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Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

2018. november 9-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, 

a Polgármesteri Hivatal dísztermében. 

 
 
Jelen vannak: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Dr. Bakos Beáta, 
Bertalan László, Gyárfás Lajos, Major Ferencné, Seresné Lados Éva, Szöllősi János 7 fő 
képviselő. 
 
Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Bagi Zsolt Arnold, Tóth Imre 2 fő képviselő. 
 
Tanácskozási joggal jelen van:  

Lovász Imre jegyző, 
Mezei Norbert a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője,  
Dankó Zoltán főépítész. 

 
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester tisztelettel köszönt mindenkit a soron kívüli 
képviselő-testületi ülésen. Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 7 fő jelen van, Bagi Zsolt 
Arnold és Tóth Imre képviselők jelezték távolmaradásukat, a testület határozatképes, az ülést 
megnyitja. Megkérdezi a képviselőket, hogy a meghívóban szereplő 4 napirendi ponttal 
kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, vagy plusz napirendi pont, illetve módosító javaslata? 

(Hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin: a mai képviselő-testületi ülés a 3-as napirendi pont miatt 
került összehívásra, melyet sajnos nem tud tárgyalni a testület, mert nem áll rendelkezésre a 
szükséges anyag, ezért kéri, hogy november 15-re mindenki jegyezze fel, hogy soron kívüli 
testületi ülés lesz. Javasolja, hogy ezt a napirendi pontot vegye le a testület a mai ülésének 
napirendjéről. Javasolja továbbá, hogy plusz napirendi pontként tárgyalja a képviselő-testület 
az óvoda alapító okiratának módosítását, nyílt ülésben utolsó pontként.  

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
a meghívóban szereplő 3. napirendi pontot ne tárgyalja a képviselő-testület, és vegyék le a 
napirendről? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
406/2018. (XI. 9.) sz. határozata 
 
Napirend módosítása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a mai ülésének 
napirendjét, a meghívóban 3. pontként feltüntetett „Előterjesztés a TOP-4.2.1-15-JN1-
2016-00013 azonosítószámú, „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Jászladányban” 
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tárgyú közbeszerzési eljárásban nyertes kivitelező kiválasztására” című napirendi 
pontot a mai ülésen nem kívánja tárgyalni, ezért leveszi napirendjéről. 

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 4. napirendi pontként a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának 
módosításáról szóló előterjesztést tárgyalja a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
407/2018. (XI. 9.) sz. határozata 
 
Napirend kiegészítése 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi 
ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben 4. pontként kíván 
tárgyalni: 

 4./ Előterjesztés a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására 
 Előadó: Lovász Imre jegyző 

 
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 4 napirendi pontot nyílt ülésben tárgyal a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
408/2018. (XI. 9.) sz. határozata 
 
Napirend elfogadása 
 

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

 
N a p i r e n d :  

 
1./ Előterjesztés a 300/2018. (VIII. 30.) számú képviselő-testületi határozat 

kiegészítésére 
 Előadó: Dankó Zoltán főépítész  

2./ Előterjesztés kiemelt fejlesztési területté nyilvánításra 
 Előadó: Dankó Zoltán főépítész   
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3./ Előterjesztés az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú,"Humán 
szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban" című projekt kapcsán 
eszközbeszerzésre szállító kiválasztására 

 Előadó: Major Ferencné alpolgármester 

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

 Előadó: Lovász Imre jegyző 
  
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 

Előterjesztés a 300/2018. (VIII. 30.) számú képviselő-testületi határozat kiegészítésére 
Előadó: Dankó Zoltán főépítész  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos előterjesztést mindenki 
megkapta, átadja a szót Dankó Zoltán főépítésznek. 
 
Dankó Zoltán: az előterjesztés a Tisza utca lezárását lehetővé tevő Településrendezési Terv 
módosítás megrendelésének feltételeiről szól. Képviselő-testület a 300/2018. (VIII. 30.) 
számú határozatával támogatta a T-Plasztik Kft. kérelmét, mely a beruházás megvalósítására 
irányul. Ehhez kell azt a Rendezési Tervet elkészíteni, aminek eredményeként majd valami 
történik a Tisza utcával. Annak érdekében, hogy a lakosság számára is megnyugtató módon 
lehessen a Tisza utca kérdését rendezni, szükséges a 300-as határozat kiegészítése. A 
határozat ily módú kiegészítése olyan jogi biztosítékot vet föl, amit az önkormányzat 
munkáját segítő jogászok javasoltak, hogy a lezárás akkor jöhet létre – ha lesz lezárás, - az 
előterjesztés mellékletét képező vázlaton látható, a vasút mentén húzódó nyomvonalon, a lila 
és a barna rész között látható fehér csík, mely egy útnak a telke, ami a sorompó előtt összeköti 
a T-Plasztik bekötő útját a Béke utcával. Ezen az úton keresztül a Tisza utcai lakosság kerülő 
beiktatása nélkül el tud menni a sorompó irányába Jászalsószentgyörgy felé. Ez megoldás 
lehet a T-Plasztik számára is, mert az ő parkolójukat az üzemi terület érintése nélkül ezen az 
összekötő úton a vasút irányából meg tudják közelíteni, jelenleg a Tisza utca felől járnak be a 
parkolóba. A gyalogos, kerékpáros és egyéb forgalmat a Béke utcai gyalogos vasúti átjárón 
keresztül szintén kerülő közbeiktatása nélkül tudják használni a gyalogosok, kerékpárosok. 
Az útnak a geometriai kialakítása szándékosan úgy lenne megtervezve, hogy nem tenné 
lehetővé kamionok közlekedését az utcában. Ha a kerülő út elkészülne, akkor nyílna meg 
annak lehetősége, hogy a Tisza utcának a T-Plasztik által kért szakaszát át lehessen adni 
lezárásra. A Tisza utca lezárása rendszámfelismerő sorompóval történne. A 
rendszámfelismerő azoknak a rendszámait fogja felismerni, akik a Tisza utcában laknak, más 
autó kerülővel tud eljutni a Tisza utcába. Az önkormányzat és a lakók számára a jogi 
biztosíték az lenne, hogy az átjárást biztosító úthasználati jog kerülne bejegyzésre. 
Amennyiben ez a testületnek megfelelő biztosíték, akkor a következő lépés az lenne, hogy a 
T-Plasztikkal le kell ülni egyeztetni, hogy nekik is alkalmas-e, és ha létrejön ez a 
kompromisszumos megoldás, abban az esetben indul el a tervezés. Jelentős időveszteséggel 
bírnak e tekintetben, ezért van egy második határozati javaslat ugyanebben a témakörben, ami 
a T-Plasztikos Rendezési Terv módosítás gyorsítását szolgálja, miszerint ha kiemelt 
fejlesztési területté nyilvánítja az önkormányzat a beruházást munkahelyteremtés céljából, 
akkor egy gyorsított megoldással lehet a Rendezés Terv hatósági elfogadását bonyolítani. 
A bejegyzett szolgalmi jog addig élne, amíg az elkerülő út meg nem épül.  
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Bertalan László: az összekötő út a vasúti sín mellett, azzal párhuzamosan lenne megépítve? 
 
Dankó Zoltán: igen.  
 
Bertalan László: ha itt lesz út, akkor miért van szükség a sorompós lezárásra? 
 
Dankó Zoltán: amíg nincs út, addig van szükség a rendszámfelismerő sorompóra. 
 
Bertalan László: miért ilyen sürgős, hogy sorompó kell, miért nem tudják megvárni, hogy 
megépüljön az út. A T-Plasztik Kft. saját költségén építi ki a sorompót? 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: igen, saját költségén építi ki a sorompót, és a 
Településrendezési Terv módosítás költségeit is ők állják. Egy biztonsági megoldás az, hogy 
ezt az utat már most rárajzoltatják a tervre, hogy ne utána ütközzenek valamibe, és új tervet 
kelljen készíteni. Ez csak egy biztonsági megoldás, mert az eredeti elképzelés az, hogy a 
Tisza utca azon szakasza, ami a T-Plasztik Kft. két telephelyét összeköti, és szeretnének a 
forgalom elől elzárni, azt át kell minősíteni ahhoz, hogy valamilyen módon lezárható legyen. 
Útként nem lehet lezárni, azért van szükség az átminősítésre. Ha átminősítésre kerül, akkor ez 
a terület is gazdasági terület lesz, nem út, viszont önállóan nem tud funkcionálni úgy, mint 
gazdasági terület, tehát valamelyik meglévő területhez hozzá kell csatolni. És itt most nem 
kérdés, hogy mi történik vele, majd a testületnek kell dönteni arról, hogy a T- Plasztiknak 
eladja. Ha eladják, akkor milyen feltételekkel és hogyan, mert az önkormányzat és a lakosos 
jogát tudni kell érvényesíteni. Az átminősítés megtörténik, és ez a terület valamelyik 
ingatlanhoz csatolásra kerül. Hogy milyen feltételekkel menjenek tovább a tárgyalási szintre, 
azt el kell határozni. Ha azt mondja az önkormányzat, hogy ezt a területet nem adja el, hanem 
osztatlan közös tulajdont szeretne, – ezt már az ügyvédekkel részletesen átbeszélték, - akkor 
arra kicsi az esély, hogy ebbe a T-Plasztik beleegyezik. Azok után nem tud pályázatot 
benyújtani az önkormányzat hozzájárulása nélkül. Ez a képviselő-testület hiába garantálja, 
hogy mindenhez hozzájárul, de lehet, hogy a következő testület ezt nem teszi meg. Úgy 
kellene gondolkozni és dönteni, hogy mind a két félnek elfogadható legyen. Végig kell 
gondolni, hogy az átminősítés után mi lesz az utcaszakasz sorsa, és olyan feltételekkel kell 
döntést hozni, hogy ha kimennek a T-Plasztikhoz jegyző úrral és főépítész úrral tárgyalni, 
akkor tudják azt, hogy mit képviseljenek a jövőben. Ennek kulcsfontosságú szerepe van. 
Ezeket az alternatívákat végiggondolva jutott főépítész úr arra a következtetésre, az 
ügyvédekkel egyeztetve, hogy az, ami kizárólag legpozitívabban a lakosok érdekét szolgálja, 
az az, hogy ezt az úthasználati jogot bejegyzik a földhivatalnál. A Plasztik a 
rendszámfelismerő sorompóhoz annyi rendszámot fog beütni amennyit akar, és akkor, amikor 
akarja, erre nem kell heteket, hónapokat várni. 
 
Dankó Zoltán: ez a szolgalmi jog nem több, mint amit ők ígérnek. Ők azt mondták, hogy 
átengedik azokat akik a Tisza utcában laknak, ennek egy jogilag is megalapozott bejegyzett 
ténye lenne az úthasználati jog, ami utána számon kérhető. Nem gondolhatja meg magát, 
hogy mégsem engedi át a lakosokat. Nem mondhatja, hogy elromlott a sorompó, mert joga 
lesz a lakosoknak átmenni. Az önkormányzat felé lesz egy gesztus, hogy ezt elfogadja, mert 
amit ő ígért, az lenne bejegyezve. 
 
Bertalan László: a lakosság érdekeit figyelembe kell venni, de ha a terelő út meg lesz építve, 
akkor nincs szükség sorompóra.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az út nem most lesz megépítve, ez csak egy terv, azért van 
benne az előterjesztésben, hogy kerüljön rá a Rendezési Tervre. 
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Bertalan László: megérti, hogy a T-Plasztik a sorompós útlezárást szeretné, de ezt szeretnék 
már legalább 10 éve. Miért nem lehet az, hogy az elkerülő út, ha megépítésre kerül, akkor a 
Tisza utca lakosai azt használják? Akkor nem is lenne indokolt a sorompó. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az utat ki fogja megépíteni? 
 
Bertalan László: a T-Plasztik építse meg. Nem érti, hogy miért van szükség az elkerülő útra 
is, és a sorompóra is. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az út csak lehetőségként lesz feltüntetve a terveken, hogy ha 
később mégis szükség lesz rá, akkor ne kelljen új eljárást indítani.  
 
Bertalan László: ha most úgy dönt a testület, hogy a sorompóhoz hozzájárul, akkor lehet, 
hogy a T-Plasztik mire árajánlatot kér a sorompóra, akkor kiderül, hogy annyiból az utat is 
megépítené. 
 
Dankó Zoltán: a sorompó költsége 1,5 millió forint kétszer, mert mind a két oldalon 
szükséges elhelyezni, az út kiépítése kb. 30 millió forint. Természetesen a T-Plasztik érdeke is 
az lenne, hogy az út minél hamarabb kiépüljön, mert akkor teljesen kiiktatná a forgalmat, ami 
most zavarja. 
 
Bertalan László: nem bonyolult most az, hogy az úthasználati jogot be kell jegyezni, hogy a 
lakosok átjárhassanak? 
 
Dankó Zoltán: ha nem jegyzik be a jogot, akkor meggondolhatja magát a T-Plasztik, és nem 
engedi át a lakosokat. Ez egy jogi biztosíték.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ami az előterjesztésben szerepel egy olyan köztes megoldás, 
ami mindenkinek megfelel. Van még további két lehetőség is. Az egyik az, amit a Plasztik 
szeretne, hogy átminősítésre kerül az út, eladják a Plasztiknak, és ő bekeríti kerítéssel, 
palával, vagy amivel szeretné, és megszűnik az átjárás. A másik megoldás a köztes 
megoldáson túl, hogy azt mondja az önkormányzat, hogy nem minősíti át az utat, így marad 
minden, gyűjtse a pénzt a Plasztik, mert csak és kizárólag az út kiépítéséhez járul hozzá az 
önkormányzat. 
 
Dankó Zoltán: akkor meg van az esély, hogy megint elviszi a cég a beruházást. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ez az egész most azért indult el, mert szeretnék az átmenő 
forgalmat lecsökkenteni, és további fejlesztéseket szeretnének. Ez a cég a legnagyobb 
adófizető a településen, nem célszerű a kérelmét elutasítani. Még mindig lehet másképpen 
dönteni, csak akkor nem volt értelme a lakosokkal is szócsatázni.  
 
Dankó Zoltán: a leendő út telke 3 fajta tulajdont érint. Nagy részben a T-Plasztik a 
tulajdonos, van egy magántulajdon is benne, a sorompó felőli második telek, mert az első, a 
háromszög már a T-.Plasztiké, és a Béke utca felől pedig az önkormányzat telkét érintené, 
ahol most a fóliasátrak vannak. Ha a T-Plasztik ezt építeni akarja, akkor már a terület jelentős 
része nála van, az útburkolat kiépítése lenne nagy költség. 
 
Bertalan László: milyen hosszú ez a tervezett út? 
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Dankó Zoltán: 2-300 méter. 
 
Bertalan László: ezt az utat meg kellene építeni. 
 
Mezei Norbert: miért nem jó a sorompós lezárás? Ez az út csak biztonsági megoldásként 
lenne rajta, hogy ne kelljen kétszer rendezési tervet módosítani. 
 
Bertalan László: véleménye szerint a sorompóval problémák lesznek. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az előző testületi ülésen ezt nem így gondolta? 
 
Bertalan László: akkor még az út nem került szóba. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: de igen, ez is egy alternatíva volt, amikor azt kérdezték, hogy 
hogyan tovább, mit kellene képviselni. Akkor mindenki azt mondta, hogy jó lesz a 
rendszámfelismerő sorompó. Főépítész úr volt az, aki azt mondta, hogy a biztonság kedvéért 
tegyék rá az utat is a tervekre, mert lehet, hogy két év múlva azt mondja a T-Plasztik, hogy 
elege van az átjárásból, és megépíti inkább az utat. Akkor ne kelljen újra Rendezési Tervet 
módosítani, mert egyébként is ezt most ők fizetik. 
 
Bertalan László: a T-Plasztiknak nem lenne teher 200 méter utat megépíteni.  
 
Mezei Norbert: a T-Plasztik sorompót szeretne, nem utat. 
 
Bertalan László: ha ez az út meglenne, akkor a sorompóval teljesen lezárhatná a területét.  
 
Mezei Norbert: az utat nem akarják az ott lakók, hogy ne a Béke utcán legyen a forgalom. 
Mert akkor mindenki ott fog elmenni, és eddig a Béke utca csendes volt. Az elkerülő úttal a 
Tisza utca forgalma is a Béke utcát érintve bonyolódna. Itt nagyon sok érdeket kellene szem 
előtt tartani. Az elmúlt ülésen a lakosoknak is tetszett a sorompós megoldás.  
 
Bertalan László: nem rossz a sorompós megoldás sem, de ha az út készen lesz, az lenne a 
legjobb. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ha a Tisza utca végéről érkezik egy kamion, akkor az is a 
Béke utcán fog végighaladni.  
 
Mezei Norbert: a Béke utca annyira keskeny, hogy ott nem tud végighaladni. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ha csak a sorompó lesz, az út nem, akkor kicsi az esély, hogy 
valaki nagy forgalmú útra használja. Ha mindkét vége nyitott lesz, akkor nagyobb rá az esély, 
hogy jobbról is és balról is jönnek. 
 
Dankó Zoltán: a hatósági egyeztetésen, ami az esetlegesen elinduló Rendezési Terv kapcsán 
szükséges, a közlekedési hatóság nagy valószínűséggel nem fogja engedni zsákutcává 
átminősíteni a Tisza utcát. Nem csak a forgalom levezetése miatt szükséges bejelölni az utat, 
hanem azért is, hogy a terv átmenjen az engedélyeztetésen, és lehetővé teszi, hogy a Tisza 
utcából ezt a részt el lehessen adni a T-Plasztiknak. Azt próbálják ezzel kiiktatni, hogy a Tisza 
utca ne legyen zsákutca, hanem legyen egy kivezetése. A járművek közül a Tisza utcai 
járművek fognak átmenni ezen a csendes Béke utcán. Korábban volt ott egy vasúti átjáró, 
most azért csendes, mert a vasúti átjáró megszűnt, csak gyalogos forgalmat enged meg. A T-
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Plasztikhoz érkező járművek forgalma nem fogja befolyásolni a Béke utca forgalmát, mert 
nagyrészt a településről és Szentgyörgy felől érkeznek, kevesebben érkeznek Jászkisér felől. 
A parkoló használata nem érinti a Béke utcát, mert hamarabb elérik a parkolót. A  Tisza utcai 
lakosok forgalma tevődne rá a Béke utcára, ami növekmény, ugyanakkor a geometriája miatt 
kizárja a kamionforgalmat. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: jelenleg nem arról kell dönteni, hogy az út legyen, vagy a 
sorompós lezárás, hanem arról, hogy a Településrendezési Terv módosítása megtörténhessen, 
ezt a két lehetőséget beleépítve azzal, hogy azt az utcaszakaszt, amit a T-Plasztik szeretne 
sorompózni, azt át kell minősíteni. 
 
Dankó Zoltán: az még ezután fog kiderülni, hogy a T-Plasztiknak tetszik-e ez a jogi 
biztosíték. 
 
Mezei Norbert: ha a T-Plasztiknak, az önkormányzatnak, és a lakosoknak egyaránt megfelel 
a sorompó, akkor nem szükséges az út megépítése. 
 
Szöllősi János: szeretné kérni Dankó Zoltán főépítészt, hogy legyen szíves az előterjesztést 
kiegészíteni azzal, hogy a Tisza utcai lakosok javára gyakorolható átjárási jog kerüljön 
bejegyzésre. Az átjárási jogot a T-Plasztik sorompó és rendszámfelismerő alkalmazásával 
biztosítja. A rendszámfelismerő rendszerről ki lehet terjeszteni a Tisza utcai lakosok 
közvetlen hozzátartozói javára? Ha valaki a Tisza utcában rosszul lesz, akkor a 
hozzátartozóinak körbe kell menni, hogy eljussanak hozzá? 

Bertalan László: igen. Az elmúlt ülésen ez volt az egyik lakos kérdése.  

Szöllősi János: nem lehet azzal kiegészíteni, hogy a közvetlen hozzátartozók bemehessenek? 
 
Mezei Norbert: a Tisza utca közepe nem biztos, hogy a T-Plasztik felől közelebb, körülbelül 
olyan távolságra van a Kossuth Lajos utcától a Tisza utca másik végéről is a bejutás. Csak 
mindenki hozzá van szokva, hogy erről az oldalról közlekednek.  
 
Bertalan László: ha kiterjesztenék a közeli hozzátartozókra is, akkor nem lenne kevesebb a a 
sorompón áthaladó forgalom, mint most.  
 
Major Ferencné: a Tisza utca Jászkisér felé eső részén lakók most is az út Jászkisér felé eső 
oldalán közlekednek. 
 
Dankó Zoltán: mindenképpen meg kell húzni egy szűk vonalat, mert utána előfordulhat az, 
hogy elkezdenek olyanok is ott közlekedni, akiket nem szívesen látnak a Tisza utcában, mert 
bejelentkeznek a Tisza utcába, hogy ott közlekedhessenek. Le kell szűkíteni az átjárást 
azokra, akik most ott laknak. 

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a határozati 
javaslat szerint a 300/2018. (VIII. 30.) számú határozat kiegészítését? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
409/2018. (XI. 9.) sz. határozata 
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300/2018. (VIII. 30.) számú képviselő-testületi határozat kiegészítésére 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a T-Plasztik Kft. 
kérelmére támogatja, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő Jászladány, belterület 
1894 helyrajzi számú a természetben Tisza utca – a T-Plasztik Kft. tulajdonában lévő 
1893/2 és 1892 hrsz-ú ingatlanok előtti – útszakasza átminősítésre kerül Jászladány 
Nagyközség Területrendezési Eszközeinek (TRE) módosítása révén közlekedési 
területből gazdasági területté. 
A Képviselő-testület – a Tisza utca lakossági személygépjármű forgalma 
átvezetésének biztosítása céljából – indokoltnak látja, a vasúti pálya mentén egy 
összekötő út kijelölését a Béke utca és a T-Plasztik bekötőútja között. 

A Képviselő-testület a TRE hatálybalépését követően a Tisza utca átminősítésre 
kerülő szakaszának értékesítése esetén szükségesnek tartja a Tisza utca átminősítésre 
kerülő szakaszára, a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a Tisza utca lakosai 
javára szóló – az összekötő út üzembe helyezéséig fennálló – úthasználati jog 
bejegyzését a Földhivatalnál. Az átjárási jogot a T-Plasztik sorompó és 
rendszámfelismerő alkalmazásával biztosítja. 

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

 é r t e s ü l n e k  
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni, hogy 
kiemelt fejlesztési területté nyilvánítsa a testület ezt az érintett területet? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
410/2018. (XI. 9.) sz. határozata 
 
Kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 300/2018. (VIII. 30.) 
valamint az azt kiegészítő 409/2018. (XI. 9.) számú határozatai alapján – a T-Plasztik 
Kft. fejlesztési beruházása megvalósításának indokoltságára tekintettel – a TRE 
módosítás által érintett területet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
2.§ 4a. pont, illetve a 32.§ (6) bekezdés szerinti kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja. 

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

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

Előterjesztés kiemelt fejlesztési területté nyilvánításra 
Előadó: Dankó Zoltán főépítész   
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos javaslatot mindenki megkapta, átadja a szót Dankó 
Zoltán főépítésznek. 
 
Dankó Zoltán: a korábban támogatott, és már folyamatban lévő tervezési feladatnak az 
egyeztetési folyamatát gyorsítja fel, ha a döntés a határozati javaslatban foglaltak szerint 
történik. Ugyanúgy, mint az előző napirendi pontnál, ezt is kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánítja az önkormányzat, így egy gyorsított eljárással lehet a Rendezési Terv módosítását 
leegyeztetni.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye, vagy más javaslata? 

(Hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az 
előterjesztés szerinti határozati javaslatot? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
411/2018. (XI. 9.) sz. határozata 
 
Kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 267/2018. (VII. 19.) 
számú határozata alapján – a Jász-Föld Zrt. fejlesztési beruházása megvalósításának 
indokoltságára tekintettel – a TRE módosítás által érintett területet a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 2.§ 4a. pont, illetve a 32.§ 
(6) bekezdés szerinti kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Jász-Föld Zrt. (5055 Jászladány, Tiszasülyi u. 1. sz.) 

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

Előterjesztés az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú,"Humán szolgáltatások 
fejlesztése a Jászapáti járásban" című projekt kapcsán eszközbeszerzésre szállító 
kiválasztására 
Előadó: Major Ferencné alpolgármester 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos anyagot mindenki 
megkapta, átadja a szót Major Ferencné alpolgármesternek. 
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Major Ferencné: a járási projekt megvalósítása kapcsán sport és szabadidős eszközök 
kerülnének beszerzésre ahhoz, hogy a projektet ütemterv szerint meg lehessen valósítani. Az 
EFOP-os pályázatok esetében 5 árajánlat beszerzése szükséges. Ezt az 5 árajánlatot bekérték, 
a kiválasztás kritériuma a legalacsonyabb összegű ajánlat elfogadása, erre szeretné kérni a 
képviselő-testületet. A legalacsonyabb ajánlatot a Drenco Kft. nyújtotta be.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye, vagy más javaslata? 

(Hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az írásos 
anyagban szereplő határozati javaslatot? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
412/2018. (XI. 9.) sz. határozata 
 
Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a 
Jászapáti járásban” című projekt keretében kisértékű eszközbeszerzés feladat ellátására 
szállító kiválasztására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-1.5.3-16-2017-
00032 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” 
című projekt keretében a kisértékű eszközbeszerzés feladat ellátására a Drenco Kft. 
(1151 Budapest, Székely Elek u. 13-15.) árajánlatát fogadja el nettó 986.606,- Ft + 
266.383,- Ft ÁFA, bruttó 1.252.989,- Ft értékben. A forrást a projekt költségvetéséből 
biztosítja. Egyben megbízza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal 
 

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

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

Előterjesztés a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására 
Előadó: Lovász Imre jegyző 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az óvoda alapító okiratának módosításáról szóló írásos 
anyagot mindenki megkapta, átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre: a képviselő-testület október 18-i ülésén elfogadta az óvoda alapító okiratának 
módosítását, illetve az egységes szerkezetű okiratot, mely előzetesen le lett egyeztetve a 
Magyar Államkincstárral. Ők veszik nyilvántartásba. A mai nap érkezett egy végzés, annak 
ellenére, hogy le volt egyeztetve, hogy mégiscsak ki kell egészíteni. Ennek megfelelően lett 
előkészítve a módosító és egységes szerkezetű okirat. Három döntést szükséges hozni, az első 
az lenne, hogy hatályon kívül kell helyezni a 388/2018. (X. 18.) számú határozatot, mely az 
alapító okirat módosításáról szólt, és a 389/2018. (X. 18.) számú határozatot, mely az 
egységes okirat elfogadásáról szólt.  Ha ezek hatályon kívül vannak helyezve, akkor el lehetne 
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fogadni az előkészített módosító okiratot, ami ki lett egészítve azzal, amit a hiánypótlással 
előírt a Magyar Államkincstár, és így egységes szerkezetben is el kellene fogadni. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye, vagy más javaslata? 

(Hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a 388/2018. (X. 
18.) és 389/2018. (X. 18.) számú képviselő-testületi határozatok hatályon kívül helyezésével? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
413/2018. (XI. 9.) sz. határozata 
 
A 388/2018. (X. 18.) és 389/2018. (X. 18.) számú képviselő-testületi határozatok hatályon 
kívül helyezéséről  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a  
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosításáról szóló 388/2018. (X. 
18.) számú képviselő-testületi határozatot és a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratáról szóló 389/2018. (X. 
18.) számú képviselő-testületi határozatot. 

 
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 alapító 
okirat módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
414/2018. (XI. 9.) 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 
414/2018. (XI. 9.) Képviselő-testületi határozatára figyelemmel –a következők szerint 
módosítom: 

 
1. Az alapító okirat kiegészül 2.2. ponttal az alábbiak szerint: 

„ 2.2. A költségvetési szerv alapítására jogosult szerv: 



 12 

 2.2.1 megnevezése: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 2.2.2. székhely: 5055 Jászladány Hősök tere 6.” 

 
2. Az alapító okirat 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„ 4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény alapján 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 védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény alapján a gyermekek napközbeni bölcsődei ellátása.” 

 
3. Az alapító okirat 4.4.pont 6. sor az alábbiak szerint módosul:  
„ 

6 104031 
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő 
ellátása 

"  
4. 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 

„ 
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 
 
Kelt: Jászladány, 2018. november 9. 
 

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 .  
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az egységes 
szerkezetű alapító okiratot az előterjesztés szerinti tartalommal? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
415/2018. (XI. 9.) 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. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására jogosult szerv: 

2.2.1. megnevezése: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testülete 

2.2.2. székhely: 5055 Jászladány Hősök tere 6. 

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. 
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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 nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény alapján 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 védelméről és gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján 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 

-  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 
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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 bölcsődében és mini bölcsődében történő 

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 
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. 




