
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

2018. november 22-én megtartott soros nyílt ülésén, 

az Nagyközségi József Attila Művelődési Házban. 

 
 
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. 
 
Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Szöllősi János 1 fő képviselő. 
 
Tanácskozási joggal jelen van:  

Lovász Imre jegyző, 
Lóczi István aljegyző, 
Mezei Norbert a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője,  
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, 
a Művelődési Ház dolgozói. 

 
 
 
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester nagy tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit 
a soros képviselő-testületi ülésen. Mindenekelőtt szeretné megköszönni a Művelődési Ház 
vezetőjének és dolgozóinak, hogy a helyet biztosítottak a testületi ülésnek. Az idő szűkössége 
miatt nem ígéri, hogy körbemennek az épületen, és úgy gondolja, hogy a testületi tagok között 
nincs olyan, aki ne ismerné a Művelődési Ház valamennyi helyiségét. 
 
Kun Adrienn: nagy tisztelettel és szeretettel köszöntenek mindenkit, aki szeretne végigmenni 
az épületen sok szeretettel állnak rendelkezésre. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 8 fő jelen 
van, Szöllősi János képviselő jelezte távolmaradását a testület határozatképes, az ülést 
megnyitja. Megkérdezi a képviselőket, hogy a meghívóban szereplő 20 napirendi ponttal 
kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, vagy plusz napirendi pont, illetve módosító javaslata? 
 
Bertalan László: nyílt ülés végére javasolja Egyebek című napirendi pont tárgyalását. 

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
nyílt ülésben 18. 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 



 2 

422/2018. (XI. 22.) sz. határozata 
 
Napirend kiegészítése 
 

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

18./ Egyebek 
 Előadó: Bertalan László 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 18 napirendi pontot nyílt ülésben, 3 napirendi pontot zárt ülésben tárgyal 
a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
423/2018. (XI. 22.) sz. határozata 
 
Napirend elfogadása 
 

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

 
N a p i r e n d :  

 
1./ Javaslat a belső ellenőrzés 2019. évi ütemtervére, vállalkozási szerződés 

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

2./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről 
 Előadó: Lovász Imre jegyző, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

3./ Javaslat a Képviselő-testület 2019. évi munkatervére 
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

4./ 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 

5./ Előterjesztés a Környezetvédelmi Program végrehajtásának 
felülvizsgálatára 

 Előadó: Lóczi István aljegyző, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
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6./ Beszámoló a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2017. 
évi munkájáról 

 Előadó: Kun Adrienn mb. intézményvezető 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság  

7./ Előterjesztés a védőnői álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálására, 
valamint új pályázat kiírására 

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

8./ Előterjesztés háziorvosi álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálására, 
valamint új pályázat kiírására 

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

9./ Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) elfogadása 
 Előadó: Major Ferencné alpolgármester, 
  Lóczi István aljegyző, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

10./ Előterjesztés folyószámla-hitel szerződés megkötésére 
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

11./ Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló 7/2016. (III. 29.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előadó: Lovász Imre jegyző, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

12./ Előterjesztés az Antenna Hungária Zrt. által készített kiviteli vázlatterv 
elfogadására 

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

13./ Előterjesztés az EFOP-1.5.3 és EFOP-3.9.2 kódszámú járási projektek 
keretében kiírt települési ösztöndíj és ösztönző támogatás pályázatok 
eredménytelenné nyilvánítására, új pályázatok meghirdetésére 

 Előadó: Major Ferencné alpolgármester 

14./ Előterjesztés az EFOP-1.5.3 kódszámú járási projekt keretében 
megvalósítandó eszközbeszerzések kapcsán szállító kiválasztására 

 Előadó: Major Ferencné alpolgármester 

15./ Előterjesztés az EFOP-1.5.3 kódszámú járási projekt keretében kivitelező 
kiválasztására  

 Előadó: Major Ferencné alpolgármester 

16./ Előterjesztés az EFOP-3.9.2 kódszámú járási projekt keretében kivitelező 
kiválasztására 

 Előadó: Major Ferencné alpolgármester 

17./ Előterjesztés ápolónői álláshely biztosítására 
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
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18./ Egyebek 
 Előadó: Bertalan László képviselő 
 

Zárt ülés: 

 
19./ Előterjesztés Hátrányos Helyzetű Tanuló Arany János Tehetséggondozó 

Programjában való részvételről 
 Előadó: Lovász Imre jegyző, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

20./ Javaslat az Év Embere Jászladányon 2018. kitüntető díjra 
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

21./ Előterjesztés a Jászladány Jókai u. 24. szám alatti (2902 hrsz.) illetve a 
Kenderföld u. 208/1 és 208/2 hrsz. alatti ingatlanok ajándékozási 
ajánlatának megtárgyalására  

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

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

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

Javaslat a belső ellenőrzés 2019. évi ütemtervére, vállalkozási szerződés elfogadására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,  
 Lovász Imre jegyző, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a belső ellenőrzési ütemtervről és a vállalkozási szerződésről 
készült írásos anyagot mindenki megkapta, melyet nem kíván szóban kiegészíteni, átadja a 
szót Lovász Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre: a belsőellenőrzésről szóló kormányrendelet alapján a költségvetési szerv 
vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységet kialakítani, valamint biztosítani a 
belsőellenőrzéshez szükséges forrásokat. A belső ellenőri tevékenységet polgárjogi szerződés 
keretén belül belső ellenőr megbízásával is lehet teljesíteni. Az önkormányzatnál évek óta Dr. 
Szűcs Sándorné látja el ezt a feladatot vállalkozási szerződés alapján. A vállalkozói díja az 
elmúlt évhez képest nem változott. A belsőellenőrzési ütemterv összeállításánál beleépítették 
a belsőellenőrzés kötelező elemeit, melyek a költségvetés ellenőrzésével kapcsolatos 
tárgykörök, valamint belevették azokat a területeket, amelyek régen voltak ellenőrizve, illetve 
nem is voltak ellenőrizve, vagy kritikusak lehetnek.  
 
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 
tárgyalta, és javasolja a belsőellenőrzési ütemterv, és a vállalkozási szerződés elfogadását az 
előterjesztés szerinti tartalommal.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye, más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért tudja elfogadni a 
belsőellenőrzés 2019. évi ütemtervét? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
424/2018. (XI. 22.) sz. határozata 
 
A 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja az Önkormányzat 2019. évi 
belső ellenőrzési tervét, az előterjesztés szerint. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben, 
 3./ Szűcs és Társa Kft. (Szolnok) 
  é r t e s ü l n e k .  

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a 
belsőellenőrzés tevékenység ellátására szóló vállalkozási szerződést az előterjesztés szerint? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
425/2018. (XI. 22.) sz. határozata 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi belsőellenőrzési feladatainak 
ellátására vállalkozási szerződés elfogadásáról 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a Jászladány Nagyközségi 
Önkormányzat 2019. évi belsőellenőrzési feladatainak ellátására vonatkozó vállalkozási 
szerződést a Szűcs és Társa Könyvvizsgáló, gazdasági Tanács-ADÓ Kft-vel, (5002 
Szolnok, Csokonai út 16. I. 3. képviseli: Dr. Szűcs Sándorné ügyvezető) mint 
vállalkozóval, az előterjesztés szerinti tartalommal. 
Képviselő-testület Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert bízza meg a vállalkozási 
szerződés aláírásával.  

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben, 
 3./ Szűcs és Társa Kft. (Szolnok) 
  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 

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről 
Előadó: Lovász Imre jegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről készült 
írásos beszámolót mindenki megkapta, Lovász Imre jegyzőt kérdezi, hogy kívánja-e szóban 
összefoglalni, kiegészíteni? 
 
Lovász Imre: az írásos anyagban résztelesen összefoglalták a Polgármesteri Hivatal 
tevékenységét, melyet nem kíván szóban összefoglalni, a felmerülő kérdésekre szívesen 
válaszol. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi, hogy 
milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság elfogadásra 
javasolja a képviselő-testületnek a Polgármesteri Hivatal beszámolóját az előterjesztés szerint. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye, más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az ügyrendi 
bizottság javaslatával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
426/2018. (XI. 22.) sz. határozata 
 
A Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a Polgármesteri Hivatal 2018. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerint, egyben megköszöni a 
Polgármesteri Hivatal dolgozóinak munkáját. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Jászladányi Polgármesteri Hivatal helyben 

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

Javaslat a Képviselő-testület 2019. évi munkatervére 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testületének Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2015. (II. 23.) számú 
önkormányzati rendelet 25. § (4) bekezdése előírja, hogy: „A polgármester a munkaterv 
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összeállításához javaslatot kér: a képviselő-testület tagjaitól, a képviselő-testület 
bizottságainak tagjaitól, a fontosabb közszolgáltatást nyújtó szervezetektől, az önkormányzati 
intézmények vezetőitől, a településen működő társadalmi szervezetek, egyesületek, 
önszerveződő közösségek vezetőitől, a polgármesteri hivatal osztályvezetőitől.” A javaslatok 
beérkeztek, melyek az írásos anyag mellékleteként kiküldésre is kerültek. A munkaterv 
javaslatként figyelembe vehető napirendi pontok a munkaterv tervezetbe beépítésre kerültek, 
melyet írásban mindenki megkapott. A munkatervhez kapott javaslatokkal kapcsolatban, 
általánosságban szeretné elmondani, hogy nagyon sok esetben érkezik olyan javaslat, amelyet 
nem tudnak beépíteni a képviselő-testület munkatervébe, viszont vagy a költségvetés 
tárgyalásakor, vagy más egyéb módon foglalkoznak az adott kéréssel. Jövő évben minden 
hónap utolsó csütörtökére lett tervezve a testületi ülés, illetve a bizottsági ülések, nem pedig a 
hónap harmadik hetére, melyek a tervezetben olvashatóak. Kéri, hogy ezt minden képviselő 
gondolja át, hogy megfelelőek lesznek-e az időpontok. Másik fontos kérdés, hogy mivel 
vélhetően 2019 októberében lesz az önkormányzati választás, ezért el kellene dönteni, hogy 
mikor legyen a Falugyűlés. Az eddigi gyakorlat szerint a képviselő-testület minden év 
decemberében tartotta a Falugyűlést, ahol beszámolt a polgármester, illetve a képviselők is az 
egész éves munkájukról. A Falugyűlés nem kötelező, csak tartható, ezért felmerült az 
kérdésként, hogy jövőre tartsanak-e Falugyűlést, vagy esetleg kiváltanák ezt egy képviselői és 
polgármesteri írásbeli beszámolóval, amely esetleg újság formájában, képekkel jutna el a 
lakosság részére. Itt figyelembe kell venni a kampányidőszakot is, mert a választást megelőző 
50 napon belül ilyen rendezvényt nem lehet tartani. Ezek alapján a Falugyűlés a választás 
megelőző 50. nap lehet, vagy előtte lévő időpont, illetve a választás utáni dátum, és akkor már 
az újonnan megalakuló képviselő-testület számol be. Ugyancsak ebből az apropóból merült 
föl az a kérdés is, hogy legyen-e jövőre Év Embere Díj.  Minden évben választ Díszpolgárt is 
a képviselő-testület, melyre keresik a kiemelkedő teljesítményű munkát végző embereket, 
díjazzák azokat a személyeket, akik a közszolgálatban nyújtanak kiemelkedő munkát, és 
sokszor már nehézséget okoz Év Emberét választani. A díj adható, nem kötelező kiadni, nem 
szükséges eltörölni, a kérdés, hogy a jövő évi munkatervbe bele kerüljön-e ennek a tárgyalása. 
Szükséges továbbá tisztázni azokat a kéréseket, amelyek munkaterv javaslatként érkeztek, de 
nem kerültek beépítésre, mert nem volt egyértelmű, hogy milyen napirendi pont címen, és 
mikor szeretné a javaslattevő, hogy tárgyalja a képviselő-testület, ezért ezeken a pontokon 
szeretné, ha végigmennének. Bagi Zsolt képviselő úrnak volt egy olyan javaslata, hogy 
negyedévente fórum keretében hallgassák meg a nevelőszülőket, a hálózatokat működtető 
szervezeteket és családsegítőket. A képviselő-testület nem tudja garantálni, hogy erre a 
fórumra eljönnek az említett szervezetek. Volt egy egyeztető megbeszélés a közelmúltban a 
hálózatot működtető szervezetekkel, ahol tájékoztatták őket az adottságokról, lehetőségekről, 
az intézményi ellátottság nehézségeiről, és ott a Szent Ágota alapítványt kivéve 
eredményesnek volt mondható a beszélgetés, kérés, mert megértették a problémákat, és 
megígérték, hogy nem helyeznek ki Jászladányra több nevelt gyermeket. Ezzel párhuzamosan 
pár nappal később megérkezett Pócs János országgyűlési képviselő úr részére szóló levél 
államtitkár úrtól, melyben a szaktárca feladatát határozza meg abban, hogy összehívja ezt a 
megbeszélést, egyeztető fórumot. Bagi Zsolt képviselő úrtól kérdezi, hogy a javaslata alapján 
milyen formában, hogyan szeretné a fórumot? 
 
Bagi Zsolt Arnold: amikor a javaslatát írta, akkor volt az, hogy mindenhol falakba ütköztek. 
Megelégedne azzal is, ha a helyi családsegítő talpraesettebben kezelné ezt a kérdést. Minden 
évben van a családsegítőnek beszámolója, megfelelőnek tartja, ha ott kitérnek erre a témára 
bővebben. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: rendben, amikor kérni fogják a családsegítőt az írásos anyag 
elkészítésére, akkor kérni, fogják, hogy különös tekintettel a nevelésbe vett gyermekek 
számának figyelembevételével készítsék el. 
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Bagi Zsolt Arnold: így teljesen megfelelő. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: Kun József észrevétele volt, ami szintén nem került bele a 
testület munkatervébe, hogy a kóbor ebek likviditására kérje a testület Pócs János 
országgyűlési képviselő úrtól törvénymódosítás kezdeményezését. Tavalyi évben 
tudomásukra jutott, hogy a NÉBIH megyei szervezetének vezetője lett azzal megbízva, hogy 
kidolgozza ezt a törvénymódosítást, aki azt mondta, hogy amit ő kidolgozott annak is kell 
legalább 10 év ahhoz, hogy az állatvédelmi törvénynek is megfeleljen, és védje azokat az 
embereket is, – védőnők, postások, – akik járják az utcákat. A törvénymódosítás elkészült, de 
hogy erről mikor és hogyan szavaz a Parlament, arról még nincsen hír.  
Szintén Kun József javaslata volt a romos házak tisztázatlan tulajdonviszonyainak rendezése. 
Ez a téma is minden testületi ülésen felmerül, amikor a szeptemberi testületi ülésen jelen volt 
Dr. Berkó Attila kormánymegbízott úr, akkor is szerepelt ez a téma a kérdések között. 
Kormánymegbízott úr is látja ezt a problémát, bíznak benne, hogy előbb utóbb megoldás lesz 
ebben a kérdésben is.  
Kun József javaslata volt még az illegális szemétlerakók felszámolására, hogy létre kellene 
hozni egy központi komposztálót. Szeméttelepet nem hozhat létre az önkormányzat, mert a 
szemét összeszedése, elszállítása a Regio-Kom feladata. A testület is látja az illegális 
szemétlerakókat, a NÜVI-nek szinte a napi munkájába tartozik ezeknek a megszüntetése. Ha 
a képviselőknek bármilyen építő jellegű javaslatuk van, és úgy gondolják, hogy testületi 
határozatba lehet foglalni, akkor tegyék meg javaslatukat. 
Tóth Dániel őrsparancsnok úr javaslata és kérése volt, hogy szeretné a Jászladányi 
Rendőrőrsre felszerelt kamerákat jobb minőségűre cserélni. Bertalan László képviselő úr is 
javasolta ezt a kamera cserét. Úgy gondolja, hogy a költségvetés tárgyalásakor kellene erre 
visszatérni, javasolja, hogy Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető úr egyeztessen 
őrsparancsnok úrral, és a polgárőrség vezetőjével, hogy hol és mennyi kamerára lenne 
szükség milyen minőségben, és erre kérjen árajánlatot a költségvetés tervezéséig, hogy a 
testület tudjon dönteni ebben a kérdésben. 
 
Mezei Norbert: az a kérdés, hogy őrsparancsnok úr ezeket a kamerákat is úgy szeretné, hogy 
a polgárőrség rendszerén legyenek, vagy nem, mert jelenleg külön rendszeren működnek.  
 
Bertalan László: azokról a kamerákról van szó, amelyeket első körben vásárolt a 
polgárőrség, és azoknak a kameráknak a képei már annyira gyengék, hogy szinte már 
használhatatlanok. 
 
Tóth Imre: a rendőrségnek volt korábban egy négy kamerából álló rendszere, és ők azt 
szeretnék cserélni, de annak nem csak kameracsere problémája van, hanem az egész rendszert 
szükséges lenne cserélni. Véleménye szerint azt is a polgárőrség rendszeréhez kellene 
csatolni. 
 
Bertalan László: a rendőrség épületén lévő 4 kamera vezetékes megoldással van felszerelve, 
valószínűleg őrsparancsnok úr ezeknek az eszközöknek a cseréjét kéri. Amit saját részről 
javasolt, az a polgárőrség által elsőként felszerelt kamerákra vonatkozik. Akkoriban 13 került 
felszerelésre, melyből időközben 3 darab cseréje már megtörtént, és a maradék 10 darab 
körüli eszköz cseréjére volna szükség, mert nagyon rossz képet adnak. A polgárőrség most 
minden pénzt, ami a számláján található új kamera vásárlásra és szerelésre fog fordítani. Ez a 
10 kamera, amiről szó van kb. 800 ezer és 1 millió forint összegű költséget jelentene. Ha 
ezeket a kamerákat sikerülne lecserélni, akkor tudnának belőle 4 darabot az őrsparancsnok úr 
által lecserélni kívánt kamerák helyére szerelni, mert oda még megfelelnének.    
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Bertalanné Drávucz Katalin: mindenképpen árajánlatot kell kérni a kamerákra, és tervezni 
kell a költségvetésben az összeget, melyről majd a képviselő-testület fog dönteni februárban.  
Strahl Péter plébános javasolta az iskolákba vezető útvonalakon utcai szemetesek 
elhelyezését, hasonló javaslata volt szemétgyűjtő edények elhelyezésére Bertalan László 
képviselő úrnak is. Erről sem tud külön napirendi pontot tárgyalni a testület, javasolja, hogy 
Göröcs László a javaslattevőkkel egyeztetve mérje fel, hogy 50-100 méterenként hogyan, és 
milyen anyagból készült hulladékgyűjtők legyenek kihelyezve, melyre szintén költségvetést 
kell készíteni, és beterjeszteni a képviselő-testület elé. Az Atya javaslata volt még, hogy 
virágokat ültessenek közterületekre iskolások bevonásával, melyre 100 ezer forintot ajánl fel, 
ezt ugyancsak nem tudja napirendi pontként tárgyalni a testület. Péter atya javasolta még 
továbbá, hogy az önkormányzat hirdessen meg Tiszta virágos udvar pályázatot, melyhez 
anyagi forrást is biztosít 30, 20 és 10 ezer forint értékben. Ezt ki lehetne dolgozni egy 
pályázat keretében. Ha dönt erről a testület, akkor meg kellene határozni, hogy kit bíznak meg 
az előterjesztés elkészítésével, valamint kikből álljon az a 3-4 fős bizottság, akik kidolgozzák 
a részleteket, hogy a pályázat miről szóljon, ki pályázhat rá, milyen feltételekkel, mit kell 
teljesíteni, és hogyan lesz díjazva. Most nem tudnak erről határozatot hozni, csak akkor, ha 
ezt valaki előterjeszti. Ha úgy gondolja a testület, akkor most is lehet arról dönteni, hogy ki 
legyen az a 3-4 fős bizottság, akik összeállítják ezt a pályázatot, amit az önkormányzat írna ki. 
 
Dr. Bakos Beáta: ezt a kérdést át kell gondolni, napolják el, és döntsenek benne később.  
  
Bagi Zsolt Arnold: valamikor volt ilyen pályázat, elő lehetne keresni, a Művelődési Házban 
voltak ilyen táblák.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az a Tiszta udvar, rendes ház felirat volt.  
 
Major Ferencné: közterületeken és magánházaknál is volt elhelyezve.  
 
Bagi Zsolt Arnold: hagymanapkor lett kihirdetve, hogy kik nyertek.  
 
Mezei Norbert: tiszta, rendezett környék táblát kapott az utcarész, és egy szemeteskukát. 
 
Bagi Zsolt Arnold: az másik pályázat volt.  
 
Lovász Imre: sajnos külterületi szemetelésnél ilyen táblát is találtak már, ami ki lett dobva.  
 
Major Ferencné: valószínűleg tulajdonos váltáskor az új tulajdonos már nem tartott igényt 
erre a táblára.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: erre a témára majd egy későbbi időpontban visszatérnek. 
Következő javaslata ugyancsak Bertalan László képviselő úrnak volt, hogy a közterület-
felügyelői létszám növelésére, amit ugyancsak költségvetés tárgyalásakor kell megvitatni. A 
költségvetés tervezésekor az elmúlt évhez hasonlóan minden intézményvezetővel külön-külön 
leülnek egyeztetni ahol a képviselők is jelen lehetnek, és akkor ott az egyeztetésen meglátják, 
hogy mennyi költséget jelentene a plusz létszám. A költségvetést két körben szokta tárgyalni 
a képviselő-testület, azt előzi meg ez az egyeztető megbeszélés, ahol ezt a létszámot meg 
lehetne vitatni. 
Szöllősi Jánosnak volt több javaslata, ami nem került előzetesen beépítésre a munkatervbe. 
Az egyik ilyen javaslat a talajterhelési díj bevezetése, annak tapasztalatai, fizetési 
hajlandósága. A Polgármesteri Hivatal beszámolója tartalmazni fogja ezeket az adatokat, ezért 
úgy gondolja, hogy erről külön beszámolót nem szükséges készíteni. Képviselő úr 
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tájékoztatót szeretne kérni háziorvosoktól, fogorvosoktól a lakosság egészségügyi helyzetéről. 
Kérdés, hogy ez beépítésre kerüljön-e?  
 
Dr. Bakos Beáta: korábbi években is volt ilyen tájékoztató, mely a statisztikáról és a 
felmerülő problémákról szólt. Itt az orvosok is elmondhatják a tapasztalataikat, és a lakosság 
is. 
 
Bagi Zsolt Arnold: régebben volt mindig tájékoztató az egészségügyi helyzetről.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: javaslatokat kér, hogy ez a tájékoztató melyik hónapra legyen 
beépítve? 
 
Mezei Norbert: ha a 2018. évi helyzetről szeretne tájékoztatást kérni a testület, akkor 
érdemes az első negyedévre tervezni ezt a napirendi pontot, ha pedig 2019-ről, akkor az év 
végén. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: javasolja az áprilisi ülésen tárgyalni az egészségügyi 
helyzetről szóló tájékoztatót.  
Szöllősi János képviselő úr következő javaslata a megnyert TOP-os pályázatok teljesítése. 
Ezek a pályázatok folyamatosak, a Polgármesteri Hivatal beszámolójánál szerepelnek. Egy-
egy beszámolót lehet tartani arra vonatkozóan, hogy hol tart a beruházás, és a 
dokumentációja. Ha gondolják, akkor minden hónapban készülhet erről beszámoló. 
 
Tóth Imre: szükségtelennek tartja minden hónapban, félévente elegendő lenne.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: rendben, akkor félévente kerül betervezésre a munkatervbe. 
Következő javaslat a helyi adók teljesítése, amit szintén nem javasol külön napirendi pontként 
tárgyalni, mert szintén benne vannak az adatok a Polgármesteri Hivatal beszámolójában.  
 
Mezei Norbert: a féléves beszámolóban is benne vannak ezek az adatok. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: következő javaslata képviselő úrnak a tájékoztató kérése a 
befogadott kiskorúak helyzetéről. A családsegítő beszámolójában benne lesznek az adatok, 
mástól nem tudnak tájékoztatót kérni erről. 
 
Lovász Imre: ha áprilisban tájékoztatót kérnek az egészségügytől, akkor a védőnőktől 
lehetne ebben a témában is tájékoztatót kérni. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: rendben. Képviselő úr következő javaslata a további 
önkormányzati utak aszfaltozása lenne, ami ugyancsak költségvetést érintő kérdés, önálló 
napirendi pontként nem tárgyalnák, hanem a költségvetéskor térnének ki rá. 
Az elhangzott javaslatok nem kerültek beépítésre, továbbra is szeretne a Falugyűléssel és az 
Év Embere díjjal kapcsolatban javaslatokat kérni kimondottan a jövő évi munkaterv miatt.  
 
Bertalan László: az idei évi munkatervhez javasolta a UPC meghívását az illegális 
bekötésekkel kapcsolatos intézkedések miatt, mivel ez elmaradt, ezért szeretné kérni, hogy a 
jövő évi munkatervbe kerüljön beépítésre. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a UPC meghívására az volt a javaslat, hogy egy ugyanolyan 
megbeszélést kell kezdeményezni, mint ami volt az E.on-nal is. Munkaterven kívül meg lehet 
határozni azt az időpontot, amikorra a megbeszélést tervezik, és akkor megtörténik az érintett 
személyek meghívása.  Ezen az egyeztetésen részt vennének a képviselők, UPC, az 
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önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Rendőrség, Polgárőrség, és itt megbeszélnék az 
illegális vételezés megszüntetésével kapcsolatos lépéseket.  Javaslatot kér, hogy mikor legyen 
az egyeztetés időpontja. 
 
Bertalan László: év elején, februárban. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: februárban sok időt elvesz a költségvetés előkészítése, 
célszerűbb lenne január végén megtartani ezt az egyeztetést.  
 
Bertalan László: január 23-át szerdát javasolja, délután 1 órára.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: rendben, el fogják küldeni a meghívót. Még egy dolog merült 
kérdésként, ami nem is a munkatervet érinti valójában, hanem a Szervezeti és Működési 
Szabályzat módosítását, a nyári igazgatási szünet vonatkozásában. Szeretné, ha 2019. évtől 
csúsztatott igazgatási szünet lenne a Polgármesteri Hivatalban úgy, hogy az első két hétben az 
igazgatási osztály lenne szabadságon, a második és harmadik héten pedig a pénzügyi osztály, 
mert a pénzügyi osztályon a határidők miatt nem tudják kiadni a két hét szabadságot egyben.  
 
Mezei Norbert: a pénzügyi osztálynál minden hónap 20. napja kötött határidő a könyvelés 
miatt, a hónap elején pedig a bérkifizetések miatti határidők vannak, valamint a hó végi 
elszámolások intézményenként az ellátmányokkal.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: javasolja, hogy az igazgatási osztály július 29-től augusztus 
11-ig, a pénzügyi osztály pedig augusztus 5-től 18-ig töltse le az igazgatási szünetet.  
 
Mezei Norbert: nem tudja, hogy a könyvelést meg tudják-e így oldani, de ki fogják venni a 
szabadságot két hétre, valami megoldás biztosan lesz, mint mindig. Lehet, hogy ne egyben 
lesz a két hét mindenkinek, de egy hétig biztosan mindenki otthon tud maradni.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: rendben. A munkaterv javaslatokat átbeszélték, megkérdezi, 
hogy van-e még valakinek további javaslata? 

(Hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta a képviselő-testület 2019. évi 
munkatervét, elnök asszonyt kérdezi, hogy milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja a 
munkaterv elfogadását az előterjesztés szerinti tartalommal, azzal a kiegészítéssel, hogy ami 
nem került napirendi pontként feltüntetésre az kerüljön kidolgozásra a költségvetés 
tárgyalásakor, valamint a bizottság javasolta továbbá a Falugyűlés mellett az írásos 
beszámolót is.  
 
Tóth Imre: a Falugyűlést is és az írásos beszámolót is? 
 
Seresné Lados Éva: igen, hogy több lakoshoz is eljusson. 
 
Tóth Imre: akkor miért van szükség a Falugyűlésre is, ha lesz írásos beszámoló? 
 
Seresné Lados Éva: azért volt ez a javaslat, hogy az intézmények meghallgassák a szóbeli 
beszámolót is. Saját részéről jobbnak tartja az írásos beszámolót.  
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Gyárfás Lajos: semmi jogszabály nem köti a Falugyűléshez a képviselői beszámolót, csak itt 
ez a szokás alakult ki. A jogszabály csak azt írja elő, hogy évente egyszer be kell számolni, 
azt nem, hogy milyen formában. 
 
Tóth Imre: egyszerűbb a Falugyűlésen beszámolni, mint írásban. 
 
Gyárfás Lajos: személy szerint számára az írásos beszámoló egyszerűbbnek és 
szimpatikusabbnak tűnik.  
 
Major Ferencné: van, aki kevésbé szeret beszélni, azoknak jobb az írásos beszámoló.  
 
Tóth Imre: nem javasolja, hogy mindkettő legyen, vagy a Falugyűlésen tartsanak szóbeli 
beszámolót, vagy legyen írásos, de nem mindkettő.  
 
Major Ferencné: az írásos beszámolót azért tartja jobb megoldásnak, mert sokkal több 
emberhez eljut. 
 
Mezei Norbert: a választásra úgyis készülni fog egy ciklusértékelő kiadvány.  
 
Major Ferencné: ez külön kiadvány lenne, a választástól függetlenül.  
 
Tóth Imre: ez ingyenes kiadvány lenne, vagy a Ladányi Hírekben? 
 
Major Ferencné: ingyenes. 
 
Dr. Bakos Beáta: a Falugyűlésen számoljon be az új képviselő-testület. 
 
Bertalan László: támogatja az írásos beszámolót, viszont azt nem támogatja, hogy 2019-ben 
maradjon el a Falugyűlés, mert a választás után egy új testület fog felállni, és szükséges, hogy 
ők is elmondhassák a terveiket. Választás előtt kampányidőszak lesz, az nem erről fog szólni. 
Van, aki az írásos beszámolót sem olvassa el, hanem kidobja. 
 
Gyárfás Lajos: az utóbbi időben már a Falugyűlésen is egyre kevesebben vannak. 
 
Dr. Bakos Beáta: valószínűleg azért nem jönnek sokan a Falugyűlésre, mert nagyon sötét és 
hideg van télen este, és pont az idősek, akiket érdekelne, már nem szívesen mozdulnak ki 
otthonról.  
  
Bertalanné Drávucz Katalin: lehet a Falugyűlést akár szombat délelőttre is tenni. 
 
Bertalan László: nem lenne többen akkor sem. Jobb lenne, ha inkább szeptemberben lenne 
mindig a Falugyűlés, de ez 2019-ben nem megoldható a választás miatt.  Jövő évben 
ugyanígy kellene hagyni, mint eddig volt, és a következő évtől lehetne változtatni.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: tehát akkor most az a javaslat, hogy 2019-ben ugyanúgy 
decemberre tervezzék a Falugyűlést, amit az újonnan felálló képviselő-testület fog megtartani, 
és a kampány időszak előtt elkészítik az írásos, képes beszámolót. 
 
Lovász Imre: meg kellene határozni az időpontot, hogy decemberben mikor legyen. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: javasolja, hogy 13-án, pénteken legyen a munkatervben 
szerepeltetve a Falugyűlés.  
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Bagi Zsolt Arnold: nem akarja tovább bonyolítani ezt a kérdést, de véleménye, hogy ki 
lehetne hagyni a Falugyűlést, mert évek, évtizedek óta ugyanazokat az arcokat látja, és egyre 
kevesebb az érdeklődés. Ha ez hiányzik a lakosságnak, akkor arról úgyis kapnának 
visszajelzést, és még akkor is dönthetnek úgy, hogy megtartják.  
 
Tóth Imre: el tudja fogadni Bagi Zsolt javaslatát, hogy ne legyen Falugyűlés, akkor viszont 
ki kell adni egy évértékelőt, mert a lakosság felé mindenképpen összegzést kell adni, nem 
lehet úgy lezárni egy évet, hogy nem adnak tájékoztatót. 
 
Bagi Zsolt Arnold: sajnos odáig jutottak el, hogy hiába nyíltak a testületi ülések, még sincsen 
érdeklődő. Egyet ért abban, hogy az évet le kell zárni, de a Falugyűlésen nagyon kevés az 
érdeklődő, akik jobbára intézményi dolgozók. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: volt egy olyan javaslat, hogy legyen megtartva a Falugyűlés, 
úgy ahogy szokott decemberben, 13-án, és legyen mellette kiadvány is. Volt olyan javaslat, 
hogy ne legyen Falugyűlés, mert elég a kiadvány, és volt egy olyan javaslat, hogy korábban 
legyen. Itt időpontot kellene meghatározni. Az Év Embere díjról is kell dönteni? 
 
Lovász Imre: a Falugyűlés napirendi pontjainál szerepel az Év Embere díj átadása, de 
egyébként nem kötelező kiadni, úgy szerepel a rendeletben, hogy adható, tehát nem kötelező 
kiadni minden évben. 
 
Dr. Bakos Beáta: régebben volt arra lehetőség, hogy közösség kapja az Év Embere díjat. 
 
Lovász Imre: igen lehet, most is van rá lehetőség a rendelet szerint.  
 
Dr. Bakos Beáta: javasolja, hogy maradjon meg az Év Embere díj átadás a Falugyűlésen, 
mert minden évben találnak olyan személyt vagy közösséget, akiket tudnak díjazni. 
 
Seresné Lados Éva: ha szerepel a munkatervben, akkor köteles a testület választani Év 
Emberét? 
 
Lovász Imre: nem, mert a díj adható, tehát nem kötelező kiadni. 
 
Tóth Imre: egyetért azzal, hogy hagyják meg a díjat, mert ez a díj egy rövid távú értékelés, a 
Díszpolgári cím pedig egy hosszabb távú értékelés, mert ott éveket, évtizedeket vesznek 
figyelembe. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e még valakinek 
kérdése, véleménye, más javaslata? 

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
az áprilisi ülés napirendje kiegészüljön a lakosság egészségügyi helyzetéről szóló 
tájékoztatóval? 
Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
427/2018. (XI. 22.) sz. határozata 
 
A képviselő-testület 2019. évi munkatervének kiegészítéséről 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testület 2019. 
évi munkaterv tervezetében a következő napirendi ponttal egészíti ki a képviselő-
testület 2019. április 25-re tervezett ülésének napirendjét: 
 
Tájékoztató a lakosság egészségügyi helyzetéről 
Előadó: háziorvosok, fogorvosok, védőnők 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
    
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

 é r t e s ü l n e k .  
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
a TOP-os pályázatokról félévente beszámoló készüljön? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
428/2018. (XI. 22.) sz. határozata 
 
A képviselő-testület 2019. évi munkatervének kiegészítéséről 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testület 2019. 
évi munkaterv tervezetében a következő napirendi ponttal egészíti ki a képviselő-
testület 2019. június 27-re és 2019. november 28-ra tervezett üléseinek napirendjét: 
 
Beszámoló a TOP-os pályázatok teljesítéséről  
Előadó: Kun Mariann ügyintéző 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
    
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

 é r t e s ü l n e k .  
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
a Falugyűlés decemberben kerüljön megtartásra? 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
429/2018. (XI. 22.) sz. határozata 
 
A képviselő-testület 2019. évi munkatervének kiegészítéséről 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testület 2019. 
évi munkaterv tervezetében a Falugyűlés időpontját 2019. december 13-ban határozza 
meg.  
    
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

 é r t e s ü l n e k .  
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
a polgármesteri és képviselői beszámoló írásban is kerüljön ki minden háztartásba? 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen, 2 nem szavazattal elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
430/2018. (XI. 22.) sz. határozata 
 

Polgármesteri és képviselői beszámoló ingyenes kiadványban történő megjelentetéséről 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri és 
képviselői beszámolót 2019. évben ingyenes kiadványban a lakosság részére 
megjelenteti. 
 
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 
az Év Embere díj átadása maradjon meg 2019. évben is a Falugyűlésen? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
431/2018. (XI. 22.) sz. határozata 
 
Év Embere Díj átadása a Falugyűlésen 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi Falugyűlés 
keretében adja át az Év Embere díjat.  

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

 é r t e s ü l n e k .  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a képviselő-
testület 2019. évi munkatervét az elhangzott módosításokkal? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
432/2018. (XI. 22.) sz. határozata 
 
A képviselő-testület 2019. évi munkatervének elfogadásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a képviselő-testület 2019. évi 
munkatervét a 427/2018. (XI. 22.), 428/2018. (XI. 22.) és 429/2018. (XI. 22.) számú 
határozatokkal elfogadott módosításokkal kiegészítve.  
 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Jászladányi Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Intézményvezetők helyben, 
 4./ Napirendi pontok előadói 

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

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 közmunkaprogramokban foglalkoztatottak által végzett 
munkáról készült írásos beszámolót mindenki megkapta, Göröcs László megbízott 
intézményeztetőt kérdezi, hogy kívánja-e az írásos anyagot szóban kiegészíteni, vagy 
összefoglalni? 
 
Göröcs László: nem kívánja kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, hogy milyen 
javaslat született? 
 
Bagi Zsolt Arnold a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság az 
írásos anyag elfogadását javasolja. A bizottsági ülésen nem volt jelen intézményvezető úr, 
ezért most szeretné feltenni kérdését, mely arra vonatkozik, hogy a 3 fő tartós 
betegállományban lévő személy az mindig ugyanaz a 3 személy? 
 
Göröcs László: ez a 3 fő, amikor tavasszal beindult a munka a vállalkozóknál, akkor elment 
betegállományba, és azóta ott van. A többi személy változó. Általában 30 fő, aki mindig ott 
van a munkában. Ezeknek egy része állandó, a másik része változó. 
 
Bagi Zsolt Arnold: jellemzőek-e a munkahelyi balesetek? 
 
Göröcs László: nem. Ezek a személyek nem baleset miatt vannak távol, és nem is betegség 
miatt. Ha nem olyan munkát kapnak, ami tetszik nekik, akkor bemennek doktor úrhoz, és nem 
is kell nekik jönni két hétig. 
 
Dr. Bakos Beáta: kérdése, hogy a sárga könyvet alkalmazzák-e, mert ő a saját praxisában ezt 
alkalmazza, és nem is írja ki őket, amíg ezt be nem hozzák. Az intézményvezető bekérheti 
tőle ezt a sárga könyvet, hogy be van-e írva, hogy mikor megy ellenőrzésre, mert az orvosnak 
azt is be kell írni és lepecsételni, hogy megjelent-e ellenőrzésen. Ezt kérik a dolgozóktól? 
 
Göröcs László: lehet, hogy Lólé Gyula kéri. 
 
Dr. Bakos Beáta: ez nem véletlenül lett kitalálva, ez egy kontroll lenne feléjük. 
 
Göröcs László: amíg doktor úr kiírja őket, addig nem tudnak mit tenni. 
 
Dr. Bakos Beáta: 1 hónap után lehet kérni a felülvizsgálatot, akár üzemorvosit is, ahol meg 
tudják állapítani, hogyha nem alkalmas a munkára, és akkor fel lehet nekik mondani, hogy ne 
foglalják helyet.  
 
Göröcs László: amikor itt vannak, akkor nagyon örülnek nekik. 
 
Dr. Bakos Beáta: miért kell visszavenni őket? 
 
Mezei Norbert: mert egyébként jó dolgozók. 
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Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye, más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a közmunka 
programokban végzett munkáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítésekkel együtt? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
433/2018. (XI. 22.) 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 a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a Nagyközség 
Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény beszámolóját a Közmunka programban 
résztvevő dolgozók - NÜVI irányításával végzett - munkájáról 2018. október 9-től 
2018. november 12-ig terjedő időszakra az előterjesztés szerint. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény helyben 

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

Előterjesztés a Környezetvédelmi Program végrehajtásának felülvizsgálatára 
Előadó: Lóczi István aljegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a Környezetvédelmi Program felülvizsgálatáról készült írásos 
anyagot mindenki megkapta, Lóczi István aljegyzőt kérdezi, hogy kívánja-e az írásos anyagot 
szóban kiegészíteni vagy összefoglalni? 
 
Lóczi István: nem kívánja kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az 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 Környezetvédelmi Program felülvizsgálatát az előterjesztés szerint.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye, más javaslata? 
 
Tóth Imre: a Környezetvédelmi Programban szereplő adatok mind a szennyezettségről 
szólnak. Ennyire rossz a helyzet Jászladányon? 
 
Lóczi István: ezek központi adatok, és az egész megyében hasonlóan alakulnak. A 
hegyvidéken, ahol ózondúsabb a levegő, ott nem mutatnak az adatok szennyeződést.  
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Bagi Zsolt Arnold: a Dósa gödörnél nem lehet horgásztavat kialakítani, mert az több évre 
titkosítva van, bár attól függetlenül horgásznak benne. 
 
Major Ferencné: nincs is semmilyen probléma a tónál. 
 
Lóczi István: a NÉBIH is elmondta, hogy nem szennyezett a tó vize, a tavalyi évben 
pályázatot is lehetett volna benyújtani rá. 
 
Tóth Imre: azt mondták, hogy onnan került ki a lépfene. 
 
Lóczi István: egy mellette lévő kútból, de az nem folyik át. 
 
Major Ferencné: a 80-as években bővítették, és onnan már mindent elhordtak.  
 
Tóth Imre: azt mondták, hogy amikor a bővítés volt akkor bekerült egy olyan dögkút a tó alá, 
ami ezt a lépfenét tartalmazta ezelőtt 100 évvel, és onnan került elő a fertőzés. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: vízmintavételkor kiderült, hogy a víznek nincsen semmi baja. 

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a 
Környezetvédelmi Program felülvizsgálatának elfogadásával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
434/2018. (XI. 22.) sz. határozata 
 
A Környezetvédelmi Program végrehajtásának felülvizsgálatára 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a Környezetvédelmi Program 
végrehajtásának felülvizsgálatát az előterjesztés szerinti tartalommal.  
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Jászladányi Polgármesteri Hivatal helyben 

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

Beszámoló a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi 
munkájáról 
Előadó: Kun Adrienn mb. intézményvezető 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 
2017. évi munkájáról készült írásos anyagot mindenki megkapta, megkérdezi Kun Adrienn 
megbízott intézményvezetőt, hogy kívánja-e az írásos anyagot szóban kiegészíteni, vagy 
összefoglalni? 
 
Kun Adrienn: nem kívánja kiegészíteni, összefoglalni, a felmerülő kérdésekre szívesen 
válaszol. 
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Bertalanné Drávucz Katalin: az ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi, hogy 
milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság elfogadásra 
javasolja a beszámolót. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye, más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az ügyrendi 
bizottság javaslatával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
435/2018. (XI. 22.) sz. határozata 
 
A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi munkájáról készült 
beszámoló elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a Nagyközségi József Attila 
Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi munkájáról készült beszámolót az előterjesztés 
szerint. 
Képviselő-testület megköszöni az intézményben dolgozók munkáját. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

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

Előterjesztés a védőnői álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálására, valamint új 
pályázat kiírására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Lovász Imre jegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos anyagot mindenki 
megkapta, átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre: a képviselő-testület kiírta a védőnői álláshelyre a pályázatot, ám határidőig 
egyetlenegy pályázat sem érkezett be, ezért javasolja a pályázat eredménytelenné 
nyilvánítását, valamint új pályázat kiírását az előterjesztés szerint. Az új pályázati kiírásban a 
pályázat benyújtási határideje 2019. január 15. lenne, az elbírálási határidő 2019. január 31. és 
az álláshely 2019. március 1-től lenne betölthető. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi, hogy 
milyen javaslat született? 
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Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja a 
pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítását és új pályázat kiírását az előterjesztés szerint. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a kiírt 
pályázat eredménytelenné nyilvánítását? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
436/2018. (XI. 22.) sz. határozata 
 
A védőnői álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálásáról 
 

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

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

  é r t e s ü l n e k .  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az új 
pályázat kiírását az ügyrendi bizottság javaslatára? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
437/2018. (XI. 22.) sz. határozata 
 
Védőnői álláshely pályázati kiírásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a védőnői 
állás pályázati kiírásával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
A védőnői ellátásra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A.§ alapján pályázatot hirdet. 
 
A jogviszony időtartama: 
 határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

A foglalkoztatás jellege: 
 teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 
 Jászladány Nagyközség közigazgatási területe 

Ellátandó feladatok: 
a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESZCSM rendeletben 
foglaltak szerint 
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Illetmény és juttatások: 
az illetmény megállapítására és juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

 
Képesítési feltételek: 

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

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 - részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél 
 - végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata 
 - 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 
 - a pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az 

elbírálásban részt vevők megismerhetik. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
 2019. március 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
 2019. január 15. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
 2019. január 31. 

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

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

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

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:  
 https://kozigallas.gov.hu és a  Ladányi Hírek helyi újság 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
Lehetőség van munkáltatói döntésen alapuló illetmény megállapítására. 

 
A Képviselő-testület megbízza Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert, hogy a 
pályázat kiírásáról gondoskodjon. 

 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben 
  é r t e s ü l n e k .  
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8 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés háziorvosi álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálására, valamint új 
pályázat kiírására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Lovász Imre jegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos anyagot mindenki megkapta, átadja a szót Lovász 
Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre: sajnos ugyanaz a helyzet itt is, mint az előző napirendi pontnál, itt sem érkezett 
be pályázat, így javasolja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítását, valamint új 
pályázat kiírását ugyanazokkal a határidőkkel, mint a védőnői pályázati kiírás esetében.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi, hogy 
milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja a 
pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítását és új pályázat kiírását az előterjesztés szerint. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a pályázati 
eljárás eredménytelenné nyilvánítását? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
438/2018. (XI. 22.) sz. határozata 
 
A felnőtt háziorvosi álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálásáról 
 

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

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

  é r t e s ü l n e k .  
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az új pályázat 
kiírásával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
439/2018. (XI. 22.) sz. határozata 
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Felnőtt háziorvosi álláshely pályázati kiírásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a III. sz. 
felnőtt háziorvosi állás pályázati kiírásával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
A háziorvosi munkakör betöltésére a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A.§ alapján pályázatot hirdet. 
 
A jogviszony időtartama: 
 határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

A foglalkoztatás jellege: 
 teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 
 Jászladány Nagyközség Orvosi Rendelő III. sz. háziorvosi körzet 

Ellátandó feladatok: 
Jászladány Nagyközség Orvosi Rendelőjének III. sz. háziorvosi körzetében a 
felnőtt háziorvosi feladatok ellátása, határozatlan időre szóló közalkalmazotti 
vagy vállalkozói formában, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel 
kötött szerződés alapján. 

Illetmény és juttatások:  
az illetmény megállapítására és juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

Képesítési feltételek: 
Egyetemi végzettség, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 
törvényben, valamint annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) 
Kormányrendeletben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt feltételek. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 - részletes szakmai önéletrajz 
 - iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata 
 - Orvosok Országos Nyilvántartásba vételéről szóló igazolás 
 - 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 
 - a pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az 

elbírálásban részt vevők megismerhetik 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
 2019. március 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
 2019. január 15. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
 2019. január 31. 

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

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

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

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:  
  https://kozigallas.gov.hu és a Ladányi Hírek helyi újság 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A háziorvosi munkakör határozatlan időre szóló közalkalmazotti 
jogviszonyban, vagy vállalkozói formában, a Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelővel kötött szerződés alapján is ellátható. 

 
A Képviselő-testület megbízza Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert, hogy a 
pályázat kiírásáról gondoskodjon. 
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot az Egyetemek orvosi 
szakjaira is küldje meg. 

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

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

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) elfogadása 
Előadó: Major Ferencné alpolgármester, 
 Lóczi István aljegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a Helyi Esélyegyenlőségi Programról készült írásos anyagot 
mindenki megkapta, átadja a szót Major Ferencné alpolgármesternek. 
 
Major Ferencné: a munkacsoport megkezdte az új Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
összeállítását, melynek egy bizonyos részéig eljutottak, de nem tudtak teljesen végezni vele, 
ezért szükségesnek látták még egy újabb egyeztetés kezdeményezését, lefolytatását, és ezért 
szeretnék kérni, hogy ezt a HEP-et még ne fogadja el a képviselő-testület. A következő ülésre 
a teljes körű adatok ismeretében az új intézkedési terv célkitűzéseinek megfelelően 
kidolgozva fogják beterjeszteni a képviselő-testület elé.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi, hogy 
milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság sem javasolja 
a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadását, javasolja, hogy a hiányzó adatok beérkezését 
követően a következő soros ülésen kerüljön ismét tárgyalásra.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye, más javaslata? 
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(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az ügyrendi 
bizottság javaslatával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
440/2018. (XI. 22.) sz. határozata 
 
Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) elfogadásának elnapolásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel a Helyi Esélyegyenlőségi Program 
elfogadását a következő soros ülésig elnapolja. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal 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 folyószámla-hitel szerződés megkötésére 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos anyagot mindenki megkapta, átadja a szót Mezei 
Norbert pénzügyi osztályvezetőnek.  
 
Mezei Norbert: az önkormányzatnak 2018. december 31-én lejár a folyószámla 
hitelszerződése, és ezt szeretnék a jövő évre is meghosszabbítani. Szintén 25 millió forintos 
folyószámla hitelszerződés kerülne megkötésre, rövid lejáratú, éven belüli visszafizetéssel. 
Ugyanazokkal a konstrukciókkal, amely az idei évben is volt. Megkapták az ajánlatot a CIB 
Banktól amennyiben a képviselő-testület is elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert az 
aláírásra, akkor ezt meg tudják kötni, más engedély nem szükséges hozzá.   
 
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, hogy milyen 
javaslat született? 
 
Bagi Zsolt Arnold a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság 
javasolja a folyószámla hitelszerződés megkötését.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye, más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pénzügyi 
bizottság javaslatával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
441/2018. (XI. 22.) sz. határozata 
 
Folyószámla-hitel szerződés megkötésére 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel hozzájárul, hogy az önkormányzat 
folyószámla-hitelt vegyen fel 25 000 000,- Ft értékben, és felhatalmazza a 
polgármestert a hitelszerződés aláírására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben 
  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 talajterhelési díjról szóló 7/2016. (III. 29.) számú önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előadó: Lovász Imre jegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a rendelet módosításáról készült írásos anyagot mindenki 
megkapta, átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre: 2016. év elején a képviselő-testület megalkotta a talajterhelési díjról szóló 
helyi önkormányzati rendeletet, amelyben szinte csak kedvezmények és mentességek lettek 
megállapítva, a többi az kötelező tartalmi elem. Az elmúlt időszakban a bevallások beküldését 
követően merültek fel kérdések és problémák, melyekre próbálják a megoldást megtalálni. 
Jászladány közigazgatási területén több olyan ingatlan is van, ami idősek által lakott, 
jellemzően nem rendelkeznek fürdőszobával, és alacsony a vízfogyasztásuk. Szeretnének 
ezeknek a személyeknek díjkedvezményt adni, tehát 20 m3 alatti vízfogyasztás esetén nem 
kellene csak a talajterhelési díj 80%-át megfizetniük, tehát a fizetési kötelezettségük 
körülbelül a szennyvíz díjának megfelelő összeg lenne, mintha rá lennének kötve a 
csatornahálózatra. A másik díjmentességgel kapcsolatos kérés, hogy a temető területén ne 
kelljen a vízfogyasztás után talajterhelési díjat fizetni se az egyháznak se a szolgáltatónak. A 
bizottsági üléseket követően még további módosító javaslattal élnének a rendelet módosítását 
illetően, az új rendelet-tervezet most az ülés előtt került kiosztásra. Volt egy észrevétel a 
Polgármesteri Hivatal egyik köztisztviselője részéről, hogy a jövedelem, ha nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének bizonyos százalékát, akkor lehet kapni 
50%-os kedvezményt. Jelenleg ez családban élők esetén 130 %-ban, illetve egyedül állók 
esetében 200%-ban van meghatározva. Tekintettel arra, hogy az elmúlt években 2016 óta 
jelentősen emelkedett a nyugdíjak és a jövedelmek mértéke, valamint a település támogatásról 
szóló rendeletben meghatározott összegnél is emelkedett a százalékos arány, így javasolja, 
hogy itt is módosítsák a százalékos arányokat. Családban élők esetében az egy főre jutó havi 
jövedelemnél az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-a helyett a 200%-
át vegyék figyelembe, ami összegszerűen 57.000,- forint, egyedülálló esetben pedig a 200% 
helyett a 250%-át vegyék figyelembe, ami 71.250,- forint. a települési támogatásról szóló 
rendeletnél is ezeknek az összegeknek a figyelembevételével kerül megállapításra a szociális 
juttatás. A rendelet módosítása 2019. január 1-től lépne hatályba, tehát a 2019. évben 
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elfogyasztott vízmennyiség után lehet igénybe venni 2020-ban. Itt még lesz egy olyan 
időszak, ahol lehet, hogy emelkedik a jövedelem. 
 
Tóth Imre: akkor ez nem visszamenőleges hatályú. 
 
Lovász Imre: a stabilitási törvény egyértelműen kimondja, hogy visszamenőleg nem lehet 
megállapítani.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: akkor ez azt jelenti, hogy ha az egy főre jutó havi jövedelem a 
családban nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200%-át, 
akkor talajterhelési díj kedvezményben részesülhetnek? 
 
Lovász Imre: igen, 50%-os mértékben, azaz 900,- forintot kell fizetni köbméterenként. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ez 2020-ra vonatkozik, amikor elkészítik a 2019. évi 
fogyasztásról a bevallást. 
 
Lovász Imre: igen. 
 
Tóth Imre: akkor a temetőkre vonatkozó rész is 2019. január 1. utáni vízfogyasztásra 
vonatkozik? 
 
Lovász Imre: igen. 
 
Gyárfás Lajos: logikátlan, hogy a temető tulajdonosának talajterhelési díjat kell fizetnie. 
 
Tóth Imre: 2018-as évre sem határozható meg kedvezmény, hiszen az csak 2019-ben lesz 
bevallva? 
  
Lovász Imre: a helyi adórendeleteket úgy lehet meghatározni, hogy november 30-ig kell 
elfogadni a következő évre vonatkozó szabályozást. 
 
Tóth Imre: ez csak a következő évben lesz bevallva. 
 
Lovász Imre: a talajterhelési díjnál úgy van a magasabb jogszabálynál, hogy az adott évi 
fogyasztásnál a következő évben kell a bevallást benyújtani.  
 
Tóth Imre: igen, érti, de problémának tartja, hogy csak 2020-ban tudják a lakosok 
érvényesíteni a kedvezményt. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: 2019-ben a 2018. évi fogyasztást vallják be.  
 
Tóth Imre: igen, és azt már jó lenne, ha már ott érvényesíthetné a kedvezményeket.  
 
Lovász Imre: a stabilitási törvény nem engedi. Akkor lehetne ezt a kedvezményt korábban 
érvényesíteni, ha mindenkire ki lenne terjesztve, tehát mindenkinek kivétel nélkül 80%-os 
kedvezmény járna, mindenféle feltétel meghatározása nélkül. 
 
Tóth Imre: a lakosság köréből sok negatív visszajelzés várható. Nem a 2017. évről van szó, 
hanem a 2018-ról, amikor jövőre majd elkezdik felróni ezt a testület felé, az komoly 
problémát fog jelenteni. 
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Lovász Imre: ezek a problémák most merültek fel.    
 
Tóth Imre: érti, de azt gondolta, hogy ha most elfogadja a testület, akkor az már a 2018. évi 
fogyasztásra vonatkoztatható, mivel 2019-től alkalmazható. Nem gondolta, hogy ez a 2019. 
évi fogyasztásra vonatkozik, és csak 2020-ban érezhetik a kedvezmény hatását. Nagy segítség 
lett volna annak a 2-300 lakástulajdonosnak, ahol az idősek laknak, és a kedvezményt igénybe 
tudnák venni. 2018-ra nagyon kemény díjat kell kifizetni ezeknek az embereknek is. 
Számíthatnak 300 olyan emberre, akik nem fogják a testületnek ezt a döntését kedvelni.  
 
Lovász Imre: jóval kevesebb ilyen ingatlan van, ezeknek az ingatlanoknak a tulajdonosai 
viszont település támogatás iránti kérelmet nyújthatnak be, most is éltek már ezzel a 
lehetőséggel többen is, és a bizottság támogatta kérelmüket, hasonló támogatást adott, mintha 
már ez a rendelkezés életben lenne, megkapták a 80%-os kedvezményt.  
 
Gyárfás Lajos: és a temetővel mi lesz? 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ezt a Tiszamenti Regionális Vízművekkel kellene rendbe 
tenni. 
 
Gyárfás Lajos: most tudatosult számára, hogy még az ez évi fogyasztás is terhelné a temetőt. 
Nyáron a temetőben rengeteg fogyasztás van. Át fogja íratni a vízórát az egyház nevére, és 
kifizetteti a talajterhelési díjat az atyával.  
 
Tóth Imre: nem is érti, hogy a temetőre hogyan lehet kivetni talajterhelési díjat, amikor 
tudvalévő, hogy ott a víz felhasználása virág locsolásra történik, és egyértelmű, hogy ott az 
egész fogyasztás csak locsolásra megy, nem fürdésre, mosásra, vagy mosogatásra. Ez olyan, 
mintha föl lenne szerelve a vízóra, és azt mondanák rá, hogy ez a vízóra egy locsoló vízóra, és 
nem kell rá fizetni talajterhelési díjat. Miért nem lehet ezt locsoló órává minősíteni? 
Visszamenőlegesen át kellene minősíteni, és akkor a rendeletben sem lenne szükség erre 
külön rendelkezni. 
 
Mezei Norbert: igazolást kellene kérni a TRV Zrt-től visszamenőleg, hogy ez locsoló óra, 
nem rendes vízóra. Valószínűleg visszamenőleg nem fogják kiállítani ezt az igazolást. 
Vannak ilyen esetek, de azt külön kell terveztetni. 
 
Bagi Zsolt Arnold: a TRV Zrt. a közkutak alapján mennyi talajterhelési díjat fizet? 
 
Mezei Norbert: a közkutaknak nincsen vízórája. 
 
Bagi Zsolt Arnold: az ugyanaz, mint a temető. 
 
Mezei Norbert: a temetőnél nem közkutak vannak, hanem bekötések vízórával. 
 
Gyárfás Lajos: egy vízóra van. 
 
Mezei Norbert: ha csak egy bekötés van, akkor rá kellett volna kötni a csatorna hálózatra 
még akkor is, ha semmi nem folyik bele, és akkor nem kellene talajterhelési díjat fizetni. 
 
Tóth Imre: akkor csatornadíjat fizetne a semmiért. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: akinek nincsen fürdőszobája, az sem tud mit rákötni. 
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Mezei Norbert: ez azoknál is igazságtalan, akinél nincs fürdőszoba. 
 
Tóth Imre: nem egészen ugyanaz az eset, mert az is fürdik, akinek nincsen fürdőszobája, és a 
lavórból kiönti a vizet, ami szennyezi a talajt. Aki a virágra önti a temetőben a tiszta vizet, az 
nem ugyanaz a kategória.  
 
Mezei Norbert: mind a kettőben van igazság.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a temetővel kapcsolatban fel kellene hívni a TRE Zrt-t, és 
meglátják, hogy ott mit mondanak.  
 
Gyárfás Lajos: rendben. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: mivel most a rendeletet módosítják, mi lenne, ha hoznának 
egy olyan határozatot, hogy 2017. februárig visszamenőleg mindenki egységesen kapja meg a 
80% kedvezményt, és fizessen mindenki ugyanannyit, mintha csatornadíjat fizetne. Akkor 
egységes kedvezményt adnának, azt lehet visszamenőlegesen is adni. 2019 januárjától pedig 
hatályba lépne az, ami beterjesztésre került. 
 
Bagi Zsolt Arnold: ezt a javaslatot el tudja fogadni, de mi lesz azokkal, akik már eddig 
fizettek? 
 
Tóth Imre: sokkal korrektebbnek tartaná ezt a döntést, mert így nem lenne probléma, hogy 
csak 2019-től lépne életbe az előterjesztett kedvezmény.  
 
Mezei Norbert: már 960 ezer forint befizetés történt. 
 
Tóth Imre: azt vissza lehet utalni. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: volt olyan is a lakosok között, aki szándékosan nem kötött rá 
azt remélve, hogy nem kell neki fizetni csatornadíjat, de nem tudja senki bizonyítani, hogy 
kik voltak ezek a személyek. Sajnos most azok is bűnhődnek, akik jóhiszeműen odaadták a 
TRV Zrt. dolgozójának a bejelentő lapot abban bízva, hogy megtették a kötelességüket, az 
átvétel nem történt meg, most meg már nem tudják bizonyítani, hogy bejelentették a rákötést. 
Visszamenőleg nem tudja senki bizonyítani az igazát. Tény, hogy ezt a talajterhelési díj 
fizetési felszólítást korábban kellett volna kiküldeni, 2018. Februárjában, és akkor nem 
jelentene ekkora terhet a lakosoknak sem, és időben kiderültek volna ezek a hiányosságok is. 
Most sajnos év végén ez a fizetési kötelezettség nagyon rosszkor jött, ráadásul év elején már 
be kell vallani és fizetni a 2018. évi fogyasztás utáni kötelezettséget is.  
 
Tóth Imre: ha 2018 januárjában már foglalkozott volna ezzel a testület, akkor már a 
kedvezményeket is korábban meg tudták volna állapítani.  
 
Lovász Imre: januárban még nem tudott volna foglalkozni vele a testület, mert hivatalosan 
március 31-ig kell benyújtani. Év elején az önkormányzatnál olyan probléma volt, hogy 
kötelező alkalmazni egy ASP nevezetű rendszert, ami legalább egy fél évig olyan rossz 
minőségben működött, hogy kidobálta az ügyintézőket a program, így ezzel nem tudtak 
korábban foglalkozni. 
 
Tóth Imre: az működhet, amit polgármester asszony javasolt? 
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Bertalanné Drávucz Katalin: mérlegelni kell azt is, hogy ezzel most a szociális bizottság 
keddi döntését felborítják, mert ha ezt a kedvezményt alkalmazzák, akkor a szociális 
támogatás okafogyottá válik.  
 
Mezei Norbert: az ügyfelek fogadása kapcsán is másik álláspontról lettek tájékoztatva a 
lakosok. Sokan beadták a bevallásokat, befizették az adót. Ezzel a döntéssel most mindent 
felborítanának, amit eddig dolgoztak ebben az ügyben.  
 
Tóth Imre: ha nem most borítják fel a rendszert, akkor majd 2019-ben, mikor a 2018. évi 
kötelezettséget kell befizetni, majd akkor borítanak fel mindent az emberek.  
 
Mezei Norbert: itt most azok fognak jól járni, akik sumákolni akartak. Véleménye szerint 
jogos lenne, hogy be kellene fizetni azoknak, akik nem kötöttek rá.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: lehetne akár úgy is meghatározni a visszamenőleges 
kedvezményt, hogy nem 80% lenne, hanem 70%. Aki szándékosan nem kötött rá az ezzel a 
döntéssel meg lenne büntetve. Sajnos sokan vannak akik rákötöttek, le is adták valamelyik 
vízművesnek a bejelentést, és őket nem kellene büntetni a magas talajterhelési díjjal. Ezt már 
nem tudják bizonyítani. Aki a Polgármesteri Hivatalban adta le a bejelentőlapot, az kapott egy 
fénymásolatot róla.  
 
Bagi Zsolt Arnold: meg tudják határozni, hogy kik azok a személyek, akik rákötöttek a 
csatornahálózatra, és nem jelent meg a számlájukon a szennyvíz díja? 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: mindenki, akinek a talajterhelési díj felszólító kiküldésre 
került. 
 
Tóth Imre: nem mindenki, mert azoknak is kiment felszólító, akik nem kötöttek rá. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ezt nem lehet kiszűrni, hogy ki az aki rákötött, és lejelentette, 
még sincs neki számlázva a szennyvíz. Csak az tudják, aki a Polgármesteri Hivatalnál adta le 
a bejelentő lapon.  
 
Lovász Imre: az önkormányzat kapott egy táblázatot a TRV Zrt-től, amely azokat az 
ingatlanokat tartalmazza, amelyek nincsenek rákötve a csatornahálózatra az ő nyilvántartásuk 
alapján, és van vízfogyasztás.  
 
Mezei Norbert: ez alapján a táblázat alapján kerültek kiküldésre a levelek.  
 
Bagi Zsolt Arnold: javasolja, hogy annak adjanak kedvezményt, aki rákötött, a 
vízműveseknek vagy a hivatalban leadta a bejelentő lapot, de a számláján nem jelent meg a 
szennyvíz díj. 
 
Mezei Norbert: és ezek a személyek véletlenül nem vették észre, hogy nem fizetnek 
csatornadíjat? Van olyan jóhiszemű ember, aki nem veszi észre, hogy nem 600 forintot fizet 
köbméterenként, hanem csak 300-at?  
 
Dr. Bakos Beáta: Karkusné Dósa Zsuzsanna sem figyelte a számlán, hogy van-e csatorna díj. 
Azt mondta, hogy ő sosem nézi meg a számlát, csak letépi a csekket, és fizeti. Azért az 
emberek többsége megnézi. Nem? Elvileg fel kellene tűnni, hogy nem fizet szennyvíz díjat, 
holott már rá van kötve. Hanyag hozzáállás, hogy ezek a személyek nem jelentkeznek sem a 
TRV Zrt-nél, sem az önkormányzatnál, hogy miért nem szerepel a számlán a szennyvíz díj. 
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Bertalanné Drávucz Katalin: azt lehet még tenni, hogy végig kell menni az összes érintett 
ingatlanon, és megnézni, hogy be van-e kötve, vagy nincs.  
 
Dr. Bakos Beáta: nem azt mondták, hogy végig is mentek, és 500-at kiszűrtek, hogy be van 
kötve? 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: nem fizikálisan az ingatlanokon mentek végig, hanem a listát 
hasonlították össze a bejelentő lapokkal, és azt szűrték ki, aki a listán szerepel, de az 
önkormányzatnál fellelhető a bejelentő lapja, hogy rákötött a hálózatra. Ekkor derült ki, hogy 
közel 100 ingatlan le van jelentve, csak a TRV Zrt. beletette a listába őket. 
 
Bagi Zsolt Arnold: akkor az ő számlájukon nem is jelent meg a szennyvíz díj? 
 
Mezei Norbert: nem jelent meg, de ez a TRV Zrt. hibája, mert megkapták a bejelentő lapot, 
mégsem kötöttek szerződést, és nem számláztak.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ők azok, akik sem talajterhelési díjat nem fizetnek, sem 
csatornadíjat.  
 
Tóth Imre: ezeket ki kellene szűrni a listából, hogy ne fizessenek talajterhelési díjat.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ezekre az ingatlanokra nem vetették ki a talajterhelési díjat. 
 
Lovász Imre: ezt a TRV Zrt. tudja majd kezelni. Az önkormányzat fog nekik küldeni egy 
listát, ami közel 150 ingatlant érint, akik leadták a bejelentő lapot, mégis benne voltak a 
listában. Valószínűleg számukra visszamenőlegesen ki fogják számlázni a szennyvizet. A 
bejelentő lapon látszik a dátum, hogy mikor kötött rá, és mikor jelentette be. 
 
Mezei Norbert: az ügyfélfogadáson rengeteg emberrel találkoztak és nagyon sokféle a 
probléma. Még olyan ügyfél is akadt, aki nem fizette be a hozzájárulást, és úgy kötött rá a 
hálózatra. 
 
Bertalan László: a napirendi pont elején azon az állásponton volt, hogy mindenkinek 
visszamenőleg adjanak kedvezményt. Végighallgatva mindenkinek az álláspontját azt 
javasolja, hogy a 2017. évi fogyasztást már hagyják úgy, ahogyan a rendeletben volt, aki kéri 
adjanak részletfizetési kedvezményt, a  2018. évi fogyasztásra kapja meg mindenki a 80%-os 
kedvezményt, és 2019. évi fogyasztásra pedig a 20 köbméter alatti fogyasztók kapjanak 
kedvezményt, ahogy eredetileg az előterjesztésben szerepelt. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ez jó ötlet, mert ami a 2017. évi fogyasztásra kiment, azt már 
nem borítanák fel.  
 
Mezei Norbert: azért lenne jó ez a javaslat elfogadása, mert azokat az ügyfeleket, akiket 
eddig tájékoztattak a jelenlegi helyzetről nem kellene újra felkeresni, és nem kellene 
visszafizetni a befizetett adót.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e még valakinek 
kérdése, véleménye vagy más javaslata? 

(További javaslat, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin: az ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi, hogy 
milyen javaslat született? 
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Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság az írásos 
anyag elfogadását javasolta.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, hogy milyen 
javaslat született? 
 
Bagi Zsolt Arnold a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a pénzügyi 
bizottság is az írásos előterjesztést javasolta elfogadásra, de akkor még csak az első 
módosításra volt javaslat.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet Bertalan László 
képviselő javaslatával, hogy a talajterhelési díj módosításáról szóló rendelet tervezetet 
egészítsék ki azzal, hogy 2018. évre minden fogyasztó kapjon 80%-os kedvezményt?  
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
442/2018. (XI. 22.) sz. határozata 
 
A talajterhelési díjról szóló 7/2016. (III. 29.) számú rendelet módosításáról szóló 
rendelet-tervezet módosítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a talajterhelési díjról szóló 
7/2016. (III. 29.) számú rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet 2. munkapéldány 
2. §-ában a  
„ (1)  Jelen rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba. 

(2) Jelen rendelet kihirdetéséről az SZMSZ szerinti, - helyben szokásos módon - a 

jegyző gondoskodik.”  

 
szövegrész helyébe a  
 
„ (1) Jelen rendelet 1. § (3) bekezdése visszamenőlegesen, határozott időre 2018. január 

1-től 2018. december 31-ig lép hatályba. 

(2) Jelen rendelet – az 1. § (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2019. január 1. napján 

lép hatályba. 

(3)  Jelen rendelet kihirdetéséről az SZMSZ szerinti, - helyben szokásos módon - a 

jegyző gondoskodik.” 

 

szövegrész kerül.  

 
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 a 
talajterhelési díjról szóló rendelet módosítását az elhangzottak kiegészítéssel? 
A Képviselő-testület a rendeletmódosítást 8 igen szavazattal – minősített többséggel – 
egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:  
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2018. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díjról szóló  

7/2016. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 

 
 
1 2 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés az Antenna Hungária Zrt. által készített kiviteli vázlatterv elfogadására 
Előadó: Lovász Imre jegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos anyagot mindenki 
megkapta, átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre: az ASP egy kötelező rendszer, amit az önkormányzatoknak használniuk kell. 
Ebben a programban kell több feladatot is ellátni, mint például az iktatást, a könyvelést, a 
hagyatékot, az adókkal kapcsolatos ügyeket. Ez az új rendszer kb. fél évig több zökkenővel 
működött. Az ASP rendszerről szóló kormányrendelet végrehajtása érdekében valamennyi 
polgármesteri hivatal székhelyére kiépítésre kerül a Nemzeti Távközlési gerinchálózat, mely 
egy erős internetelérést biztosít, az ASP zavartalan működése érdekében. A kiépítést az 
Antenna Hungária Zrt. végzi vagy önmaga, vagy alvállalkozók bevonásával. A végpont 
telepítés elengedhetetlen lépése, hogy az önkormányzatok elfogadják a telepítési tervet a 
Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációért felelős Helyettes Államtitkársága élt is 
egy megkereséssel, melyben kérték a képviselő-testületet, hogy a telepítési terveket fogadják 
el, melyet meg kell küldeni a NISZ Zrt. részére.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi, hogy 
milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja a 
kiviteli vázlatterv elfogadását az előterjesztés szerinti tartalommal. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye, más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az ügyrendi 
bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
443/2018. (XI. 22.) sz. határozata 
 
Antenna Hungária Zrt. által készített kiviteli vázlatterv elfogadásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a Nagysebességű mikrohullámú 
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összeköttetés kiépítése, „Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak 
fejlesztése GINOP-3.4.5” projekt keretében az Antenna Hungária Zrt. (1119 Budapest 
Petzvál József u. 31-33) által készített kiviteli vázlattervet (telepítési tervet) az 
előterjesztés szerinti tartalommal. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ NISZ Zrt.  
  é r t e s ü l n e k .  

 
 
1 3 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés az EFOP-1.5.3 és EFOP-3.9.2 kódszámú járási projektek keretében kiírt 
települési ösztöndíj és ösztönző támogatás pályázatok eredménytelenné nyilvánítására, 
új pályázatok meghirdetésére 
Előadó: Major Ferencné alpolgármester 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos anyagot mindenki megkapta, átadja a szót Major 
Ferencné alpolgármesternek. 
 
Major Ferencné: menetrend szerint már a harmadik testületi ülésre érkezik be ez az anyag, 
meghirdetésre kerülnek az ösztönző és ösztöndíj pályázatok, de pályázatok sajnos nem 
érkeznek be. Mindezekre tekintettel a meghirdetett pályázatokat szükséges lenne 
eredménytelenné nyilvánítani, valamint új pályázatokat lenne szükséges kiírni, hasonló 
feltételekkel, mint az előzőekben, és szükséges még a pályázatok elbírálására bíráló 
bizottságokat létrehozni.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az EFOP-1.5.3 
pályázat kapcsán az ösztönző pályázat eredménytelenné nyilvánításával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
444/2018. (XI. 22.) 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 .  
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az EFOP-1.5.3 
pályázat kapcsán ösztönző pályázat meghirdetésével? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
445/2018. (XI. 22.) 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 .  
 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az EFOP-1.5.3 
pályázat kapcsán az ösztöndíj pályázat eredménytelenné nyilvánításával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
446/2018. (XI. 22.) 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 ösztöndíj pályázat meghirdetésével? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
447/2018. (XI. 22.) sz. határozata 
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Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti 
járásban” című projekt keretében települési 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 kapcsán az ösztönző és ösztöndíj pályázatok elbírálására bíráló bizottság 
létrehozásával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
448/2018. (XI. 22.) sz. határozata 
 
Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti 
járásban” című projekt keretében települési ösztönző és ösztöndíj pályázat elbírálására 
bíráló bizottság létrehozására 

 
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 az ösztönző pályázat eredménytelenné nyilvánításával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
449/2018. (XI. 22.) 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 
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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 az ösztönző pályázat meghirdetésével? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
450/2018. (XI. 22.) sz. határozata 
 
Az EFOP-3.9.2-16-2017-00019 kódszámú, „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti 
járásban” című projekt keretében települési ösztönző pályázat meghirdetésére 

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

 

Határidő: a felhívás szerint 
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 az ösztönző pályázat elbírálására bíráló bizottság létrehozásával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
451/2018. (XI. 22.) sz. határozata 
 

az EFOP-3.9.2-16-2017-00019 kódszámú, „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti 
járásban” című projekt keretében települési ösztönző pályázat elbírálására bíráló 
bizottság létrehozására 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési ösztönző 
pályázat bírálóbizottsági tagjainak Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert, Lovász 
Imre jegyzőt, Kun Adrienn szakmai 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 .  
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1 4 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés az EFOP-1.5.3 kódszámú járási projekt keretében megvalósítandó 
eszközbeszerzések kapcsán szállító kiválasztására 
Előadó: Major Ferencné alpolgármester 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos előterjesztést mindenki megkapta, átadja a szót 
Major Ferencné alpolgármesternek. 
 
Major Ferencné: szintén a járásos pályázatról van szó, egy olyan eszközbeszerzés, ami a 
projekt megvalósítását szolgálja. 5 árajánlatot kértek be irodabútor, illetve konyhai felszerelés 
beszerzése tárgyban. Az ajánlatok beérkeztek, a kiválasztás kritériuma a legalacsonyabb 
ajánlat kiválasztás, melynek a határozati javaslatban feltüntetett Fair Play Trade Kft, illetve a 
Vegyesiparcikk felelt meg. Kéri a képviselő-testületet a határozati javaslatok elfogadására. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye, más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
az irodabútor beszerzésére a Fair Play Trade Kft. ajánlatát fogadja el a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
452/2018. (XI. 22.) sz. határozata 
 
Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a 
Jászapáti járásban” című projekt keretében kisértékű eszköz – irodabútor – beszerzése 
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 eszköz – irodabútor – beszerzése feladat ellátására 
a Fair Play Trade Kft. (1117 Budapest, Lokátor út 7.) árajánlatát fogadja el nettó 
100.448,85 Ft + 27.121,15 Ft ÁFA, bruttó 127.570,- Ft értékben. A forrást a projekt 
költségvetéséből biztosítja. Egyben megbízza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Fair Play Trade Kft. 1117 Budapest, Lokátor út 7. 

 é r t e s ü l n e k .  
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
konyhai felszerelés beszerzésére a Vegyesiparcikk ajánlatát fogadja el a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
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453/2018. (XI. 22.) sz. határozata 
 
Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a 
Jászapáti járásban” című projekt keretében kisértékű eszköz – konyhai felszerelések – 
beszerzése 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 eszköz – konyhai felszerelések – beszerzése feladat 
ellátására a Vegyesiparcikk – Bertalan Jánosné (5055 Jászladány, Petőfi u. 3.) 
árajánlatát fogadja el nettó 108.653,- Ft + 29.337,- Ft ÁFA, bruttó 137.990,- Ft 
értékben. A forrást a projekt költségvetéséből biztosítja. Egyben megbízza a 
polgármestert a szerződés aláírására. 

 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Vegyesiparcikk – Bertalan Jánosné 5055 Jászladány, Petőfi u. 3. 

 é r t e s ü l n e k .  
 
 
1 5 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés az EFOP-1.5.3 kódszámú járási projekt keretében kivitelező kiválasztására  
Előadó: Major Ferencné alpolgármester 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos előterjesztést mindenki megkapta, átadja a szót 
Major Ferencné alpolgármesternek. 
 
Major Ferencné: az EFOP-1.5.3 kódszámú pályázat keretében lehetőség van a Dózsa 
György utcai szolgálati lakások felújítására. Tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb 
árajánlatot a NÜVI adta, és mivel a NÜVI- az önkormányzattal kapcsolatban áll, ezért nem 
volt elégséges az 5 árajánlat, hanem be kellett kérni egy 6. ajánlatot is. A kiválasztás 
kritériuma szintén a legalacsonyabb ajánlat kiválasztása, 100%-os finanszírozású a projektből. 
Kéri a képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e még valakinek 
kérdése, véleménye? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadnia NÜVI-t 
kivitelezőnek a határozati javaslat szerint? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
454/2018. (XI. 22.) sz. határozata 
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Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a 
Jászapáti járásban” című projekt keretében nem építési engedélyköteles, 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó felújításra kivitelező kiválasztására  

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-1.5.3-16-2017-
00032 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” 
című projekt keretében nem építési engedélyköteles, szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
felújításra (Dózsa Gy. utcai szolgálati lakások) a Nagyközség Üzemeltetési és 
Vagyonkezelő Intézmény (5055 Jászladány, Hősök tere 6.) árajánlatát fogadja el nettó 
3.149.606,- Ft + 850.394,- Ft ÁFA, bruttó 4.000.000,- Ft értékben. A forrást a projekt 
költségvetéséből biztosítja. Egyben megbízza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

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

 3./ Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 5055 Jászladány, 
Hősök tere 6. 

 é r t e s ü l n e k .  
 
 
1 6 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés az EFOP-3.9.2 kódszámú járási projekt keretében kivitelező kiválasztására 
Előadó: Major Ferencné alpolgármester 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos előterjesztést mindenki megkapta, átadja a szót 
Major Ferencné alpolgármesternek. 
 
Major Ferencné: az EFOP-3.9.2 projekt keretében a könyvtár tetőtér felújítása történhet 
meg. Szintén a NÜVI függősége miatt 6 árajánlatot kellett bekérni, melyből a legkedvezőbb 
ajánlatot a NÜVI adta. Kéri a képviselő-testületet a határozati javaslatban foglalt döntés 
meghozatalára.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye, más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
a NÜVI ajánlatát fogadja el a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
455/2018. (XI. 22.) sz. határozata 
 
Az EFOP-3.9.2-16-2017-00019 azonosítószámú, „Humán kapacitások fejlesztése a 
Jászapáti járásban” című projekt keretében nem építési engedélyköteles, 
szolgáltatásokhoz és közösségi programokhoz kapcsolódó felújításra kivitelező 
kiválasztására  
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-3.9.2-16-2017-
00019 azonosítószámú, „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” 
című projekt keretében nem építési engedélyköteles, szolgáltatásokhoz és közösségi 
programokhoz kapcsolódó felújításra (Könyvtár tető és tetőtér) a Nagyközség 
Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény (5055 Jászladány, Hősök tere 6.) árajánlatát 
fogadja el nettó 3.149.606,- Ft + 850.394,- Ft ÁFA, bruttó 4.000.000,- Ft értékben. A 
forrást a projekt költségvetéséből biztosítja. Egyben megbízza a polgármestert a 
szerződés aláírására. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

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

 3./ Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 5055 Jászladány, 
Hősök tere 6. 

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

Előterjesztés ápolónői álláshely biztosítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: szóbeli, majd írásbeli kérelem érkezett azzal kapcsolatosan, 
hogy a képviselő-testület 2018. november 30-ig szóló határozatát módosítsa, és biztosítson 
továbbra is a háziorvosi rendelőben 1 fő 6 órás ápolónői álláshelyet, mert szükség van a 
munkájára. A kérelmet a pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, hogy milyen 
javaslat született? 
 
Bagi Zsolt Arnold a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság 
javasolja az álláshely biztosítását, bíznak benne, hogy ezt a finanszírozás terhére tudják 
biztosítani.  
 
Mezei Norbert: az október 31-i könyvelést áttekintve megállapítható, hogy a védőnők 
vonatkozásában egy kis hiány merült fel, a háziorvosi körzeteknél megtakarítás látható, így a 
teljes egészségügy vonatkozásában 1.500 ezer forint áll rendelkezésre. A védőnőknél 
hamarosan lesz egy pár kisebb eszközbeszerzés, amit előírtak az ellenőrzés során, de ez csak 
1-200 ezer forint kiadást jelent. 
 
Bagi Zsolt Arnold: akkor belefér az álláshely biztosítása a finanszírozásba? 
 
Mezei Norbert: az idei évi bérrel és finanszírozással számolva igen. 
 
Dr. Bakos Beáta: azt ígérték, hogy a finanszírozást emelni fogják, tehát plusz bevétel várható 
a jövő évben. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye, más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pénzügyi 
bizottság javaslatával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
456/2018. (XI. 22.) sz. határozata 
 
A háziorvosi rendelőben 1 fő 6 órás ápolónő foglalkoztatására álláshely biztosítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel a háziorvosi rendelőben az ápolónők 
szabadságolásának és helyettesítésének megoldására 1 fő 6 órás ápolónői álláshelyet 
biztosít 2019. november 30-ig az OEP finanszírozás terhére.  
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

 
 
1 8 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Egyebek 
Előadó: Bertalan László képviselő 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: átadja a szót Bertalan László képviselőnek. 
 
Bertalan László: azzal a kéréssel szeretne a képviselő-testülethez fordulni, és jegyző úrhoz, 
hogy keressék meg közösen a Magyar Közutat levélben, hogy még a tél beállta előtt a 3227-es 
út Jászladány - Szászberek közötti útszakasz útjavítási munkálatait végezzék el a tehenészet 
előtt, mert ott biztosan baleset lesz ilyen útviszonyok mellett. A lakosoktól is folyamatosan 
hallják ezt a problémát, és hiába mondják el, hogy már kérték a Közutat, hogy javítsák meg, 
mégsem történik semmi. Már most nem a Jászalsószentgyörgy-Tiszasüly útszakaszról 
beszélnek, hanem az Újszász felé tartó útról, mert életveszélyes. 
 
Lovász Imre: a testület ezt a kérést határozatba foglalja, és levélben a határozat 
megküldésével megkeresik a Közutat. 
 
Gyárfás Lajos: a kamion problémával kapcsolatban országgyűlési képviselő úrtól kaptak egy 
ígéretet, hogy megnézeti miért nincsen kinn a súlykorlátozó tábla. Sajnos már nem bízik az 
ígéretekben sem és a levélben sem valami drasztikusabb lépés kellene, például, hogy az út 
félpályát lezárják. Akkor legalább fognak a problémára figyelni. Már többször jelezték 
levélben a Közútnak, mégsem történt semmi. Vissza fogja keresni az összes levelet, és azzal 
együtt kimegy tüntetni. 
 
Lovász Imre: a súlykorlátozó táblát nem feltétlenül szükséges kirakni, tekintettel arra, hogy a 
KRESZ tiltja ezen az úton a kamionforgalmat.  
 
Gyárfás Lajos: hiába tiltja a KRESZ, ha nem tartják be. Pócs János képviselő úr mondta, 
hogy lépéseket fog tenni az ügyben, hogy a táblák kikerüljenek, mert sem a Jászapáti 
körforgalomban, sem a Szászberki leágazásnál nincs kihelyezve a korlátozó tábla. 
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Lovász Imre: a 4 számjegyű úton ezek a kamionok nem közlekedhetnének, csak a 
célforgalom. 
  
Gyárfás Lajos: mégis itt vannak.  
 
Lovász Imre: a rendőrség tudna ebben eljárni. 
 
Gyárfás Lajos: a rendőrségre hiába várnak, nincs változás. Saját maguknak kell lépéseket 
tenni. 
 
Lovász Imre: az önkormányzatnak nincsen ebben jogköre.  
 
Gyárfás Lajos: nem úgy, mint önkormányzat gondolta, hanem magánszemélyként a 
lakossággal, csak szeretne szabályos keretek között maradni. Minden nap ki kellene állni, 
hogy észrevegyék a problémát, és történjen valami pozitív változás. 
 
Lovász Imre: mivel nem önkormányzati út, így az önkormányzat nem helyezhet ki 
semmilyen táblát. Nem mondhatja meg senkinek, hogy magánemberként mit tegyen, az 
önkormányzatnak nincsen jogköre ebben a témában. Jelzéssel tudnak élni, de aki valamit 
tehet ebben a kérdésben, az a Közút. 
 
Gyárfás Lajos: oda már többször is ment levél.  
 
Bertalan László: a levélbe bele lehetne írni az útjavítás kérésén túl még a súlykorlátozó 
táblák kihelyezését is. Egy teherautó sofőrrel beszélt, aki elmondta, hogy bemennek 
bármilyen útra, ahol az nincs tiltva. A KRESZ-nek ezt a rendelkezését figyelmen kívül 
hagyják, ami szabályozza, hogy nem jöhetnek be 4 számjegyű útra.  
 
Lovász Imre: akkor a célforgalommal lesz baj. 
 
Bagi Zsolt Arnold: kérni kell kiegészítő táblát is, hogy kivéve célforgalom. 2 hete jár 
folyamatosan Szolnokra, és ez alatt a két hét alatt kétszer volt rendőri intézkedés, és 
visszaforgatták a kamionokat. 
 
Bertalan László: Jászapátin is több alkalommal van rendőri intézkedés, a jászberényi 
közlekedési osztály részéről. 
 
Dr. Bakos Beáta: akkor valami lassan történik. 
 
Bagi Zsolt Arnold: az a baj, hogy ez csak egy óra naponta. 
 
Lovász Imre: célszerűbb lenne a Közúttól állandó kamerát kérni, ami a rendszámfelismerő 
alapján nézi, hogy be van-e fizetve az útdíj. 
 
Bagi Zsolt Arnold: nincs szükség állandó kamerára, mert van egy autó, ami leáll, és nézi, 
már reggel 6-kor a fizetős utakon.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az volt a javaslat, hogy kérjék meg a Közutat az útjavításra, és 
kérjék a súlykorlátozó tábla kihelyezését mindkét oldalra. Megkérdezi a képviselőket, hogy 
van-e még valakinek kérdése, véleménye vagy más javaslata? 

(További hozzászólás nem hangzik el.) 




