeli a vízhiányt, akkora már azon dolgoznak, hogy 
mihamarabb kijavítsák a hibát. Sokszor éjszakázott már személyesen is itt Jászladányon. A 
tárazóba fel kell ahhoz telni a víznek, hogy onnan ki tudják adni, addig nem tudnak semmit 
tenni. A szivattyúk szárazon futnak, le vannak levegősödve, vízzel meg kell telni a 
csöveknek. Ez a mennyiség, amit nap, mint nap kiadnak olyan mennyiség, hogy kisebb csővel 
nem tudták szerelni a technológiát. Ha kisebb csővel lenne szerelve, akkor nem lenne gond, 
mert az gyorsan felkapná a vizet, de ez a 200-as vezeték olyan nagy átmérő, hogy ha 
beindítanák a hálózati szivattyút, lehet, hogy egy fél óra múlva le is égne, és az még nagyobb 
probléma lenne. A technológiához még annyit szeretne hozzáfűzni, hogy ez egy működő 
technológia. Jászladánnyal együtt további 7 település van, aki ugyanezt a technológiát 
használja, bár nem mindenki használ szerves anyag eltávolítót, vagy más vegyszert 
használnak, de működik mindenhol. Valamiért sokkal kevesebb probléma van a többi 
településnél, de nem tudja ennek mi az oka. Elnézést kér, ha ezzel bármilyen problémát 
okoznak az önkormányzatnak, de mindig próbálnak ez ellen tenni.  Azt, hogy hosszú távon 
mit lehetne tenni, azt lehet, hogy majd közösen kell kidolgozni, most nem tud semmit 
mondani, mert pénzt nem tud ígérni. Amikor szükség van az önkormányzat segítségére, azt 
mindenképpen jelezni fogják. Ennyit szeretett volna elmondani, amennyiben kérdés merül föl, 
akkor készséggel áll rendelkezésre.   
 
Dr. Bakos Beáta: az átlagemberek véleményét szeretné közvetíteni, akik a régi vízzel jobban 
meg voltak elégedve, ha most tehetné, akkor azt mondaná, hogy kéri vissza az előző 
technológiát. Lehet, hogy ez máshol nagyon jól működik, de itt Jászladányon nem működik 
jól. Ahogy elmondta az előbb Szöllősi Péter, abból az tűnik ki, hogy itt mindig lesz valami 
probléma, mert vagy a cső túl vastag, vagy a szerves anyag tartalom túl sok. Nem tudja 
felfogni, hogy egy ivóvíz-javító projekt után kiderült, hogy az ivóvíz sokkal rosszabb lett, 
mint előtte, gyakorlatilag ihatatlanná vált. Csapvízen nőtt fel, és a gyermeke is csapvízen nőtt 
fel, de most már nem tud senkinek csapvizet engedni, mert egyszerűen a víz az esetek 90%-
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ában az ihatatlan szintet éri el, mind a látvány, mint az illat tekintetében. Elhiszi, hogy az új 
technológiának köszönhetően sok hypo és vegyszer kell bele, és tudja, hogy a régit már nem 
fogják visszakapni, mégis az a véleménye, hogy kár volt az új technológiába belefogni. 
Számtalanszor, a saját családjában is megkapja, hogy a képviselő-testület miért nem tesz 
valamit. Hiába magyarázza, hogy új az egész rendszer, ha nem működik megfelelően. Nagyon 
örül, hogy ez elkészült, de valójában mégsem. Jelenleg semmi jót nem lát ebben a 
rendszerben, és azt sem tudja, hogy hogyan fognak ebből kikeveredni.  
 
Szöllősi Péter: a régi rendszer nem is nevezhető ehhez az újhoz mérten rendszernek, akkor 
volt egy kis vastalanítás, és semmi több. Ebbe a felújításba mindenképpen bele kellett mennie 
az önkormányzatnak, mert az Európai Unio olyan határértékeket írt elő a vízre, ami 
máshogyan nem megoldható. Ezért kellett a jelenlegi technológiát megépíteni. Azért, hogy a 
komponenseket levigyék azokra a határértékekre, amiket megszabnak, több vegyszert kell 
hozzáadagolni, és az eljárás során több tisztított vizet használnak fel, de sajnos ezt nem lehet 
másképpen kivitelezni. 
 
Bagi Zsolt Arnold: elhallgatva Szöllősi Péter tájékoztatóját úgy tűnik, hogy nagyon 
pengeélen táncol ez a dolog. Ezek szerint a szűrőrendszer alul lett tervezve? Elmondta, hogy 
egy szűrő hiányzik, idő, míg beszerzésre kerül, az is idő, amikorra az önkormányzat 
hozzájárulását adja, a két szűrő pedig nem bírja ellátni ezt a rendszert. Ha 200-as csövön 
nyomja a hálózatba a szivattyú a vizet, ahhoz valóban bizonyos vízmennyiség kell, hogy az 
tudjon működni, akkor nem kellett volna egy föltöltő szivattyús rendszert, vagy valami 
ilyesmit megépíteni? Amikor már csak minimális szinten van víz a tárazóban, akkor azt 
valamilyen más körben nem lehet kinyomatni a hálózatba? Véleménye szerint akkor is lenne 
víz. Miért nincsen biztonsági kör kiépítve? Jászladányon nagyon sok kút működik, a Jász-
Föld Zrt-nek is van 5 működő kútja. Az állatlétszám, illetve talaj és növényvédelem szintén 
sok vizet használ. A Zrt-ben van 2 ezer szarvasmarha, és 15 ezer hízó. Minden mostani 
technológia a vízre épül. Vannak a cégnél olyan kutak, amik szintén 900 méteres mélységből 
hozzák fel a vizet, illetve vannak 4-500 méteres kutak is. Készült-e, vagy esetleg készülni fog-
e olyan felmérés, hogy ez az ivóvíz bázis meddig elég? Áder János évente többször szólal fel 
a víz megőrzéséről, és egyéb környezetvédelemről, ezért már kérdésként merült fel benne, 
hogy a jövőre nézve a vízkészlet hogyan alakul. Nem lehet valamilyen biztonsági kört 
kiépíteni a rendszerben?  A tárazók hány köbméteresek? 
 
Szöllősi Péter: 2-szer 100 m3. 
 
Bagi Zsolt Arnold: ha a tárazóban a víz 1/3-ad szintig, vagy alatta van, akkor azt már lehetne 
a hálózatba továbbítani.  
 
Szöllősi Péter: nem lett alultervezve a rendszer. Azért lett több szűrő betervezve, egyrészt a 
vízmennyiség miatt, másrészt azért, hogy ha valamit javítani kell, akkor addig elbírja. Ezek a 
javítások nem hónapokra, évekre lettek betervezve, hanem úgy, hogy gyorsan, egy hét 
leforgása alatt megtörténjen a csere. Most ez a szűrő már több hónapja nem működik. Azt, 
hogy a tárazóban egy biztonsági szivattyú a vizet kinyomja a hálózatba, akkor annak kisebb 
lesz az átmérője, teljesítménye stb. Ahhoz, hogy a kellő, és biztonságos üzemállapotot elérjék, 
akkor azzal csökkentik azt az intervallumot, hogy lehet, hogy még tudnának vizet adni, de az, 
hogy biztonságosan tudjanak üzemelni, az lecsökkent. Így nem tudtak kialakítani egy ilyen 
kört, ez a szivattyú lett betervezve, ezt tudják használni. Erre kisebb szivattyú most nem áll 
rendelkezésre, és semmilyen megkerülő kör, ami ezt tudná biztosítani. Azt, hogy most mennyi 
víz van a földben, nem tudja megmondani, biztosan vannak erre felmérések. Nem csak 
Jászladány van ezen a vízbázison, hanem a környező települések is. A geológusok már 
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biztosan készítettek erről felmérést, hatástanulmányt, de még nem találkozott vele. Hallott 
Áder János beszédét, aki arról biztosította a lakosságot, hogy van elegendő édesvíz.  
 
Bagi Zsolt Arnold: azokon az estéken, amikor vízhiány volt nagyon örült volna neki, ha 
legalább egy kicsit csordogált volna a csapból a víz.  
 
Szöllősi Péter: amikor észlelik a problémát az esetek 90%-ában fél órával a vízhiány előtt 
tudják értesíteni a lakosságot.  
 
Seresné Lados Éva: polgármester asszonyék mindent megtesznek, hogy értesítsék a 
lakosságot, de sajnos az idős lakossághoz ne jut el a hír, mert nincs közösségi oldaluk.  
 
Szöllősi Péter: megérti, de a cég sem tudja ezt megtenni. Amikor probléma van, akkor a 
kollégákra a hibaelhárításnál van szükség, nem tudnak arra időt szakítani, hogy körbejárják a 
települést hangosbemondóval, mert ha baj van, akkor azt el kell hárítani.  
 
Bertalan László: hallhatták, hogy ez a rendszer tökéletesen van tervezve, és jól is működik, 
de ha jól értette, akkor személyi felelősség is volt a hibák kialakulásánál. Ezek szerint 
dolgozói hiba csúszhatott be? Van arra lehetőség, hogy itt a vízmű telepen mindig legyen ott 
egy szakember, aki figyeli a rendszert, hogy jól működik-e, hogy időben tudjon reagálni, ne 
akkor, amikor már nincs víz? Amikor már nincs víz, akkor érti, hogy 2-3 óra eltelik mire újra 
lesz víz, de ha időben lenne észlelve, akkor rövidebb lehetne a vízhiány. 
 
Szöllősi Péter: érezte, hogy a személyi felelősséget nem kellett volna megemlíteni. Jelen 
pillanatban 4 kolléga dolgozik Jászladányon, február 5. óta ketten a hálózaton, ketten a 
vízmű-telepen. Az átalakítás során a vízmű-telepre olyan kolléga került, aki nem biztos, hogy 
látta végig a technológiát. Mindenki nagyon jól végzi a dolgát, semmilyen probléma nincsen. 
Most olyan változás történt, hogy az a kolléga, aki a vízműnél volt átkerült a hálózatra, és 
onnan is átkerült egy személy a vízműhöz, tehát megcserélték a két személyt. 16 órakor 
letelik a munkaidő, utána készenléti idő van, amikor ha baj van, akkor menni kell. Mindig egy 
hálózatos, és egy vízmű-telepes kolléga van beosztva egyszerre készenlétben. Most már 
mindenkivel dokumentáltatja ezt a dolgot, hogy mikor észleli a meghibásodást. Amikor az 
utolsó üzemeltetési hiba történt, attól a naptól bevezette ezt, és két hete nem is történt hiba. 
Nem biztos, hogy erre vezethető vissza, de mindig erősíti a kollégáit, hogy jobban és 
lelkiismeretesebben figyeljenek. Az ő munkájukkal nincs baj. Ha probléma van, akkor az őket 
is érinti, mert ők is a településen élnek, és ők is kapják a negatív visszajelzéseket.  
 
Tóth Imre: újra elő kell hoznia egy régebben is felvetett kérdést, mert úgy érzi, hogy ez 
jogtalan és igazságtalan, hogy ilyen nagymértékű vízhiánnyal kell szenvedni a településnek, 
és minden egyes települést érintő vízhiány után a rendszer leürül, és a leürülést követően a 
föltöltéskor a víz beáramlása maga előtt tolja a levegőt, amit a lakosság kifizet. Most már 
többszörösen fizeti ki, mert kifizeti a vízdíját is és a szennyvízdíját is ennek a levegőnek. 
Szeretné tudni, hogy mikor lesz ebbe technikai vagy technológiai változás, ami kilevegőztetné 
a rendszert, hogy ne a lakosoknak kelljen ma saját csapjaikon kiengedni, és a saját vízóráikon 
megmérve kifizetni ezt a levegőáramlást? Ezt a levegőt a rendszer ki tudná magából tisztítani, 
és nem a lakosoknak kellene kitisztítani. Többször jelezte ezt a problémát, vizsgálódtak is 
benne, és azt mondták, hogy badarságokat beszél, mert ez nem így van. Ezt nagyon egyszerű 
megvizsgálni, egy következő vízhiányos időszakban meg kell nézni bárkinek a vízóráját, 
amikor a levegő el kezd kitermelődni a rendszerből, és ilyenkor jobban forog az óra, mint 
egyébként, ha vizet engednek rajta. Szeretné tudni, hogy mikor lesz ebben változás, mert jelen 
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pillanatban a lakosság jelentős mértékű levegőt fizet ki víz helyett, és még szennyvíz díjat is 
kell fizetni.  
 
Szöllősi Péter: amikor leürül a hálózat, valóban úgy van, hogy a víz újra feltöltődik, de egy 
zárt rendszerről beszélnek. Elméletileg ott levegőnek nem szabad lenni, főleg olyan 
levegőnek, ami akkora nyomást kelt, hogy az órát megforgassa.  
 
Tóth Imre: amikor a lakásból is visszafolyik a víz a rendszerbe, és nincs víz, tehát amikor 
kinyitja a csapot, és csak a hörgést lehet hallani, és amikor megindul a víz akkor minden tiszta 
víz lesz, mert úgy jön ki az első eresztés víz, hogy csak fröcsög a levegővel együtt, akkor ne 
mondja, hogy ez egy zárt rendszer, és elviekben nem lehet benne levegő. Tele van levegővel a 
rendszer. Ez minden vízvezetékes lakásban így van. Sehol nincsen visszacsapó szelepes 
vízóra, hogy ne engedné vissza a hálózatba a vizet a lakásból. Bárki kinyitja a csapot abban az 
időszakban, amikor órákon keresztül nincs víz, a levegő visszaáramlik a rendszerbe és 
visszahúzódik. Ne mondja, hogy ez annyira zárt rendszer, hogy ez nem így van, mert ez tény.  
 
Szöllősi Péter: nem mondta, hogy nincs levegő a rendszerbe, mert van benne, és ha a lakók 
kinyitják a csapot akkor lehet hallani ezt a sistergést, és utána megindul a víz. Azt, hogy 
elérjék a hálózatnyomáson a 3-3,2 BAR-t, az nagyon gyorsan bekövetkezik, ami azt jelenti, 
hogy nagyon gyorsan körbeér a víz a községben. Mindenhol megakad a víz, így a nyomást 
elérik. Cáfolja, hogy a lakosság levegőt fizet víz helyett. Ha a vízórába belefúj, akkor az apró 
pici propeller, ami a víz irányát mutatja, hogy merre áramlik, akkor az megmozdul. Rengeteg 
levegőnek kellene ott áthaladni, hogy azt az óra megmérje, de ennyi levegő nincsen. Kizárja 
azt, hogy levegőt fizet a lakosság víz helyett.  
 
Tóth Imre: lehet, hogy ezt nem gondolja, de a tény, az tény. Amikor észlelte a vízhiányt és 
nyitva hagyta a csapot, amikor megindult a víz, a levegő süvítve jött ki a csapon. Akkor volt 
arra ideje, hogy kimenjen, felvegye a vízóra akna fedelét, felnyissa a vízóra tetejét, és 
megnézze, hogy mit csinál ilyenkor a vízmérő óra. Látta, hogy olyan mértékben sereg, hogy 
nem is tudja megmondani hány köbméter vizet kellene átengedni rajta, hogy akkora pergést 
produkáljon, az összes csap nem tudná ezt teljesíteni. Ezt követően volt még ideje 
visszamenni, elzárni az összes csapot, hogy ne nála engedjék ki az összes levegőt, ami az 
utcában van. Ezt ki lehet próbálni, meg lehet nézni a gyakorlatban. Lehet, hogy Jászladány 
mélyebben fekvő részein, például a Szép utcában ez nem valósul meg, ezt el tudja képzelni, 
mert oda visszahúzódik a víz. Aki a dombosabb részén lakik a településnek, és a legvégén 
kapja meg a 3,2 BAR nyomású vizet, annak bizony előtte ki kell engedni a levegőt. Ha ő az a 
szerencsétlen, hogy a WC tartálya üres, ami automatikusan töltené fel magát vízzel, akkor 
nála fog kimenni automatikusan a levegő, ha a szomszédé üres, akkor ott fog kimenni a 
levegő, de valakinél ki kell engedni a zárt rendszerből a levegőt. Ha a levegő abba belekerült, 
akkor csak kiengedéssel kerül ki onnan. Ha a lakos a csap kinyitásával levegőt enged vissza a 
rendszerbe, – már pedig azt enged vissza, – és a víz folyamatosan húzódik vissza Jászladány 
mélyebb településrészeire, akkor magával szívja azt a levegőt, amit a lakos azzal, hogy 
kinyitotta a csapot, és nem kapott vizet beenged a rendszerbe. Majd amikor a vízmű rányit 
erre, akkor a víz tolja maga előtt a levegőt, és annak valahol el kell távozni. Azt nem tudta 
megnézni, hogy amikor kinyitotta a csapot, és a levegő húzódott vissza a rendszerbe, akkor 
visszafelé forgatja-e a vízórát, vagy nem. Azt tudja, hogy amikor kinyitja a csapot, és a víz 
maga előtt tolja a levegőt, akkor biztos, hogy nagyon forgatja az órát. Egyszer már elmondta 
ezt a problémát. Akkor kimentek hozzá a TRV Zrt. munkatársai megvizsgálni ezt a helyzetet, 
és akkor azt mondták, hogy nem igaz, amit állít, mert levegőt nem mér ez az óra. De tudja, 
hogy mér, mert megnézte, és látta a saját szemével. Szeretné, ha Szöllősi Péter is szembesülne 
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ezzel a problémával, mert azt gondolja, hogy az a település, ahol ilyen gyakran van vízhiány, 
ott jelentős ennek a forintális értéke az egyes fogyasztók részéről. 
 
Szöllősi Péter: a vízóra egy olyan szerkezet, hogy nem függ a sebességtől. Ha kicsit folyik át 
rajta a víz, vagy nagyon folyik, akkor is ugyanannyit mér. Képviselő úr azt mondta, hogy 
nagyon gyorsan forgott a levegő hatására. 
 
Tóth Imre: a kerék forgott gyorsan. A kerék forgásától talán függ a vízfogyasztás. Van rajta 
5 vagy 6 kerék. Nem az első piros színű kerék forgott, hanem a második, de olyan gyorsan, 
hogy már szemmel nem lehetett látni. Ez csak a vízfogyasztást méri, merthogy számlál. Minél 
többet forog a kerék, annál többet regisztrál a vízóra a fogyasztásból.  
 
Szöllősi Péter: szépen kéri képviselő urat, hogy amit most állít, ne híresztelje a lakosság 
körében, mert ez nem igaz. A levegőt nem méri meg a vízóra.  
 
Tóth Imre: vizsgálatot szeretne kérni. 
 
Szöllősi Péter: megmozdíthatja a kereket a levegő, ezt aláírja. Van egy kis kerék, ami mutatja 
a forgást, 10, 100 és 1000 liter. Van egy mutató, ami az 1000 litert mutatja, és van a számlap, 
ami szintén az 1000 litert mutatja. Egy levegőbetolás körülbelül annyi, mintha belefújna a 
vízórába. Ezt ki kellene szorozni, hogy hány köbméter levegő fogyott el? Ilyen nincs. 
 
Tóth Imre: akkor vizsgálják meg. A TRV Zrt. azt állítja, hogy ez az óra nem méri a levegőt, 
ezért azt kéri, hogy vizsgálják meg levegőáramlással, hogy forog-e ez az óra, vagy nem. Méri-
e vagy nem méri a levegő áramlását ez a műszer. Ha méri a levegőáramlást, akkor igaza van, 
és akkor jogtalanul kiszámlázott víz van a lakosság felé. Ha nem méri a vízóra a levegő 
áramlását, akkor a TRV Zrt-nek van igaza, és akkor mindenkitől nyilvánosan bocsánatot kér, 
akit eddig ezzel traktált. 
 
Szöllősi Péter: rendben. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: akkor ezt majd privátban leegyeztetik. Megkérdezi a 
képviselőket, hogy van-e még a vízszolgáltatással kapcsolatosan valakinek véleménye, 
kérdése? 
  
Szöllősi János: amikor a szűrő megszűnik működni, akkor az abban keletkezett 
szennyeződéssel mi lesz? Belekerül a rendszerbe? A lakosság issza meg, mert szétterül az 
egész településen? A tájékoztatásban hallhatták, hogy ennek a szűrőnek 3 év az időtartama. 
Most egy tönkrement, akkor várhatják, hogy 2019-ben a másik kettő is cserére fog szorulni? 
 
Szöllősi Péter: igen. 
 
Szöllősi János: akkor azt is majd esetleg a bérleti díjból kell finanszírozni, ha meg nem megy 
abból, akkor honnan vegyen rá pénzt az önkormányzat? 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a gördülő fejlesztési tervet azért készíti el, a jövőre nézve még 
tudatosabban a TRV Zrt, és az önkormányzat azért hagyja jóvá, hogy megfelelő állami 
támogatást kapjon ennek cseréjére a szolgáltató. Azért kerül bele ebbe a tervbe, hogy ne a 
TRV Zrt-t, és ne az önkormányzatot terhelje ennek a cseréje. 
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Szöllősi János: köszöni a tájékoztatást. Annyit szeretne még hozzátenni, hogy vízhiány 
esetén legelőször a vízmű dolgozóit hívja, és tőlük kérdezi meg a probléma okát. Volt már 
áramkimaradás, aminek megoldására állítólag beszerezték az aggregátorokat, volt 
szűrőprobléma, voltak hálózati gondok, és volt olyan eset, amikor azt mondták, hogy a 
számítógép tönkrement. Nincs olyan módszer, amivel direkt úton tudják szabályozni a 
vízellátást, hogy ha a számítógép elromlik, akkor se legyen fennakadás?  
 
Szöllősi Péter: az első kérdésre szeretne először reagálni, mikor azt kérdezte, hogy ha a szűrő 
meghibásodik, akkor az a szennyeződés, ami benne volt, az szétterül-e a település 
hálózatában, és a lakók isszák-e meg. Az, hogy szennyeződés, elég csúnyán hangzik, és akkor 
most szeretné elmondani, hogy milyen „szennyeződésekről” beszélnek. Ezek a 
szennyeződések szerves anyagok, vas, mangán, ammónia, ami eddig is benne volt a vízben. A 
technológia előtt ezt megitta az egész lakosság. Ha szennyeződésről beszélnek, ez nem 
kimondott szennyeződés, ez mindig is benne volt a vízben. Ezek a szűrők ezeket a 
komponenseket csökkentik le a határérték alá. Ezek nem terülnek szét, hanem átmennek a 
másik szűrőbe, ami utána megakad, mert nem tudja kivenni, ugyanis annak a szűrőnek már 
nem az a feladata, hogy azt a komponenst megszűrje, mert itt minden szépen sorban van. 
Annak a szűrősornak nem az a feladata, hogy a másik szűrőn fennmaradó komponenst 
dolgozza ki, ezért egyszerűen csak túlfolynak a szűrők, és nem tudnak tiszta vizet adni a 
tárazókba. A másik kérdésre, hogy számítógép nélkül nem tudnak vízellátást biztosítani, erre 
azt tudja elmondani, hogy számítógép nélkül is tudnak üzemelni, mert úgy van kiépítve, hogy 
van a számítógéppel üzemelő automata üzemmód, és van egy kézi üzem. Az, hogy kézi 
üzemmel kezdjenek el működni, akkor például ki kell iktatni a kompresszort, ami a levegő 
szelepeket vezérli. Ha leengedik az összes levegőt, akkor sokkal több idő, hogy visszatöltsék 
a szelepeket. A szelepek, amik nyitnak, zárnak, és a víz útját irányítják, egy kompresszor 
levegő végzi. Még soha nem próbálták, és nem is szeretné, hogy mindent lekapcsolnak, és 
kézi vezérléssel működtetik, de elméletileg tudnák. Ezek a vízhiányok, amikor már tényleg 
nincsen víz, és csak várják, hogy teljen a tárazóban a víz, itt már akármit kapcsolnának le, 
akkor sem tudnának vizet szolgáltatni. Valóban volt hiba a számítógéppel is, de ezt is 
orvosolták.  
 
Szöllősi János: megköszöni a tájékoztatást.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: tegnap, amikor beszéltek telefonon, akkor volt egy olyan 
ajánlat, hogy a képviselő-testület kimehetne üzemlátogatásra. Jó lenne, ha a rendszert, és a 
technológiát ily módon megismerhetnék a képviselők. Ez az ajánlat áll még? 
 
Szöllősi Péter: igen, természetesen, nagyon szívesen látja polgármester asszonyt, és a 
képviselő-testületet egy üzemlátogatásra, akár a vízműhöz, akár a szennyvíztelepen is, mert az 
is egy új technológia. Alkalmazkodik a testülethez, amikor egy időpontot kijelölnek, akkor 
fog jönni, és kollégáival együtt körbevezeti a testületet, és megmutatják azt, hogy milyen 
vízből milyen lesz. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: köszöni a tájékoztatást, és hogy elfogadta a meghívást.  
 
Szöllősi Péter: volt még egy megkeresés, amiről szeretne szót ejteni, a szennyvízzel 
kapcsolatban. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: igen, azt megköszönné, mert azzal keresték meg email-ben, 
majd telefonon, hogy a talajterheléssel kapcsolatos értesítéseket az önkormányzat kiküldte, és 
vannak olyan háztartások, ahol csak kerti csap van, és nincs víz bevezetve a házba a víz, és 
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arról a csapról viszik be a vizet általában 80-90 éves nénik, bácsik, abból melegítik, így 
fürdenek, mosogatnak, és utána lavórral kilöttyentik az udvarra. Az volt a kérdés, hogy az ő 
esetükben mi a teendő, hogy ne kelljen megfizetni a talajterhelési díjat, bár vízfogyasztásuk 
van.  
 
Szöllősi Péter: nyomtatványt kértek, amit ezeknek a lakosoknak ki kell tölteni, de nincs ilyen 
nyomtatvány. Az önkormányzatnak saját hatáskörben kell eldöntenie, hogy ki az, akinek 
kiveti a talajterhelést, és kinek nem. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: van erre lehetőség, hogy nem veti ki az önkormányzat a 
talajterhelést? 
 
Lovász Imre: eddig 50 % kedvezmény volt megállapítva részükre.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ezekre az ingatlanokra a csonk ugyanúgy kiépítésre került. 
Járható út-e az, hogy a csonkba beleöntik ezek a lakosok az elhasznált vizet, és így a TRV Zrt. 
szennyvizet számláz nekik? 
 
Szöllősi Péter: aki a talajterhelési díjat nem akarja megfizetni, kössön be akár csak a kerti 
csaphoz. A talajterhelési díj azért lenne, hogy mindenképpen ösztönözzék arra a lakókat, hogy 
mindenképpen kössenek rá a csatornahálózatra. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: de itt nincs mit rákötni. 
 
Tóth Imre: a kerti csap alatt alakítson ki vízgyűjtőt, és azt kösse rá.  
 
Bagi Zsolt Arnold: jobban jár a lakos, ha fizeti a szennyvizet, mintha talajterhelési díjat kell 
fizetnie. 
 
Szöllősi Péter: ha valakinek csak kerti csapja van, akkor nem is sok vizet használ. Ha valaki 
havonta egy köbméter vizet fogyaszt, az nem túl sok.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: talajterhelési díjban az is sok. A víz és a szennyvíz 267,- 
forint+ Áfa köbméterenként, ahhoz képeset az 1800,- forintos talajterhelési díj nagyon sok. 
Akkor jegyző úr majd kidolgoz valami elfogadható megoldást.  
 
Szöllősi Péter: van lehetőség locsolási mérő beépítésére is, ha locsolásra használják a vizet, 
de ehhez egy külön mérő beépítése szükséges. Megkérdezte az illetékeseket, hogy ilyen 
esetben a kerti csapot locsolási mérővé lehet-e minősíteni, de független mérőt nem lehet 
átminősíteni.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megköszöni a tájékoztatást, és ha meghatározásra kerül az 
időpont az üzemlátogatásra, akkor mindenképpen jelezni fogja. 
 

(Szöllősi Péter elhagyja a tanácskozó helyiséget.) 
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2 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Beszámoló az Ozoróczky Mária Szociális Központ 2017. évi szakmai munkájáról 
Előadó: Müllerné Braun Erika intézményvezető 

 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az Ozoróczky Mária Szociális Központ 2017. évi szakmai 
munkájáról készült írásos anyagot mindenki megkapta, átadja a szót Müllerné Braun Erika 
intézményvezetőnek. 
 
Müllerné Braun Erika: 2017. év végén készült egy összefoglaló képekben az intézmény 
egész éves munkájáról, melyet levetít a képviselő-testületnek.  
2017. év volt az, amikor az egész évet már Ozoróczky Mária Szociális Központként, integrált 
intézményként működtettek alapszolgáltatásokkal, és bentlakásos intézménnyel. 131 fő 
bentlakásos ellátott van, 110 fő a központi telephelyen, és az I. számú telephelyen 21 fő. Az 
étkeztetésben 70-80 fő, a házi gondozásban 45 fő, nappali ellátásban 7-8 fő ellátott volt. 
Nagyon magas volt az intézmény költségvetése, és dolgozói létszáma. Alapszolgáltatás: 
étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás. Szociális étkeztetésben 16.355 adag ételt 
hordtak ki a házi gondozók 2017-ben, 2018-ban több mint 18 ezer adag lesz. A bentlakásos 
intézményben 23 fő hunyt el, helyettük 23 új lakó érkezett. A település életében aktívan részt 
vesz az intézmény, mind dolgozók, mind lakók tekintetében. Az intézményben a dolgozók és 
a lakók közösen próbálják az ünnepeket, és a hétköznapokat megélni, farsangoltak, nőnapot 
tartottak. Az időseknek érdekes kulturális és sportversenyt rendeznek, ahol gombot 
számolnak, zoknit párosítanak. Kerti mulatságokat is szerveznek, ahol közösen töltik el a 
napot. A törvény előírja, hogy az intézményben szakképzett kollégák dolgozzanak, ezért, 
mivel elég nagy az intézmény, a képzést itt szervezik meg. Az újszászi, és jászapáti dolgozók 
is csatlakoznak hozzájuk, a szakmai gyakorlat, és a vizsga is helyben van. Tavaly is és idén is 
volt ilyen képzés, jelenleg 100%-os a szakképzettségi arány. A világtalálkozó 
lebonyolításában az intézmény is kivette a részét, nagyon örültek annak, hogy kiállításokat 
bonyolíthattak le. Azokkal a lakókkal, akikkel lehet kirándulni is mennek, 2017-ben Gödöllőn 
és Máriabesnyőn voltak közösen. Ősszel szüreti mulatságot tartottak, és természetesen 
Ladány Napján is részt vettek, az idősek nagyon szeretik a szereplést. Dolgozói kiránduláson 
Erdélyben jártak tavaly 22-en, az idén 35-en. Nagyon fontos számukra, hogy a település 
vezetése úgy gondolja, hogy a település szociális dolgozóit is meg kell dicsérni, vendégelni, 
2017-ben intézményükből került ki az év szociális munkása. Dolgozói kiránduláson 
Budapesten jártak a Parlamentben Pócs János országgyűlési képviselő úr meghívására, utána 
a Titanic kiállítást nézték meg.  Az Erzsébet-Katalin Bál bevétele az intézményük 
alapítványait gyarapította. A bálon aktívan részt vettek az intézmény dolgozói, a bevétel 
1.003.600,- forint volt, kívánja, hogy az óvoda a decemberi bált hasonlóan sikeresen zárja. Az 
ünnepeket mindig nagy készülődés előzi meg, ezúton köszöni az óvoda, iskola és a NÜVI 
együttműködését, mellyel hozzájárulnak az ünnepek megvalósulásához. Beruházás is történt a 
tavalyi évben, egy traktor garázsból indultak, és a képeken látszik, hogy milyen szépen 
kialakult a mosoda. Alapítványok segítségével vásárolták meg a nyílászárókat, két kollégájuk 
nagyon sokat dolgozott a víz- és villanyvezetékek kialakításánál. Szociális keretből sikerült 
megvásárolni a szárító és mosógépet. Remélhetőleg az engedélyeket hamarosan megkapják, 
és tudják indítani az új mosodát. Ugyancsak alapítványok segítségével az emeleten is 
nyílászárókat cseréltek. Voltak saját vásárlásaik is a költségvetésből, alapítványi, és lakói 
támogatásból, így tv készülékeket, hűtőszekrényeket, fürdető kocsikat vásároltak.  
A kivetítés véget ért, amennyiben kérdés merül fel a képviselők részéről, szívesen állnak 
kollégáival együtt rendelkezésre. 
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Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta a beszámolót, milyen javaslat 
született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta, 
és a testületnek elfogadásra javasolja a 2017. évi szakmai munkáról szóló beszámolót. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: minden intézményben megvan a munkának a maga 
sajátossága, és úgy érzi, hogy valamennyi intézmény élén a megfelelő személyek állnak 
szakmailag, és emberileg egyaránt, akiknek nagyon fontos a teherbírása. A képviselő-testület 
akkor tud eredményesen dolgozni, ha az intézményvezetők, és általuk a dolgozók ilyen 
teljesítményt nyújtanak. Köszöni a részletes beszámolót. Megkérdezi a képviselőket, hogy 
van-e valakinek kérdése az írásos beszámolóval, illetve az elhangzottakkal kapcsolatban? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el az ügyrendi 
bizottság javaslatára az intézmény beszámolóját? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
383/2018. (X. 18.) sz. határozata 

 

Az Ozoróczky Mária Szociális Központ 2017. évi szakmai munkájáról készült beszámoló 
elfogadásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja az Ozoróczky Mária Szociális 
Központ 2017. évi szakmai munkájáról készült beszámolót, a szóbeli kiegészítésekkel 
együtt, egyben megköszöni az intézményben dolgozók munkáját, együttműködését az 
önkormányzattal. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Ozoróczky Mária Szociális Központ helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

 
 
3 .  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: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, hogy milyen 
javaslat született? 
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Bagi Zsolt Arnold a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság 
javasolja a beszámoló elfogadását, és a bizottsági ülésen elhangzott még, hogy a lakosság 
részéről nagyon sok pozitív visszajelzés érkezik a NÜVI munkájával kapcsolatban. 
 
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 beszámolót 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
384/2018. (X. 18.) 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. szeptember  
18-tól 2018. október 8-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 .  
 
 
4 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

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

 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

 
Bertalanné Drávucz Katalin: az önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzatainak 
módosításáról készült írásos anyagot mindenki megkapta. Átadja a szót Mezei Norbert 
pénzügyi osztályvezetőnek. 
 
Mezei Norbert: a költségvetést két nagy résszel szeretnék módosítani, az egyik a 
Kormányzati szintű módosítások, melyek az előterjesztésben fel vannak sorolva, ennek 
összege 38.376.363,- forint, illetve az intézmények is terjesztettek elő saját hatáskörben 
módosításokat, melyeket a táblázatok résztelesen tartalmazzák. Amennyiben a képviselő-
testület elfogadja, úgy a költségvetési főösszeg 1.985.028.392,- forintra módosul.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Bagi Zsolt Arnold a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság 
javasolja az előirányzat módosítások elfogadását az előterjesztés szerint.  
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Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a 
költségvetési előirányzatok módosítását a pénzügyi bizottság javaslatára az előterjesztés 
szerint? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
385/2018. (X. 18.) sz. határozata 

 
2018. évi költségvetési előirányzatok módosítása  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a Jászladány Nagyközségi 
Önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzatainak módosítását az előterjesztés 
szerinti tartalommal, amely alapján a bevételi és kiadási főösszeg 1.985.028.392,- 
forintra módosul.  
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

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

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

 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

 
Bertalanné Drávucz Katalin: a költségvetési rendelet módosításáról készült rendelet-
tervezetet írásban mindenki megkapta, melyben az előző napirendi pontnál elfogadott 
előirányzat módosítások átvezetése történt meg. Megkérdezi Mezei Norbert pénzügyi 
osztályvezetőt, hogy kívánja-e az írásos anyagot kiegészíteni, vagy szóban összefoglalni? 
 
Mezei Norbert: nem kívánja szóban kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Bagi Zsolt Arnold a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság 
javasolja a rendelet módosítás elfogadását az előterjesztés szerint.  

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

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a 2018. évi 
költségvetési rendelet módosítását az előterjesztés szerint? 
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A Képviselő-testület a rendeletmódosítást 9 igen szavazattal – minősített többséggel – 
egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

16/2018. (X. 24.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 

2018. évi költségvetéséről szóló 

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

 
(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 

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

Tájékoztató az önkormányzat bevételeinek növelési lehetőségeiről  
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,  

 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

 
Bertalanné Drávucz Katalin: a tavalyi évhez hasonlóan egy tájékoztatót kértek a pénzügyi 
osztály részéről egy összefoglaló formájában, hogy melyek azok az önkormányzati bevételek, 
amelyek az önkormányzat költségvetésében saját bevételét képezik, és ezek milyen 
összegűek. A pénzügyi osztály a tájékoztatóban érintette valamennyi intézményben 
előforduló bevételeket is. Azért kérték ezt a tájékoztatót, mert ha valakinek olyan javaslata 
van, hogy díjat kellene módosítani, azt most teheti meg, és a következő ülésre kidolgozásra 
kerül. Átadja a szót Mezei Norbert pénzügyi osztályvezetőnek. 
 
Mezei Norbert: azok a bevételek vannak felsorolva a tájékoztatóban, amelyeket az 
önkormányzat szabályoz, és lehetősége van módosítani. Ha január 1-től módosítást szeretne a 
testület, akkor most kell róla döntést hozni, hogy a megfelelő lebonyolításra még legyen 
elegendő idő.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Bagi Zsolt Arnold a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság nem 
javasolja módosítani a helyi adók és díjak mértékét.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye vagy más javaslata? 
 
Szöllősi János: a jelenlegi előterjesztést nehezen tudta különválasztani a következő napirendi 
ponttól. Nem találta az írásos anyagban a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjára 
vonatkozó bevételek alakulását. Az Ozoróczky Mária Szociális Központ intézményvezetőjétől 
kérdezi, hogy vannak-e még olyan személyek, akik nem 100%-os térítési díjat fizetnek, illetve 
azt nem fizeti sem a személy, sem a hozzátartozója. Az elmúlt időszakban volt több ilyen 
személy. Mennyi bevétel kiesés van ez által? Ezeknek a megfizettetésre van–e lehetőség, 
vagy olyan személy felvételével, aki fizetőképes? Lehet, hogy rosszul értelmezte a 
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talajterhelési díj bevezetését, de szeretné, ha 2019-ben be lenne vezetve, ez a bevételnövelés 
egyik lehetősége. Nem szerepel az anyagban az sem, hogy a talajterhelési díj bevétele milyen 
arányban marad az önkormányzaté.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a nem lakáscélú helyiségek bérleti díját a tavasszal vizsgálta 
felül a képviselő-testület, az orvosi rendelőben és a vállalkozásoknak bérbe adott ingatlanok 
tekintetében egyaránt. Egyesével vizsgálták meg a bérleti díjakat, és akkor egységesítésre, és 
jóváhagyásra került. Azóta ezzel kapcsolatosan eltérő, vagy módosító javaslat nem érkezett. A 
talajterhelési díj fizetési kötelezettség 2017. februártól esedékes, addig volt lehetőség a 
lakosoknak rácsatlakozni a rendszerre egyéb kötelezettség nélkül, a részletekről jegyző úr 
nyújt tájékoztatást.  
 
Lovász Imre: a szennyvíztelep elkészült, melynek volt egy használatbavételi engedélye, 
annak jogerőre emelkedését követő 90. naptól áll fenn a talajterhelési díj fizetési 
kötelezettség, ami dátum szerint 2017. február 4. Ennek a bevallása, és megfizetése 
önbevallás alapján történik. Amennyiben nem történik bevallás, illetve megfizetés, úgy egy 
ellenőrzés keretében van lehetőség döntést kiadni, és a Hivatal részéről abban megállapítani, 
hogy mennyi vízfogyasztás volt, annak megfelelően mennyi volt az a díj, amit meg kell 
fizetni. Az egységdíj és a másfélszeres szorzó alapján a talajterhelési díj 1800,- Ft/m3. A TRV 
Zrt-től megérkezett az adatszolgáltatás arról, hogy 2017 évben mennyi vízfogyasztásuk volt 
azoknak, akik nem kötöttek rá a szennyvízre, így ebből látszik, hogy mennyi az a 
talajterhelési díj, amit szükséges megfizetniük. Mivel tört évről, és tört hónapról van szó, 
ezért nem teljesen pontos az adat, de egy közeli szám megállapítható, hogy mennyit 
szükséges bevallani a lakosoknak, és mennyi a fizetési kötelezettség. Ez a bevétel 100%-ig az 
önkormányzat bevétele. 
 
Szöllősi János: a 2019. évi bevételek között nincsen feltüntetve. 
 
Lovász Imre: a bevallást mindig a tárgyévet követő évben kell benyújtani, az előző évi 
fogyasztásról. 
 
Mezei Norbert: azért nem szerepel a bevételek között, mert még nem tudnak vele számolni, 
hogy mennyi bevétel várható, mert most került kivetésre.  
 
Lovász Imre: az önkormányzat egy olyan adatszolgáltatást kapott a TRV Zrt-től, amely 
szerint kb. 950 ingatlanon nincs bekötve a szennyvíz. A hivatalhoz is érkezett 
igénybejelentés, ami továbbításra került a TRV Zrt. felé, ez kb. 80-100 ingatlan, akik még 
ugyanúgy szerepelnek a nyilvántartásban, mintha nem lenne szennyvízbekötés. Ezekben az 
esetekben a TRV Zrt. nem számlázza a szennyvízdíjat, mert szerződéskötés nem történt, az 
önkormányzat nem tartja jogosnak a talajterhelés kivetését, tekintettel arra, hogy az 
ingatlantulajdonosok az igénybejelentést megtették, nem az ő hibájuk, hogy a szerződéskötés 
nem történt meg, és ezáltal a számlázás sem. Nagyon sok egyeztetés szükséges ahhoz, hogy 
megtudják azt, hogy mennyi ingatlan után kell majd talajterhelési díjat fizetni, így addig a 
bevétel alakulását sem tudják kiszámolni. 
 
Szöllősi János: tehát akkor ezért nincsen a 2019. évi bevételeknél a talajterhelés feltüntetve. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkéri Müllerné Braun Erika intézményvezetőt, hogy 
válaszoljon képviselő úr kérdésére, mely a térítési díjra vonatkozott.  
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Müllerné Braun Erika: 2017-ben kb. 50 olyan fő volt az intézményben, aki nem tudta 
megfizetni a teljes térítési díjat. A tegnapelőtti adatok szerint jelenleg 34 olyan ellátott van, 
aki nem fizeti meg a teljes térítési díjat. Egyre jobban afelé haladnak, hogy aki bekerül, az 
valamilyen úton-módon saját, vagy hozzátartozói forrásból megfizeti ezt. Természetesen 
vannak olyan szociálisan rászorultak, akik semmilyen formában nem tudják ezt megfizetni. A 
bevételekben nincsen kiesés, ezt a félévi és háromnegyed évi beszámoló is mutatja, hogy két-
három fővel több ellátottat látnak el, hogy ezt akár bevételként is kompenzálni tudják. 
 
Szöllősi János: köszöni a tájékoztatást. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye vagy más javaslata? 

(További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a 
tájékoztatót a pénzügyi bizottság javaslatára az elhangzott kiegészítésekkel? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
386/2018. (X. 18.) sz. határozata 

 
Az önkormányzat bevételeinek növelési lehetőségeiről szóló tájékoztató elfogadásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja az önkormányzat 
bevételeinek növelési lehetőségeiről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerint a szóbeli 
kiegészítésekkel együtt.  
 
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 az Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciójára 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

 
Bertalanné Drávucz Katalin: a koncepcióról szóló írásos előterjesztést mindenki megkapta. 
A Koncepció elkészítése nem kötelező, ennek ellenére a képviselő-testület munkatervében 
szerepel, azért, hogy előre láthassák a jövő évi költségek alakulását. Átadja a szót Mezei 
Norbert pénzügyi osztályvezetőnek. 
 
Mezei Norbert: az anyag részletesen tartalmazza a személyi jellegű, dologi, és beruházási 
bevételek és kiadások alakulását. Minden intézmény elkészítette a saját koncepcióját, melyet 
táblázatban összefoglaltak, így külön-külön, és összesítve is olvasható. A 2019. évi 
minimálbér összeg még nincs meghatározva, ezért még ezzel nem tudtak kalkulálni. Az 
önkormányzati dolgozók 80-90 %-a minimálbért kap, így a költségvetést nagyban 
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befolyásolja a minimálbér alakulása. Az írásos anyag tartalmazza a különböző beruházási és 
létszámterveket egyaránt.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Bagi Zsolt Arnold a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottsági 
ülésen elhangzott, hogy nagyon jó, ha a koncepció év vége felé látható, egyöntetűen azt 
mondták, hogy ennyi pénz nincs. Ezt a kijelentést akár üzenetként is tekinthetik az 
intézményvezetők, hogy nagyon át kell nézni ezt a koncepciót. Az anyag tárgyalásakor a 
bizottság hosszan tárgyalt a Művelődési Ház és Könyvtár sajátos helyzetéről, illetve arról, 
hogy milyen megtakarításokat lehetne ennél az intézménynél is alkalmazni. Minden 
februárban, a költségvetés tárgyalásakor fog eldőlni, a koncepció csak egy iránymutatás, 
melyet a bizottság elfogadásra javasol.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye vagy más javaslata? 
 
Szöllősi János: Müllerné Braun Erika intézményvezetőhöz intézi kérdését. Amikor 2014-ben 
volt egy képviselő-testületi kérés, hogy Erika mérje fel, hogy ha az intézmény fenntartását 
átvenné az önkormányzat januártól, akkor ki lehet-e hozni a költségvetést nullára. Akkor 
intézményvezető asszonynak az volt a válasza, hogy igen, lehetőség van rá. A 2019. évi 
koncepciót olvasva közel 70 millió forinttal több az intézmény kiadása, mint a bevétele. Mi 
ennek az oka? 
 
Müllerné Braun Erika: 2015-ben a minimálbér, és a szakmai minimálbér nem volt ilyen 
magas, és ezt előre nem lehetett tudni, hogy a Kormány így fel fogja emelni. Ha végig 
gondolják, hogy régebben az óvoda és bölcsőde is nagy mínuszban volt, akkor bízik benne, 
hogy hosszú távon a szociális ágazat finanszírozása is változik. Bízik benne, hogy hamarosan 
az idős generációt is támogatni fogja a Kormány, és jobban fogja finanszírozni a szociális 
intézményeket is. Év végén szokott érkezni kompenzáció, és nem annyi mínusszal zárnak, 
mint amennyi a tervezéskor látható. 
 
Mezei Norbert: ebben az évben még nem érkezett kompenzáció. 

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a pénzügyi 
bizottság javaslatára az írásos anyagot? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
387/2018. (X. 18.) sz. határozata 
 
Az önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel az önkormányzat 2019. évi 
költségvetési koncepcióját - mint a költségvetés kidolgozásának alapját - az alábbiak 
szerint elfogadja: 
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1. A működési bevételek és kiadások – felhalmozási bevétel felhasználása nélküli – 
egyensúlyának megteremtésére tett intézkedések folytatása. A költségvetési terv 
összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése.  

 

2. Az önkormányzat hitelt – likviditási hitel kivételével- 2019. évben nem vesz fel.  
 

3. Az intézményrendszer működésének felülvizsgálata, működőképességének - a 
takarékossági szempontok figyelembevételével – megőrzése.   

 

4. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok 
prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor 
tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből 
megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező 
önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti. 

 

5. A helyi szociális rendeletben és egyéb rendeletekben meghatározott önkéntes 
önkormányzati juttatások felülvizsgálata. 

 

6. A helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés és azok támogatása, melyek 
általában kulturális, polgári védelmi, sport területekre terjed ki. Kiemelt 
jelentőséggel bír azon szervezetek támogatása, melyek a kötelező önkormányzati 
feladatok ellátásában az önkormányzattal kötött megállapodás szerint részt 
vesznek.  

 

7. A pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, és kihasználása. A költségvetésben 
jelentkező többletbevételből meg kell teremteni a pályázati önrészeket. 

 

8. Az Önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak felülvizsgálata, ingatlanok 
értékesítésének, hasznosításának vizsgálata, és megvalósítása. Ingatlanértékesítés 
bevételei csak beruházásra és felújításra fordítható, illetve a pályázatok 
önrészeinek biztosítására.  

 

9. A felújításokra és felhalmozási kiadásokra tervezett összegek működési kiadásra 
nem csoportosíthatók át.  

 

10. Újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni 
a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló 
bevételek realizálását. 

 

11. A szolgáltatások bevételeinek felülvizsgálata. (étkeztetés, bérleti díjak stb.) 
 

12. Működési kiadások (foglalkoztatáspolitikai célokhoz igazodó személyi juttatások 
és kötelező valamint állami feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások, ezen túl az 
önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások) meghatározásakor a 
takarékos és hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni. A költségek 
vonatkozásában a szükséges és reális fedezetet biztosítani kell a tervezés során.   

 

13. A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson 
alapuló kiadások elsődlegességét biztosítani kell.  

 

14. A végleges költségvetési rendelettervezet kidolgozása során tovább kell keresni a 
bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének lehetőségeit. 

 

15. Az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel történő 
egyeztetés útján kell kialakítani. 

 

16. A 2019. évi költségvetés részletes tervező munkájának alapjául elfogadja az 
Államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
26. § (1) bekezdése alapján benyújtott 2019. évi költségvetési koncepciót. 
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17. A Képviselő-testület felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy az 
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. § (1)-(4) bekezdésének és a 
Helyi önkormányzatok és szerveik, valamint egyes centrális alárendeltségű 
szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (1) bekezdése 
a) pontjának előírása szerint készítse majd el a jogszabály szerinti határidőt 
figyelembe véve a 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetét. 

 

18. A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános 
tartalékot kell képezni. Ennek az idei évben is eleget kell tenni. 

 

19. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző által készített 
költségvetési rendelet-tervezetet az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 24. § (2) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően nyújtsa be a Képviselő-
testületnek elfogadásra. 

 

20. A Képviselő-testület felkéri a bizottságokat, hogy a költségvetési koncepció 
alapján folyamatában segítsék az Önkormányzat költségvetésének tervezését és 
megalapozott takarékos gazdálkodását. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a költségvetési terv készítésekor a 
koncepcióban elfogadott döntéseket vegye figyelembe.  
 

Felelős: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester  
 Lovász Imre jegyző, 
 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető,  
 Intézmények vezetői 
 

Határidő: folyamatos a 2019. évi költségvetés készítése során 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Intézményvezetők helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

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

Előterjesztés a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására 
Előadó: Lovász Imre jegyző, 

 Lajosné Kiss Klára intézményvezető, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

 
Bertalanné Drávucz Katalin: az alapító okirat módosításáról szóló írásos anyagot mindenki 
megkapta, átadja a szót Lajosné Kiss Klára intézményvezetőnek.  
 
Lajosné Kiss Klára: az elmúlt képviselő-testületi ülésen került szóba a maximális 
gyermeklétszám meghatározása az intézményben. Ezt követően átvizsgálták a jelenleg óvodai 
nevelésben lévő résztvevő gyermekek számát, illetve azoknak a gyermekeknek a számát, akik 
részére jegyző úr felmentést adott, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek létszámát is, 
és ezeknek figyelembevételével határozták meg a létszámot, a tárgyi és személyi feltételekre 
tekintettel.  Mindezek figyelembevételével a gyermeklétszám a két telephely vonatkozásában 
162, illetve 102 főben kerülne meghatározásra, ez került átvezetésre az alapító okiratban. Ez a 
264 fős létszám már a 20%-al növelt létszámot jelenti, melyet a képviselő-testület adhat a 
maximális csoportlétszámok tekintetében.  
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Lovász Imre: az alapító okiratban rögzített létszámon felül több gyermeket intézményvezető 
asszony már nem vehet fel.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi, hogy 
milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: az ügyrendi bizottság 
elfogadásra javasolja az alapító okirat módosítását, valamint az egységes szerkezetbe 
foglalását az előterjesztés szerinti tartalommal.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az alapító 
okirat módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
388/2018. (X. 18.) sz. határozata 
 
A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása 
 

Módosító okirat 
 

A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete által 2018. szeptember 14. napján kiadott, PH/3564-8/2018. számú 
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a 
388/2018. (X. 18.) Képviselő-testületi határozatára figyelemmel –a következők szerint 
módosítom: 
 

1. Az alapító okirat 6.2. pont az alábbiak szerint módosul: 

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

feladatellátási hely megnevezése 
tagozat 
megjelölése 

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 

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

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

3 5055 Jászladány Rákóczi utca 10.  
102 fő 4 óvodai 
csoportban 

„ 
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Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 
 
Kelt: Jászladány, 2018. október 18. 

P.H. 
 

Bertalanné Drávucz Katalin 
polgármester 

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

 é r t e s ü l n e k .  
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az egységes 
szerkezetű alapító okiratot az előterjesztés szerinti tartalommal? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
389/2018. (X. 18.) sz. határozata 
 
A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okirata 

 
Alapító okirat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 
 

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

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 

1.2. A költségvetési szerv 

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

1.2.2. telephelye: 

telephely megnevezése telephely címe 

1  5055 Jászladány Rákóczi u. 10. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1999.01.01. 
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3. A költségvetési szerv irányítása 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testülete 

3.1.2. székhelye: 5055 Jászladány Hősök tere 6. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat  

3.2.2. székhelye: 5055 Jászladány Hősök tere 6. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

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

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

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

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

óvodai nevelésen belül: 

- cigány kulturális nevelést folytató óvoda, magyar nyelven 

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

- A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése: (teljes 
funkcionális integráció) 

a, beszédfogyatékos 

b, enyhe fokban értelmileg sérült 

c, pszichés fejlődési zavarral (tanulási – figyelem – magatartás - 
szabályozási zavarral) 

d, autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek nevelése 

e,  mozgásszervi fogyatékos gyermekek nevelése 

- Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek 
nevelése 
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- Intézményi gyermekétkeztetést a Nagyközség Üzemeltetési és 
Vagyonkezelő Intézmény látja el. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölése: 

kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 

szakmai feladatai 

3 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

4 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

5 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

6 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 

7 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 

intézményében 

8 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 

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

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

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

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 közalkalmazott 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi 
XXXIII. törvény 

2 megbízásos jogviszony 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. 
törvény 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1. A köznevelési intézmény 

6.1.1. típusa: óvoda-bölcsőde 

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

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

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

feladatellátási hely megnevezése 
tagozat 
megjelölése 

maximális 
gyermek-, 
tanulólétszám 

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

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

3 5055 Jászladány Rákóczi utca 10.  
102 fő 4 óvodai 
csoportban 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 
ingatlan címe ingatlan 

helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga  

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 
5055 Jászladány 
Petőfi út 11-13. 

1419 használati jog óvoda és bölcsőde 

2 
5055 Jászladány 
Rákóczi utca 10. 

899 használati jog óvoda 

 
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 Jászladányi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata 
módosításának jóváhagyására 
Előadó: Lovász Imre jegyző, 

 Lajosné Kiss Klára intézményvezető, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

 
Bertalanné Drávucz Katalin: a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos anyagot mindenki 
megkapta, átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre: az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata is tartalmazza a maximális 
gyermeklétszámot, így itt is szükséges módosítani, az előterjesztés szerinti tartalommal. 
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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: az ügyrendi bizottság 
elfogadásra javasolja a módosítást az előterjesztés szerinti tartalommal.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az ügyrendi 
bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
390/2018. (X. 18.) sz. határozata 
 
A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának 
jóváhagyására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a Jászladányi Óvoda és 
Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata módosítását az előterjesztés szerint. 

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

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

Előterjesztés a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00040 kódjelű "Épületenergetikai fejlesztések 
Jászladány településen" című projekt keretében képzés tartása tevékenységének 
elvégzésére szolgáltató kiválasztására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a Polgármesteri Hivatal pályázatánál vállalt feladat képzés 
megtartása a napelemek felszerelése miatt, ennek díja a pályázatban 100%-ig elszámolható. A 
tevékenység ellátására 3 árajánlatot kért be az önkormányzat, melyek közül a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-től érkezett a legkedvezőbb 
ajánlat. Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye vagy más 
javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ajánlatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 



 31 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
391/2018. (X. 18.) sz. határozata 
 
A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00040 azonosítószámú, „Épületenergetikai fejlesztések 
Jászladány településen” című projekt képzés tartása feladatok ellátására szolgáltató 
kiválasztására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15-JN1-
2016-00040 azonosítószámú, „Épületenergetikai fejlesztések Jászladány településen” 
című projekt képzés tartása tevékenység ellátása tárgyában a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.(5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 
2.) árajánlatát fogadja el nettó 78.740,- Ft + 21.260,- Ft ÁFA, bruttó 100.000,- 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./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit 

Kft.(5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.) 
  é r t e s ü l n e k .  

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

Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. kérelmére a Jászladány település 
vízmű telepén szükségessé vált KOI tartály aktív szén szűrőtöltet cseréjéhez 
hozzájárulás megadására  
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

 Lovász Imre jegyző, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

 
Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos anyagot mindenki megkapta, átadja a szót Lovász 
Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre: a KOI tartály aktív szén szűrőtöltetet cserélni szükséges az egyik tartályban, 
ehhez nyújtottak be hozzájárulás iránti kérelmet. Egy határozati javaslatot terjesztettek elő, 
mellyel hozzájárulna a képviselő-testület a bérleti díj mértékéig, egyben tájékoztatná a 
képviselő-testület a TRV Zrt-t, hogy a bérleti összeg határát meghaladó – aktiválási 
kötelezettséggel bíró – tárgyi eszköz felújítás vonatkozásában az éves bérleti díjon felül 
további forrás nem áll az önkormányzat rendelkezésére. Így csak a bérleti díj mértékig 
tudnának gazdálkodni. Egyben a képviselő-testület felhatalmazná polgármester asszonyt a 
hozzájárulás aláírására. Az előző testületi ülésen elmondta a TRV Zrt. képviselője, hogy ha 
megszületne ez a testületi döntés, akkor a különbözetet meg tudnák igényelni állami forrásból, 
és fel tudnák tölteni ezt a szénszűrő töltetet.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, milyen javaslat született? 
 
Bagi Zsolt Arnold a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság 
javasolja az írásos anyag elfogadását.  
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Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a pénzügyi 
bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
392/2018. (X. 18.) sz. határozata 
 
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. kérelmére a Jászladány település vízmű telepén 
szükségessé vált KOI tartály aktív szén szűrőtöltet cseréjéhez hozzájárulás megadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel a Tiszamenti Regionális Vízművek 
Zrt. kérelmére a Jászladány település vízmű telepén szükségessé vált KOI tartály aktív 
szén szűrőtöltet cseréjéhez a Bérleti-üzemeltetési szerződésben meghatározott bérleti 
díj mértékéig hozzájárul. 
A Képviselő-testület tájékoztatja a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-t, hogy a 
víziközmű fejlesztésről történő gondoskodás, továbbá a bérleti összeg határát 
meghaladó – aktiválási kötelezettséggel bíró – tárgyi eszköz felújítás vonatkozásában 
az éves bérleti díjon felül további forrás nem áll az önkormányzat rendelkezésére. 
Képviselő-testület felhatalmazza Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert a 
hozzájárulás aláírására.  

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 

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

Előterjesztés az EFOP-1.5.3 és EFOP-3.9.2 kódszámú projektek keretében települési 
ösztöndíj és ösztönző pályázatok meghirdetésére 
Előadó: Major Ferencné alpolgármester 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos anyagot mindenki 
megkapta, átadja a szót Major Ferencné alpolgármesternek. 
 
Major Ferencné: 4. körben történik meg az ösztönző és ösztöndíj pályázatok kiírása, még 
mindig nem tudtak annyi támogatást kiosztani, ami a projektben rendelkezésre áll. Legutóbb 
az augusztus 30-i testületi ülésen döntöttek a pályázati felhívások kiírásáról, szeptember 11-i 
benyújtási határidővel, de nem érkeztek be pályázatok sem a tanulók ösztöndíj pályázatára, 
sem a humán szakemberek ösztönző támogatásra. Szeretné kérni ezeknek a pályázati 
eljárásoknak az eredménytelenné nyilvánítását, valamint változatlan feltételek mellett 
november 12-i határidővel a pályázatok újbóli kiírását. 100%-ban pályázatból 
finanszírozhatóak a pályázatok. Szükséges még a bírálatra 3 fős bizottságot is választani, az 
előterjesztés szerint.  
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Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az EFOP-1.5.3 
pályázat kapcsán a dolgozói szakemberek számára kiírt ösztönző pályázat eredménytelenné 
nyilvánításával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
393/2018. (X. 18.) sz. határozata 
 
Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti 
járásban” című projekt keretében települési ösztönző pályázat eredménytelenné 
nyilvánításáról 
 

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

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

  é r t e s ü l n e k .  
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
az EFOP-1.5.3 pályázat kapcsán a dolgozói szakemberek számára újra meghirdetésre kerüljön 
a pályázat 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
394/2018. (X. 18.) sz. határozata 
 
Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti 
járásban” című projekt keretében települési ösztönző pályázat meghirdetésére 
 

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

 
Határidő: a felhívás szerint 
Felelős: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 

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

  é r t e s ü l n e k .  
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az EFOP-1.5.3 
pályázat kapcsán a főiskolai és egyetemi hallgatók számára kiírt pályázat eredménytelenné 
nyilvánításával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
395/2018. (X. 18.) sz. határozata 
 
Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti 
járásban” című projekt keretében települési ösztöndíj pályázat eredménytelenné 
nyilvánításáról  

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

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

  é r t e s ü l n e k .  
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az EFOP-1.5.3 
pályázat kapcsán a főiskolai és egyetemi hallgatók számára új pályázat kiírásával 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
396/2018. (X. 18.) sz. határozata 
 
Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti 
járásban” című projekt keretében települési ösztöndíj pályázat meghirdetésére 

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

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

  é r t e s ü l n e k .  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az EFOP-1.5.3 
pályázat bíráló bizottság létrehozásával az előterjesztés szerint? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
397/2018. (X. 18.) sz. határozata 
 
Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti 
járásban” című projekt keretében települési ösztönző és ösztöndíj pályázat elbírálására 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési ösztönző és 
ösztöndíj pályázatok bírálóbizottsági tagjainak Bertalanné Drávucz Katalin 
polgármestert, Lovász Imre jegyzőt, Major Ferencné szociális támogatót jelöli ki.  

 
Határidő: a felhívás szerint 
Felelős: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 

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

  é r t e s ü l n e k .  
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az EFOP-3.9.2 
pályázat kapcsán a dolgozói szakemberek számára kiírt ösztönző pályázat eredménytelenné 
nyilvánításával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
398/2018. (X. 18.) sz. határozata 
 
Az EFOP-3.9.2-16-2017-00019 kódszámú, „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti 
járásban” című projekt keretében települési ösztönző pályázat eredménytelenné 
nyilvánításáról 
 

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

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

  é r t e s ü l n e k .  
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az EFOP-3.9.2 
pályázat kapcsán a dolgozói szakemberek számára új pályázat kiírásával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
399/2018. (X. 18.) sz. határozata 
 
Az EFOP-3.9.2-16-2017-00019 kódszámú, „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti 
járásban” című projekt keretében települési ösztönző pályázat meghirdetésére 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete települési ösztönző 
pályázatot hirdet az EFOP-3.9.2-16-2017-00016 kódszámú, „Humán kapacitások 
fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekt keretében a humán szolgáltatásban 
dolgozó szakemberek számára a pályázati felhívásban foglaltak szerint. 

 
Határidő: a felhívás szerint 
Felelős: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 

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

  é r t e s ü l n e k .  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az EFOP-3.9.2 
pályázat kapcsán a bíráló bizottság létrehozásával az előterjesztés szerint? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
400/2018. (X. 18.) sz. határozata 
 
Az EFOP-3.9.2-16-2017-00019 kódszámú, „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti 
járásban” című projekt keretében települési ösztönző pályázat elbírálására 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési ösztönző 
pályázat bírálóbizottsági tagjainak Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert, Lovász 
Imre jegyzőt, Kun Adrienn közösségi koordinátort jelöli ki.  

 
Határidő: a felhívás szerint 
Felelős: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 

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

  é r t e s ü l n e k .  
 
 
1 3 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Egyebek  
Előadó: Gyárfás Lajos képviselő 
 

Bertalanné Drávucz Katalin: átadja a szót Gyárfás Lajos képviselőnek.  
 
Gyárfás Lajos: egy új kezdeményezésről szeretne beszámolni, a Környezetvédő Nyugdíjas 
Klub a Jókai utca végén lévő körforgalmat örökbe fogadta, ami annyit jelent, hogy most is 
rendbe tették, és a jövőben is gondozni fogják. Tavasszal ültetnek bele virágot, körbemeszelik 
a szegélyt. Mivel ezt nagyon jó kezdeményezésnek tartja, ezért 1 havi tiszteletdíját szeretné 
felajánlani a Környezetvédő Nyugdíjas Klubnak.  
 
Tóth Imre: 1 havi tiszteletdíját felajánlja a Vöröskereszt támogatására. 
Seresné Lados Éva: 1 havi tiszteletdíját felajánlja a Vöröskereszt támogatására. 
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Bertalan László: 1 havi tiszteletdíját felajánlja a Vöröskereszt támogatására. 

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Gyárfás 
Lajos képviselő tiszteletdíj felajánlását a Környezetvédő Nyugdíjas Klub számára? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
401/2018. (X. 18.) sz. határozata 
 
Gyárfás Lajos képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Gyárfás 
Lajos képviselő december hónapra járó, bruttó 48.350,- forint tiszteletdíj és 10.637,- 
forint járulékai, összesen bruttó 58.987,- Ft tiszteletdíj-felajánlását a Környezetvédő 
Nyugdíjas Klub támogatására.  
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Gyárfás Lajos képviselő helyben, 
 3./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 4./ Környezetvédő Nyugdíjas Klub 
  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 Vöröskereszt számára? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
402/2018. (X. 18.) sz. határozata 
 
Tóth Imre képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Tóth 
Imre 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./ Tóth Imre 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 ért egyet Seresné Lados 
Éva képviselő 1 havi tiszteletdíjának felajánlásával a Vöröskereszt támogatására? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 




