
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

2018. november 15-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, 

a Polgármesteri Hivatal dísztermében. 

 
 
Jelen vannak: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt 
Arnold, , Bertalan László, Gyárfás Lajos, Major Ferencné, Szöllősi János 6 fő képviselő. 
 
Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Dr. Bakos Beáta, Seresné Lados Éva, Tóth Imre 3 
fő képviselő. 
 
Tanácskozási joggal jelen van:  

Lovász Imre jegyző, 
Mezei Norbert a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője,  
Göröcs László a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény megbízott 
vezetője. 

 
 
 
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester tisztelettel köszönt mindenkit a soron kívüli 
képviselő-testületi ülésen. Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 6 fő jelen van, Dr. Bakos 
Beáta, Seresné Lados Éva, és Tóth Imre képviselők jelezték távolmaradásukat, a testület 
határozatképes, az ülést megnyitja. Megkérdezi a képviselőket, hogy a meghívóban szereplő 1 
napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, vagy plusz napirendi pont, illetve 
módosító javaslata? 

(Hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin: javasolja nyílt ülésben 2. napirendi pontként a Start Plusz 
2018. pályázat keretén belül eszközbeszerzést tárgyaljon a testület. 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
nyílt ülésben 2. napirendi pontként a Start Plusz 2018. pályázat keretén belül eszközbeszerzést 
tárgyaljon a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
416/2018. (XI. 15.) sz. határozata 
 
Napirend kiegészítése 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi 
ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben 2. pontként kíván 
tárgyalni: 
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 2./ Előterjesztés a Start Plusz 2018. pályázat keretén belül eszközbeszerzésre 
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 

 
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 2 napirendi pontot nyílt ülésben tárgyal a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
417/2018. (XI. 15.) 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 TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00013 azonosítószámú, „Szociális 

alapszolgáltatások fejlesztése Jászladányban” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban nyertes kivitelező kiválasztására 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Bíráló Bizottság 

2./ Előterjesztés a Start Plusz 2018. pályázat keretén belül eszközbeszerzésre 
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 

 
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 TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00013 azonosítószámú, „Szociális 
alapszolgáltatások fejlesztése Jászladányban” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyertes 
kivitelező kiválasztására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

 Bíráló Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: szeptemberben döntött arról a képviselő-testület, hogy a 
közbeszerzési eljárást elindítja. Most a napokban lett a közbeszerzésnek eredménye, amiről 
most a Bíráló Bizottság javaslata alapján döntést kell hozni. Megkéri Lovász Imre jegyzőt, 
hogy ismertesse a Bíráló Bizottság javaslatát. 
 
Lovász Imre: a közbeszerzési kiírásra 3 érvényes ajánlat érkezett, melyek közül a nyertes 
ajánlattevőnek a Bükkzsérci Csomagoló Értékesítő és Foglalkoztató Szövetkezetet javasolja a 



 3 

Bíráló Bizottság tekintettel arra, hogy az ő árajánlata a legkedvezőbb, valamint tartalmilag és 
alakilag is megfelel az ajánlata az ajánlattételi felhívásban rögzített követelményeknek.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ez az első olyan TOP-os pályázat, amelynél nem kell önerőt 
biztosítani. Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye vagy más 
javaslata?  

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

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

 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatra módosítás nem érkezett, ezért megkéri Lovász Imre jegyzőt, a név szerinti szavazás 
lebonyolítására. 
 
Lovász Imre jegyző ABC sorrendben felolvassa a képviselők nevét, és kéri szavazatukat: 
 
Bagi Zsolt Arnold   igen 
Bertalan László   igen 
Bertalanné Drávucz Katalin  igen 
Gyárfás Lajos    igen 
Major Ferencné   igen 
Szöllősi János    igen  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester kihirdeti a név szerinti szavazás eredményét, a 
Képviselő-testület név szerinti szavazással 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, és a következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
418/2018. (XI. 15.) sz. határozata 
 
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00013 azonosítószámú „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése 
Jászladányban” közbeszerzési eljárásban nyertes kivitelező kiválasztásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat (5055 Jászladány, Hősök tere 6.), mint 
Ajánlatkérő által 303/2018. (VIII. 30.) számú képviselő-testületi határozatával indított 
TOP- 4.2.1-15-JN1-2016-00013 kódjelű „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése 

Jászladányban” tárgyú- a Közbeszerzésekről szóló törvény Kbt.115. § (1) bekezdés 
szerinti uniós értékhatár alatti,- nyílt eljárásban (EKR azonosító: EKR000791432018), 
készült bíráló bizottsági írásbeli szakvéleményében foglalt döntési javaslatra 
figyelemmel az alábbi döntést hozza: 
 
A képviselő-testület az Szociális alapszolgáltatások fejlesztése tárgyú beszerzési 
eljárást eredményesnek nyilvánítja. 
• A Bükkzsérci Csomagoló Értékesítő és Foglalkoztató Szövetkezet ajánlattevő 

ajánlatát érvényesnek minősíti, 
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• A New Generation Technologies Rendszerfejlesztő és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek minősíti a Kbt 73. § (1) 
e) pontja alapján 

• Az ENERGO-PONT Hűtéstechnika és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek minősíti a Kbt 73. § (1) e) pontja alapján 

• A Bükkzsérci Csomagoló Értékesítő és Foglalkoztató Szövetkezet (3414 
Bükkzsérc, Petőfi út 4.) ajánlattevőt nyertes ajánlattevőnek hirdeti ki, tekintettel 
arra, hogy nettó 50.820.331- forint + ÁFA, bruttó 64.541.820,- forint ajánlata 
érvényes, mert alakilag és tartalmilag is megfelel az ajánlattételi felhívásban és 
dokumentumokban rögzített követelményeknek, valamint ajánlata tartalmazza a 
legjobb ár- érték arányt megjelenítő szempontokat. 

 
Képviselő-testület felhatalmazza Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert a 
szerződés aláírására.  

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

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

Előterjesztés a Start Plusz 2018. pályázat keretén belül eszközbeszerzésre 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az önkormányzat 10 millió forintot nyert a start 
közfoglalkoztatásra, melyet vagy a futó programra lehet felhasználni, vagy önálló programot 
lehet indítani. Tegnapi nap volt egy egyeztetés a tervezéssel kapcsolatban, és egyértelműen 
arra jutottak, hogy a futó közmunkaprogramnál szeretnék ezt az összeget felhasználni, az 
elhangzott javaslatokra Göröcs László megbízott intézményvezető kért be árajánlatokat 
targoncára, illetve új betonelem gyártó gépre. A targonca beszerzési értéke közel bruttó 5 
millió forint lenne. Az új betonelem gyártó gép, amely minőségben nagyobb teljesítményű 7,5 
millió forint a sablonnal együtt. Egyeztetés történt ez ügyben a Munkaügyi Központtal, és 
Dobozi József tábornokkal is, aki a közfoglalkoztatási program egyik koordinátora, és van 
arra lehetőség, hogy mindkét eszközt megvásárolják, amennyiben az önerőt biztosítja hozzá 
az önkormányzat. Mindkét gép beszerzése összesen 12,5 millió forint, melyből 10 millió 
forint támogatással el kell számolni, és dönteni szükséges még a hiányzó 2,5 millió forint 
önerőről, hogy az önkormányzat hozzá tudja-e tenni a beruházáshoz,  ha igen, akkor honnan. 
Másik lehetőség, hogy csak a betonelemgyártó gépet vásárolja meg az önkormányzat, és a 
maradék 2,5 millió forintot anyagbeszerzésre fordítja, és a jövő évben felhasználja. A jövőben 
ezt a helyi sajátosságra épülő programot nem szabad feladnia az önkormányzatnak. Ebből a 
támogatásból szolgáltatást is lehetne igénybe venni, de a 10 millió forint elköltése csak 1 
program, 1 cél keretében történhet.  
Az első kérdés intézményvezető úr felé irányulna, hogy a targoncára mennyire van szükség? 
Jelenleg mennyi az idő, amikor kölcsön van kérve targonca a Tüzépről? 
 
Göröcs László: jelenleg meg vannak targonca nélkül, de a jövőben mindenképpen szükség 
lenne egyre, mert ez a betonelemgyártó gép az, amit tavalyelőtt a nagy programba bele 
szerettek volna tenni, csak ehhez nincs szállítószalag. Ez helyben áll, tehát oda kell hozzá 
vinni mindent, tálcára nyomja a készterméket, melyet egymásra kell pakolni, és ezt 
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raklapostól targoncával tudják elszállítani kötésidőre, és utána lehet csak csomagolni. Ezt a 
részt már nem tudják kézzel egykönnyen mozgatni. Úgy érzi, hogy jó befektetés lenne, hogy 
2,5 millió forint ráfordítással az önkormányzat tulajdonába kerülne egy 5 millió forint értékű 
targonca, mert a fennmaradó részt támogatja az állam. 
 
Bagi Zsolt Arnold: a NÜVI-nek nincsen targoncavillája? 
 
Göröcs László: nincs. A caterpillar-nak van, de az nem fér be. 
 
Bagi Zsolt Arnold: a bobcat-nek targoncavillát lehet vásárolni. 
 
Göröcs László: targoncával sok minden mást is meg tudnának oldani. Targoncával ki lehet 
menni a közútra is, a bobcat-el nem.  
 
Bagi Zsolt Arnold: miért nem lehet kimenni a bobcat-el? 
 
Göröcs László: mert nincs neki semmilyen papírja. 
 
Bertalan László: ha kölcsönkérik a targoncát, akkor azért kell fizetni? 
 
Göröcs László: a Tüzép-ről szokták kölcsön kérni, nem kell érte fizetni, szívességből adják 
oda, amiért onnan vásárolnak mindent. Tavaly amikor hozták a betonelemeket, akkor mindet 
ők pakolták. 
 
Bertalan László: betongyártó gép nem lenne kisebb összegben, hogy a targonca is beleférjen 
a 10 millió forintba? 
 
Göröcs László: van 2.614 ezer forintért ugyanaz a típusú, ami most van, csak ez nem 10-et 
gyárt, hanem 18-at, és nem kell húzni, hanem hidraulikusan áthelyezi saját magát.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: most az lenne a lényeg, hogy jobb minőségű térkövet tudjanak 
gyártani.  
 
Bertalan László: arra gondolt, hogy ugyanez a gép lenne, amit most kinéztek, csak kisebb 
teljesítményűben, olcsóbb áron nem lehet beszerezni? 
 
Göröcs László: ebből ez a legkisebb teljesítményű, ez már nem rázóasztalos, hanem préses.  
Azzal a térkővel, amit ez gyárt, azzal a termékkel már ki lehetne menni a piacra, nem úgy, 
mint amit most gyártanak. Ez a gép ahová teszik, ott marad, és onnan kell elhordani a 
készterméket. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a bobcat-en a villa tud le-fel mozogni? 
 
Göröcs László: van egy karja, ami fix.  
 
Bagi Zsolt Arnold: van hozzá targoncavilla, ami rendesen targoncaként üzemel, a 
pótkocsiról le lehet vele szedni az anyagot.  
 
Mezei Norbert: a targonca rendes méretű targonca lenne, vagy nagyobb méretű? 
 



 6 

Göröcs László: 1,5 tonnás, Nissan gyártmányú, gázos. 
 
Mezei Norbert: ha belefektetik a saját erőt, akkor jó lenne bérbeadással is hasznosítani. 
 
Bertalan László: ez akkor hozna bevételt, ha a NÜVI ténylegesen térkő gyártással 
foglalkozna. Ha megszűnik a közmunkaprogram, akkor tudnák ezt tovább használni. 
 
Göröcs László: vagyonként mindenképpen megmaradna, és csak 2,5 millió forintot kellene 
hozzátenni. Sódert és cementet úgyis tudnak venni, azzal nincsen probléma.  
 
Szöllősi János: pénzügyi osztályvezető úrtól kérdezi, hogy a 2,5 millió forint saját erő az 
önkormányzat rendelkezésére áll? Vagy a jövő évben kell rendelkezésre állnia? 
 
Mezei Norbert: ebben az évben fel kell használni a 10 millió forint támogatást, november 19-
ig be kell nyújtani a pályázatot, december 31-ig el kell vele számolni. Az önkormányzat 
költségvetésében már nem hiányzik ez a kiadás, de össze lehet szedni.  
 
Szöllősi János: javasolja, hogy 7,5 millió forintért vegye meg az önkormányzat a 
betonelemgyártó gépet, a maradék 2,5 millió forinton pedig vegyenek sódert és cementet. 
Továbbra is a Tüzép-től vennék az anyagot, ők pedig kölcsönadnák a jövőben is a targoncát. 
A targoncára kell-e vezetői engedély, és van-e olyan személy, aki kezelheti? 
 
Göröcs László: igen, és az intézményben van is ilyen végzettségű dolgozó. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: most hogyan mozgatják a térkövet? 
 
Göröcs László: kézi béka emelővel, amivel nagy raklapot nem tudnak emelni. Az emberek 
szokták pakolni. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: amikor helyszínre szállítják a térkövet, akkor egyesével kell 
pakolni? 
 
Göröcs László: igen, vagy megkérik a Tüzépet, hogy segítsen leszedni. Ha nincs nyitva a 
Tüzép, akkor kénytelenek egyedül elvégezni, kihúzzák az épület elé, és akkor vagy a 
caterpillar-al, vagy a Man darujával teszik föl. Igaz, hogy van egy bobcat, de ebben az évben 
is volt olyan eset, amikor teljesen megállt. Ez nem egy üzembiztos gép, erre is költeni kellene. 
Ha megáll a bobcat, akkor mindennel megállnak.  
 
Bertalan László: ha olyan döntés születik, hogy mindkét gép megvásárlásra kerül, akkor a 
betonelemeknek a sóder és a cement rendelkezésre áll jövőre? 
 
Göröcs László: a helyi sajátosságú program keretében bevállalják, hogy 80.000 darab 
térkövet gyártanak, és akkor ahhoz megkapják az anyagot.  
  
Bertalanné Drávucz Katalin: 6 főt lehet ebben a programban foglalkoztatni, és a rájuk eső 
fajlagos költségére lehet anyagot vásárolni.  
 
Bertalan László: ezt lehet tudni, hogy mennyi? Tudnak ezzel egész évben dolgozni? 
 



 7 

Bertalanné Drávucz Katalin: ezt előre nem lehet tudni, akkor fogják látni, ha a pályázati 
adatlapot elkezdik feltölteni adatokkal, mert az excel tábla kiszámolja a főhöz tartozó 
anyagszükségletet. 
 
Bertalan László: azért lenne jó tudni, mert ha úgy döntenek, hogy mindkét gépet 
megvásárolják, és utána nem lesz hozzá anyag, akkor hiába lesz a térkő-gyártó gép. 
 
Göröcs László: olyan még nem fordult elő, hogy anyaghiány miatt ne tudjanak gyártani. 
Olyan már előfordult, hogy ember vagy gép miatt nem tudtak gyártani, de anyag miatt még 
soha. 
 
Bertalan László: a közmunkaprogramban most minden szűkítve van, a létszám is.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: 6 főt lehet foglalkoztatni a helyi sajátosságú programokban, 
ami eddig 15 fő volt. 115 ezer forint a fajlagos költség, de nem tudja, hogy abból lejön-e a 
bér, vagy azon felül van a bér. Jó lenne látni a táblázatot, hogy hogyan számolják ki az 
anyagszükségletet. 
 
Bertalan László: ebben az évben mennyi sóder és cement lett vásárolva? 
 
Göröcs László: nem tudja pontosan megmondani, de úgy gondolja, hogy sódert és cementet 
hamarabb tudnak venni, mint egy ilyen több millió forintos gépet. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: azt mondták el, hogy olyan eszközt kellene vásárolni, hogy ha 
esetleg megszűnik a közfoglalkoztatási program, akkor a jövőben szövetkezeti formában 
tovább lehessen foglalkoztatni vele embereket. 
 
Mezei Norbert: olyan saját lábán megálló vállalkozásnak kellene lenni, ahol értékesíteni 
lehet a készterméket.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ha az önkormányzat veszi meg az anyagot az értékesítéshez, 
akkor is kell egy komoly gép. 
 
Göröcs László: ez a gép 60x150 cm-es lapokra gyártja rá a térkövet. Meg lehetne vizsgálni 
azt is, hogy a terméket hogyan tudnák kivinni piacra. 
 
Mezei Norbert: amint megszűnik a közfoglalkoztatás, ki kell vinni a piacra. Amíg állami 
támogatással folyik a gyártás, addig problémásabb, mert rá kell tenni az Áfa-t, és mindent rá 
kell számolni, olyan áron nem lehet értékesíteni. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a 15 fő foglalkoztatása után 6.886 ezer forint anyagköltséget. 
Ennek a harmadával lehet számolni jövőre. 
 
Bertalan László: 6 főre számítva 2.720 ezer forint. A 15 főre kapott anyagköltség el is lett 
költve az idén? 
 
Mezei Norbert: igen, azt minden évben el kell költeni, el is kell vele számolni. Az inkább a 
kérdés, hogy el lett-e használva? 
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Bertalan László: ebből az anyagból mennyi térkövet lehet gyártani? Most jobb minőségű gép 
lesz, ami több darabot fog gyártani, kérdés, hogy meddig lesz elég a 2.720 ezer forint 
anyagra? Elég lesz-e jövőre végig az anyag? 
 
Göröcs László: ezt nem lehet előre megmondani, de úgy gondolja, hogy az anyag részét meg 
tudják oldani, hogy ne álljon a gép, mert az anyagot meg lehet venni 10 mázsánként is, de a 
gépet nem tudják megvenni csak akkor, ha egyben van az összeg.  
 
Bagi Zsolt Arnold: ez új gép lenne? 
 
Göröcs László: igen. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: használtat nem lehet venni. 
 
Szöllősi János: jövőre a 6 fő foglalkoztatásánál 2,7 millió forint anyag áll rendelkezésre, 
ellenben az idei 6,8 millióval. Ha még elkölt az önkormányzat 2,5 millió forintot 
gépvásárlásra, akkor ugyanott vannak. Javasolja, hogy a térkő-gyártó gépet vegye meg az 
önkormányzat, és a 2,5 millió forinton anyagot vásároljanak.  
 
Major Ferencné: a szociális pályázat csapadékvíz elvezetésénél is van anyagköltség, 
melyből sóder, cement vásárolható, és ezt felhasználhatja a gép, mert a felhasználás az adott 
pályázatnál fog megtörténni. 
 
Göröcs László: igen, erre célzott, hogy az anyagot mindig meg tudják vásárolni, olyan még 
nem fordult elő, hogy anyag ne lett volna. Nem teljesen így volt számolva tavaly sem az 
anyag.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az excel táblázat saját maga számolja ki, hogy mennyi 
összeget lehet dologi költségre fordítani. Lehet, hogy ki fog derülni a számítások után, hogy 
nem is 2,7 millió forint lesz az anyagra álló összeg, hanem 5 millió, vagy csak 1,5 millió. Ezt 
nem lehet előre pontosan tudni, csak akkor fog kiderülni, ha megnyílik a felület, és tudják 
benne rögzíteni a kérelmet. Addig nem lehet számolni.  
Szöllősi János képviselő úrnak volt egy javaslata, hogy a betonelem gyártót és anyagot 
vásároljanak. Saját javaslata, hogy betonelem gyártó gépet és targoncát vásároljanak. Van-e 
valakinek más javaslata? 
 
Bagi Zsolt Arnold: a targonca helyett targoncavilla megvásárlását javasolja.  
 
Bertalan László: azt is figyelembe kell venni, hogy ha megszűnik a közfoglalkoztatását, 
akkor a NÜVI-nek saját lábán kell megállnia, és akkor már lenne saját gépe, és tudná folytatni 
a térkő gyártást.  
 
Mezei Norbert: azért támogatják a helyi sajátosságú foglalkoztatást, hogy lehessen helyben 
továbbfejleszteni, ha már nem start munkában működik, akkor is.  
 
Bagi Zsolt Arnold: az épületbe a sódert és a cementet be kell hordani. Jelenleg mi viszi be? 
 
Göröcs László: taligával viszik. 
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Bagi Zsolt Arnold: ha a targonca befér, akkor oda egy csúszó kerekes rakodógépnek is be 
kell férnie.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a targoncát nem csak a térkő gyártásnál lehetne használni. 
 
Göröcs László: a bobcat négy kerék kormányzású, nem lehet vele finoman odaállni sehová. 
Targoncával milliméter pontosan be lehet szúrni. 
 
Bertalan László: a térkő gyártó géphez, amit most fognak vásárolni hány ember szükséges, 
hogy kiszolgálja? 
 
Göröcs László: 2-3 fő. 
 
Bertalan László: kétségesnek találja, hogy ha nem lesz közfoglalkoztatást, akkor tudják-e ezt 
a gépet működtetni. 
 
Mezei Norbert: ez majd egy külön számítás lesz, hogy a három ember bére, és az anyag és 
energia felhasználás mellett milyen áron kellene értékesíteni a készterméket. Az majd egy 
vállalkozó szemléleti számítás lesz, amit akkor kell végiggondolni, ha megszűnik a 
közfoglalkoztatás.  
 
Bertalan László: kell az önkormányzatnak ez a térkő gyártó gép? És annyira kell, hogy már 
targonca is kell hozzá? Ha majd bezár a közmunkaprogram, akkor lehet, hogy nem is lesz 
használva egyik sem. 
 
Mezei Norbert: lesz a vagyonban egy 7,5 millió forintos gép, és egy 5 millió forintos 
targonca. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az a baj, hogy ez a 10 millió forintot, amit nyert az 
önkormányzat csak a helyi sajátosságokra épülő programban lehet elkölteni. Göröcs László 
rézsűkaszát szeretett volna vásárolni, de nem lehetséges. Ebben a programban az 
önkormányzat térkövet gyárt, tehát egyértelmű volt, hogy ide kell elkölteni, ezt kell tovább 
fejleszteni. Nem lehet mást venni, ebben kell gondolkozni. 
 
Mezei Norbert: meleg aszfaltra lenne a legnagyobb szüksége a településnek, de azt nem lehet 
ebben a programban.  
 
Bertalan László: ha nem fog a térkő gyártás folytatódni, akkor fölösleges a targonca. 
 
Major Ferencné: ha nem lesz rá fenntartási időszak előírva, akkor azt lehet vele csinálni, 
amit akarnak, el is adhatja az önkormányzat. Ha viszont sikeresen beindul a termelés a 
közfoglalkoztatás után is, akkor a sokkal jobb, ha a későbbi gyártásnál olyan gépek állnak 
rendelkezésre, amelyek biztonságosan működnek. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: 3 javaslat érkezett, van-e még valakinek további javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet Szöllősi János 
képviselő javaslatával, hogy a betonelem gyártó gépet vásárolja meg az önkormányzat, és a 
fennmaradó összegből anyagot vegyenek? 
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A Képviselő-testület a javaslatot 1 igen, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
elutasítja, és a következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
419/2018. (XI. 15.) sz. határozata 
 
Képviselő javaslat elutasítása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja Szöllősi 
János képviselő javaslatát, mely arra vonatkozott, hogy a Start Plusz 2018. pályázat 
keretén belül nyert 10 millió forintos támogatás összegén betonelem gyártó gépet és 
anyagot vásároljon az önkormányzat.  

 
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 Bertalanné 
Drávucz Katalin polgármester javaslatával, hogy a betonelem gyártó gépet és a targoncát is 
vásárolja meg az önkormányzat, és a hiányzó forrást az önkormányzat biztosítsa a 2018. évi 
költségvetésében a várható iparűzési adóbevétel terhére? 
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen, 2 nem szavazattal elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
420/2018. (XI. 15.) sz. határozata 
 
Start Plusz 2018. pályázat keretén belül eszközbeszerzésről 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Start Plusz 2018. 
pályázat keretén belül nyert 10 millió forint összegből betonelem gyártó gépet, és 
targoncát vásárol. 
Képviselő-testület a hiányzó összeget az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a 
várható iparűzési bevétel terhére biztosítja. 
Képviselő-testület Göröcs László mb. intézményvezetőt bízza meg a gépek 
beszerzésével.  

 
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 Bagi Zsolt Arnold 
képviselő javaslatával, hogy a betonelem gyártó gépet vásárolja meg az önkormányzat, és egy 
targoncavillát, valamint a fennmaradó összegből anyagot vegyenek? 
A Képviselő-testület a javaslatot 1 igen, 5 nem szavazatta elutasítja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
421/2018. (XI. 15.) sz. határozata 
 




