
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

2018. december 13-án megtartott soros nyílt ülésén, 

a Polgármesteri Hivatal dísztermében. 

 
 
Jelen vannak: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt 
Arnold, Bertalan László, Gyárfás Lajos, Major Ferencné, Seresné Lados Éva, Szöllősi János, 
Tóth Imre 8 fő képviselő. 
 
Később érkezik: Dr. Bakos Beáta, 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, 
Lajosné Kiss Klára a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője, 
Szobonya Tamás - Bükkzsérci Csomagoló, Értékesítő és Foglalkoztató Szövetkezet. 

 
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester nagy tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit 
a soros képviselő-testületi ülésen. Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 8 fő jelen van, Dr. 
Bakos Beáta képviselő jelezte, hogy később érkezik, a testület határozatképes, az ülést 
megnyitja. Megkérdezi a képviselőket, hogy a meghívóban szereplő 7 napirendi ponttal 
kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, vagy plusz napirendi pont, illetve módosító javaslata? 
 
Major Ferencné: szeretné kérni, hogy nyílt ülésben a két járási pályázat kapcsán a települési 
ösztöndíj és ösztönző pályázatok meghirdetéséről szóló előterjesztést tárgyalja a testület. 
 
Bagi Zsolt Arnold a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: kéri, hogy a 
meghívóban 7. napirendi pontként szereplő az Önkormányzat 2017. évi intézményi szintű 
követeléseivel és kötelezettség állományával kapcsolatban Intézkedési terv elfogadásáról 
szóló előterjesztést zárt ülésben tárgyalja a képviselő-testület, mert a pénzügyi bizottság is 
úgy tárgyalta. Javasolja továbbá, hogy nyílt ülésben plusz napirendi pontként tárgyalja a 
testület a NÜVI kérelmét, valamint nyílt ülésben plusz napirendi pontként szeretne a 
mezőőrökkel kapcsolatban tájékoztatást kérni.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: plusz napirendi pontként javasolja tárgyalni nyílt ülésben 
Jánoshida kérelmét a Takarékszövetkezet bezárásával kapcsolatban. 

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
nyílt ülésben 7. napirendi pontként a NÜVI kérelmét tárgyalja a testület? 
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A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
463/2018. (XII. 13.) sz. határozata 
 
Napirend kiegészítése 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi 
ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben 7. pontként kíván 
tárgyalni: 

7./ Előterjesztés a NÜVI kérelmének megtárgyalására 
 Előadó: Göröcs László mb. intézményvezető, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési 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 
nyílt ülésben 8. napirendi pontként Jánoshida kérelmét tárgyalja a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
464/2018. (XII. 13.) sz. határozata 
 
Napirend kiegészítése 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi 
ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben 8. pontként kíván 
tárgyalni: 

8./ Előterjesztés Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
296/2018. (XII. 01.) számú határozatának támogatására 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
nyílt ülésben 9. napirendi pontként az EFOP pályázatokkal kapcsolatos előterjesztést tárgyalja a 
testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
465/2018. (XII. 13.) sz. határozata 
 
Napirend kiegészítése 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi 
ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben 9. pontként kíván 
tárgyalni: 

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

 Előadó: Major Ferencné alpolgármester 
 

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

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
nyílt ülésben 10. napirendi pontként a mezőőrséggel kapcsolatos tájékoztató kérését tárgyalja a 
testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
466/2018. (XII. 13.) sz. határozata 
 
Napirend kiegészítése 
 

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

10./ Tájékoztatás kérése a mezőőrség munkájával kapcsolatban 
 Előadó: Bagi Zsolt Arnold képviselő 
 
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 
zárt ülésben 11. napirendi pontként az Önkormányzat 2017. évi intézményi szintű 
követeléseivel és kötelezettség állományával kapcsolatban Intézkedési terv elfogadásáról 
szóló előterjesztést tárgyalja a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
467/2018. (XII. 13.) sz. határozata 
 
Napirend módosítása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja napirendjét, a 
meghívóban 7. napirendi pontként szereplő  
 

„Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi intézményi szintű követeléseivel és 
kötelezettség állományával kapcsolatban Intézkedési terv elfogadására 

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

napirendi pontot zárt ülésben, 11. pontként kívánja tárgyalni. 
 
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 10 napirendi pontot nyílt ülésben, 1 napirendi pontot zárt ülésben tárgyal 
a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
468/2018. (XII. 13.) 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./ 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 

2./ Tájékoztató a szociális keret felhasználásáról 
 Előadó: Lóczi István aljegyző, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

3./ Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) elfogadására 
 Előadó: Lóczi István aljegyző, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

4./ Előterjesztés a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 
ideiglenes intézményvezető megbízásának meghosszabbítására 

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

5./ Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 
ideiglenes intézményvezető megbízásának meghosszabbítására 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

6./ Előterjesztés az Ozoróczky Mária Szociális Központ Szakmai Program, 
valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadására 

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

7./ Előterjesztés a NÜVI kérelmének megtárgyalására 
 Előadó: Göröcs László mb. intézményvezető, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
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8./ Előterjesztés Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
296/2018. (XII. 01.) számú határozatának támogatására 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 

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

 Előadó: Major Ferencné alpolgármester 

10./ Tájékoztatás kérése a mezőőrség munkájával kapcsolatban 
 Előadó: Bagi Zsolt Arnold képviselő 

 

Zárt ülés:  

 

11./ Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi intézményi szintű követeléseivel 
és kötelezettség állományával kapcsolatban Intézkedési terv elfogadására 

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

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

 
 
Napirendi ponton kívül:  
 
Bertalanné Drávucz Katalin megkérte a Polgármesteri Hivatal energetikai pályázatának 
kivitelezőjét Szobonya Tamást jöjjön el a képviselő-testületi ülésre, hogy a kivitelezéssel 
kapcsolatos kérdéseket megbeszélhessék. A kivitelezéssel kapcsolatosan a képviselő-testület 
több tagjától érkezett észrevétel a munka minőségének és idejének kifogására vonatkozóan. A 
pályázat megvalósításának határideje 2018. október 31. volt, melyet a kivitelező kérésére 
2018. december 31-re módosítottak. A homlokzattal kapcsolatos minőségi kifogást 
érzékelték, melyet jeleztek is a kivitelező felé, a kifogásokat a műszaki ellenőr rögzítette az 
építési naplóban, melyeket a kivitelező el is ismert. Jövő tavasszal garanciális javításban ki 
fogja javítani a hibákat. Megkéri a képviselőket, hogy mondják el észrevételeiket. 
 
Bagi Zsolt Arnold képviselő elmondja, hogy kritikán alulinak tartja a kivitelezési 
munkálatokat.  
 
Bertalan László képviselő nem tudja, hogy a garanciális munka jó lesz-e. Kérné, hogy olyan 
szakembereket hozzanak ide a meglévő falak befejezéséhez, akik már végeztek ilyen munkát, 
hogy ne kelljen javítani. Nincs sík, egyenes és derékszög az épületen, minősíthetetlen az 
elvégzett munka. A felmerülő hibák nem az anyagiakon múlnak, hanem a szakértelem 
hiányán. Úgy gondolja, hogy a garanciális munkákért további pénzt fog kérni a kivitelező. 
 
Szobonya Tamás kivitelező elmondja, hogy az ajánlattételi dokumentáció összeállításakor az 
állapotfelmérés olyan szintű eltéréseket mutatott a valós állapothoz képest, amelynek 
orvoslására nem voltak felkészülve. Amikor megkapták a határidő hosszabbítást, akkor a 
műszaki ellenőr és a polgármester asszony jelenlétében tettek egy vállalást, hogy december 
31-ig szín alá kerül az épület, hogy az önkormányzat a pénzügyi elszámolást meg tudja tenni, 
továbbá vállalták, hogy garanciális javításokban elvégzik a hibák javítását saját költségükön. 
A szerződés szerinti kötelezettségeit teljesíteni fogja a cég reményei szerint első osztályú 
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minőségben. December 31-én állapotfelmérésben rögzítik a hibákat, majd március 31-én újra 
a még felmerülő hibákat megnézik, és május 31-ig elvégzik a javításokat saját költségükön. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester elmondja, hogy két lehetősége van a képviselő-
testületnek, vagy elfogadja ezt az állapotot, és bízik a vállalkozó ígéretében, hogy garanciális 
javításban kijavítja a hibákat, vagy a minőségi és mennyiségi kifogásokra tekintettel leállítják 
a kivitelezést. Ha leállítják a beruházást, akkor december 31-ig nem tudnak elszámolni a 
Magyar Államkincstár felé, és az önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége keletkezik. 
Javaslatokat vár a képviselő-testülettől. 
 
Bagi Zsolt Arnold képviselő véleménye, hogy mivel a vállalkozó megígérte, hogy 
garanciális munkában saját költségén kijavítja a hibákat, ezért nem javasolja a kivitelezés 
leállítását, mivel annak súlyos anyagi vonzata lenne. 
 
Gyárfás Lajos képviselő elmondja, hogy túl van egy felújításon, és ugyanezeket az ígéreteket 
végighallgatta, nem tud hinni a vállalkozóknak, bármilyen pénzügyi garanciát adnak. 
Kérdése, hogy hány szakember dolgozik a kivitelezésen? 
 
Seresné Lados Éva képviselő Bagi Zsolt képviselő javaslatával ért egyet, hogy adjanak 
lehetőséget a kivitelezés befejezésére. Kérdése a kivitelezőhöz, hogy esztétikailag 
megfelelőnek találták a munkafolyamatokat?  
 
Tóth Imre képviselő nem tud hinni a vállalkozó ígéretének, nem javasolja a munkálatok 
folytatásának engedélyezését.  
 
Szobonya Tamás kivitelező tájékoztatja a testület  tagjait, hogy jelenleg 4 szakember 
dolgozik a kivitelezésen, akiknek hidegburkoló és szobafestő szakképesítésük van. Látja, 
hogy esztétikailag nem megfelelő a munka, de ki fogják javítani. Saját költségükön vállalják, 
hogy javítják a hibákat.  
 

(Dr. Bakos Beáta képviselő megérkezik,  
a képviselő-testület 9 fő képviselő jelenlétében folytatja munkáját.) 

 
Major Ferencné képviselő a pályázatot ismerve tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy ez a 
pályázat már az elejétől időzavarral küzdött. Már a tervezés kapcsán több problémával 
szembesültek, ami a kivitelezés során megmutatta, hogy nem tudtak kellően kezelni. 30 millió 
forintos támogatást nyert el ezzel a pályázat, viszont nagyon komoly energetikai 
követelményeket támasztottak, melyek 2015. évi árakon lettek kiszámolva, a pályázat 
támogatásáról a döntés 2017. évben született meg. Probléma volt a beszerzési eljárás kapcsán 
is. Akik az előkészítésben, tervezésben és beszerzési eljárásban részt vettek partnerek nem 
biztos, hogy 100%-os minőségi munkát tudtak végezni. Egy 190 éves épületen nem biztos, 
hogy mindenhol derékszögűek, vízszintesek és függőlegesek a falak. A szerződéskötés 
elhúzódott, utána szembesültek azzal a ténnyel, hogy az épület helyi védettség alatt áll, és a 
kivitelező nem tudta addig elkezdeni a munkát, amíg minden engedélyt és dokumentációt elő 
nem teremtettek. Nem szeretné a hibák alól felmenteni a kivitelezőt, de voltak hiányosságok 
az előkészítés során. A pályázatban felmerültek költségek az előkészítés, tervezés, beszerzés 
és a menedzsment kapcsán, melyek folyamatosan kifizetésre kerültek. Ha most leállítja a 
kivitelezést a testület, akkor a kifizetett költségek az önkormányzat költségvetését fogják 
terhelni, mert a 30 millió forintot vissza kell fizetni a Magyar Államkincstáron keresztül az 
irányító hatóság felé. Egyik pályázatnál sem tolongtak a kivitelezők, tehát ha most leállítják a 
kivitelezést, akkor nincs rá biztosíték, hogy lesz olyan kivitelező, aki befejezi a munkát. 
Semmiképpen nem javasolja a kivitelezés leállítását, kéri a testületet, hogy bízzanak a 
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kivitelező ígéretében, hogy garanciális munkában kijavítja a hibákat, annál is inkább, mert 
másik két pályázatnál is ő kivitelező, és augusztus 31-ig még biztosan a településen marad. 
Javasolja, hogy a kooperációkon minden képviselő jelezze az észlelt problémákat. 
 
Lovász Imre jegyző javasolja, hogy az átadás-átvételkor legyenek jelen a képviselő-testület 
tagjai is a műszaki ellenőr és kivitelező mellett, ott jegyzőkönyv készül az állapotról, 
hibákról, és a képviselő-testület tagjai is elmondhatják észrevételeiket. 
  
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester javaslatot kér arra vonatkozóan, hogy az 
elhangzottak tükrében leállítsák-e a kivitelezést, vagy sem. 
 

(Heves vita folytatódik a képviselő-testület tagjai között.) 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester megkérdezi, hogy van-e olyan a képviselők 
között, aki azt mondja, hogy állítsák le a kivitelezést? 
 

(Hozzászólás nem hangzik el, így a képviselő-testület jóváhagyja a beruházás folytatását.) 
 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester megköszöni Szobonya Tamás kivitelezőnek, 
hogy elfogadta a meghívást. 
 

(Szobonya Tamás elhagyja a tanácstermet.) 
 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Lajosné Kiss Klára intézményvezető jelezte, 
hogy a napirendi pontok előtt szeretne valamit mondani a képviselő-testületnek, átadja neki a 
szót. 
 
Lajosné Kiss Klára: az óvodai nevelőtestület, illetve alkalmazotti közösség nevében 
megköszöni a képviselő-testület munkáját.   
 
 
 
1 .  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.  
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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  pénzügyi bizottság javaslatára? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
469/2018. (XII. 13.) 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. november 13-tól 
2018. december 6-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 .  
 
 
2 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Tájékoztató a szociális keret felhasználásáról 
Előadó: Lóczi István aljegyző, 

 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

 
Bertalanné Drávucz Katalin: a szociális keret felhasználásáról készült írásos anyagot 
mindenki megkapta, Lóczi István aljegyzőt kérdezi, hogy kívánja-e az írásos anyagot szóban 
összefoglalni, kiegészíteni? 
 
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: a bizottság elfogadásra 
javasolja az írásos anyagot az előterjesztés szerint. 
 
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. 
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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 szociális 
keret felhasználásáról készült tájékoztatót a bizottságok javaslatára az előterjesztés szerint? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
470/2018. (XII. 13.) sz. határozata 
 
A szociális keret felhasználásáról készült tájékoztató elfogadásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság és a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára 
figyelemmel elfogadja a szociális keret felhasználásáról készült tájékoztatót az 
előterjesztés szerint.  
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ 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 

Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) elfogadására 
Előadó: Lóczi István aljegyző, 

 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a Helyi Esélyegyenlőségi Programról készült írásos anyagot 
mindenki megkapta, átadja a szót Lóczi István aljegyzőnek. 
 
Lóczi István: 5 évente a Helyi Esélyegyenlőségi Programot szükséges elfogadni, ezért került 
most az új program előterjesztésre. Akik összeállították az anyagot legjobb tudásuk szerint 
dolgoztak, ezúton is szeretné megköszönni az anyag összeállításában részt vevő intézmények 
munkáját. Alpolgármester asszony fog arról tájékoztatást nyújtani, hogy mi az a két dolog 
amelyen változtattak, és beépítették az új programba. A megyéhez elküldték a mentor részére, 
aki elfogadásra javasolja az anyagot. 
 
Major Ferencné: a HEP-ben a lényegesebb változás a szegénységben, mélyszegénységben 
élők, és ezen belül is a nők helyzeténél a telepprogramban megfogalmazott célkitűzések 
alátámasztására pontosították a problémákat, és az intézkedési terveiket, valamint a 
gyermekeknél a nevelésbe kiadott gyermekeknél a nevelőszülői hálózattal kapcsolatos 
intézkedést építették bele. 

 
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 az írásos anyagot az előterjesztés szerint. 
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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 az ügyrendi 
bizottság javaslatára a Helyi Esélyegyenlőségi Programot az előterjesztés szerint? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
471/2018. (XII. 13.) sz. határozata 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a Helyi Esélyegyenlőségi 
Programot az előterjesztés szerinti tartalommal. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben 
  é r t e s ü l n e k .  
 
 

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

Előterjesztés a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény ideiglenes 
intézményvezető megbízásának meghosszabbítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 

Bertalanné Drávucz Katalin: Göröcs Lászlónak 2018. december 31-el lejár a jelenlegi 
intézményvezetői megbízása, ezért volt szükséges a képviselő-testület elé hozni ezt a 
napirendi pontot, hogy a megbízást meg lehessen hosszabbítani. Ügyrendi bizottság tárgyalta, 
elnök asszonyt kérdezi, hogy milyen javaslat született? 

 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja 
Göröcs László intézményvezető megbízásának meghosszabbítását 2019. június 30-ig, de 
legfeljebb az intézményvezetői munkakör pályázat útján történő betöltéséig. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye, vagy eltérő javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin: Göröcs Lászlót kérdezi, hogy vállalja-e a megbízást? 
 
Göröcs László: igen, vállalja. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az ügyrendi 
bizottság javaslatával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
472/2018. (XII. 13.) sz. határozata 

Göröcs László Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény megbízott 
intézményvezető megbízásának meghosszabbítására  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXIII. törvény és a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a 
helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes 
költségvetési intézményekről szóló 77/1993. (V. 12.) Kormányrendelet előírásaira 
figyelemmel 

 
Göröcs Lászlót 

 
(szül: Jászladány, 1965.10.07., a.n: Kiss Terézia, lakcím: 5055 Jászladány, Rózsa u. 
11. sz.) a 345/2017. (XI. 23.) számú Képviselő-testületi határozat érvényben tartása 
mellett továbbra is megbízza a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 
intézményvezetői feladatainak ellátásával 2019. június 30. napjáig, de legfeljebb az 
intézményvezetői munkakör pályázat útján történő betöltéséig, az alapilletményének 
és a vezetői pótlékának változatlanul hagyása mellett. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény helyben, 
 4./ Göröcs László 5055 Jászladány, Rózsa u.11. sz. 
 5./ Magyar Államkincstár Szolnok, Liget u. 6. sz. 

  é r t e s ü l n e k .  
 
 

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

Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár ideiglenes 
intézményvezető megbízásának meghosszabbítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 

 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 

Bertalanné Drávucz Katalin: Kun Adriennek is lejár a vezető megbízása, ezért szükséges a 
meghosszabbításról dönteni. Ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi, hogy 
milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja Kun 
Adrienn intézményvezető megbízásának meghosszabbítását 2019. június 30-ig, de legfeljebb 
az intézményvezetői munkakör pályázat útján történő betöltéséig. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye, vagy eltérő javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin: Kun Adriennt kérdezi, hogy vállalja-e a megbízást? 
 
Kun Adrienn: igen, vállalja, megköszöni a bizalmat. 
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az ügyrendi 
bizottság javaslatával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
473/2018. (XII. 13.) sz. határozata 

Kun Adrienn Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár megbízott 
intézményvezetői megbízásának meghosszabbítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXIII. törvény és a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a 
művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 
150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet előírásaira figyelemmel, 

Kun Adriennt 

(szül: Jászberény, 1977.10.24., a.n: Kun Mária, lakcím: 5055 Jászladány, Mátyás u.14. 
sz.) a 346/2017. (XI. 23.) számú Képviselő-testületi határozat érvényben tartása 
mellett továbbra is megbízza a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és 
Könyvtár (5055 Jászladány, Kossuth L. u. 110. sz.) vezetésével 2019. június 30-ig, de 
legfeljebb az intézményvezetői munkakör pályázat útján történő betöltéséig, az 
alapilletményének és a vezetői pótlékának változatlanul hagyása mellett. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 

 2./ Kun Adrienn Jászladány, Mátyás u. 14. 
 3./ Magyar Államkincstár Szolnok 
4./ 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 

Előterjesztés az Ozoróczky Mária Szociális Központ Szakmai Program, valamint a 
Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadására 
Előadó: Müllerné Braun Erika intézményvezető, 

 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az Ozoróczky Mária Szociális Központ Szakmai 
Programjáról, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatáról készült írásos anyagot 
mindenki megkapta, átadja a szót Müllerné Braun Erika intézményvezetőnek. 
 
Müllerné Braun Erika: azért került sor a két anyag módosítására, mert változtak a szociális 
törvények, valamint január 1-től szeretnék bevezetni a demens nappali ellátást, és ezzel 
egészítette ki a Szakmai Programot. 
 
Lovász Imre: mivel sok pontban változott és kiegészült a Szakmai Program valamint a 
Szervezeti és Működési Szabályzat, ezért kéri, hogy a jelenleg hatályos dokumentumokat 
helyezze a képviselő-testület hatályon kívül, és fogadja el az új dokumentumokat.  
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Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi, hogy 
milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja a 
Szakmai Program és Szervezeti és Működési Szabályzat hatályon kívül helyezését, valamint 
javasolja az új Szakmai Program és az új a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadását. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye, vagy eltérő javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az ügyrendi 
bizottság javaslatára az Ozoróczky Mária Szociális Központ jelenleg hatályos Szakmai 
Programjának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának hatályon kívül helyezésével? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
474/2018. (XII. 13.) sz. határozata 

Az Ozoróczky Mária Szociális Központ Szakmai Programjának, valamint Szervezeti és 
Működési Szabályzatának hatályon kívül helyezéséről 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel 2018. december 31-el hatályon kívül 
helyezi az Ozoróczky Mária Szociális Központ 2016. július 1-től hatályos, többször 
módosított Szakmai Programját, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatát.  

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 

 2./ Ozoróczky Mária Szociális Központ helyben 
 é r t e s ü l n e k .  

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az ügyrendi 
bizottság javaslatára az Ozoróczky Mária Szociális Központ új Szakmai Programjának, 
valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
475/2018. (XII. 13.) sz. határozata 

Az Ozoróczky Mária Szociális Központ Szakmai Programjának, valamint Szervezeti és 
Működési Szabályzatának elfogadásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja az Ozoróczky Mária Szociális 
Központ 2019. január 1-től hatályos Szakmai Programját, valamint Szervezeti és 
Működési Szabályzatát az előterjesztés szerinti tartalommal.  

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 

 2./ Ozoróczky Mária Szociális Központ helyben 
 é r t e s ü l n e k .  
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7 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a NÜVI kérelmének megtárgyalására 
Előadó: Göröcs László mb. intézményvezető, 

 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a NÜVI kérelmét írásban mindenki megkapta, átadja a szót 
Göröcs László megbízott intézményvezetőnek. 
 
Göröcs László: a szippant autónak lejárt a műszaki engedélye, elvitték javíttatni, és közben 
kiderült, hogy a tartály annyira tönkrement, hogy javíthatatlan, nem lehet hegeszteni. Utána 
néztek, és egy új tartály 1.700.000,- forintba kerülne. Olyan szippantó autót nem találtak, ami 
érvényes okmányokkal rendelkezne. Jászberényben találtak egy olyan szippantót 500.000,- 
forintért, ami alkatrésznek megfelelő lenne, mert tartálycserével megoldható a jelenlegi 
gépjármű felújítása, és további működtetése. 
 
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 500 ezer forint értékben megvásárolni a fent említett gépjárművet alkatrésznek. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye, vagy eltérő javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

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

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
476/2018. (XII. 13.) sz. határozata 
 
A NÜVI kérelmére szippantó alkatrész beszerzésére 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel támogatja a NÜVI kérelmére a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére – mint kötelező 
önkormányzati feladat ellátására – alkalmas gépjármű alkatrész beszerzését 500.000,- 
forint értékben. 
Képviselő-testület a beszerzést összegét az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a 
talajterhelési díj bevétel terhére biztosítja. 
Képviselő-testület felhatalmazza Göröcs Lászlót, a NÜVI megbízott 
intézményvezetőjét az alkatrész megvásárlására. 
 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 

 2./ NÜVI 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 Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 296/2018. (XII. 
01.) számú határozatának támogatására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a Jánoshida kérelmét írásban mindenki megkapta, melyet 
bizottság nem tárgyalt. Jánoshida polgármestere Eszes Béla jelezte, hogy a falugyűlésükön 
szembesültek azzal, hogy a Takarékszövetkezet helyi kirendeltsége bezárásra fog kerülni 
2019. január 1-től. Szóba került az is, hogy Alattyán, Jásztelek, Jászfelsőszentgyörgy és 
Jászladány településeken is bezárásra fog kerülni a Takarékszövetkezet, a megyében 
Szolnokon, Jászberényben és Jászalsószentgyörgyön fog működni kirendeltség. A 
polgármester úr azzal a kéréssel fordult a jászsági települések önkormányzataihoz, hogy 
támogató határozataikkal erősítsék azt, hogy mivel Jánoshidán OTP sincs, ezért 
fennmaradhasson náluk is a kirendeltség, még úgy is, ahogy jelenleg működik, hogy heti két 
alkalommal vannak nyitva. A pénzügyi bizottság külsős tagja Donkó Veronika arról 
tájékoztatta a bizottsági tagokat, hogy valószínűleg a közel jövőben Jászladányon is bezárják 
a helyi kirendeltséget. 
 
Bagi Zsolt Arnold: a bank piacorientált, hogy mondja azt egy önkormányzat, hogy ne zárjon 
be?  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a jászság összefogásával szeretnék elérni, hogy ne zárjon be 
az intézmény.  
 
Bagi Zsolt Arnold: kérhetné azt a Takarékszövetkezet, hogy akkor az önkormányzatok, a 
vállalkozások náluk bonyolítsák a pénzforgalmukat. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a Takarékszövetkezet nem akar egyeztetést, ők megvizsgálták, 
hogy ezeknek a kirendeltségeknek a működtetése mennyire takarékos, és így döntöttek. Ha 
megnézik, akkor nincs még egy ilyen bank az országban, ami minden településen jelen van. 
Ők számoltak, mérlegelték a lehetőségeket, és a bezárás mellett döntöttek. 
 
Bagi Zsolt Arnold: a lakosoknak nehézséget fog okozni, ha nincs másik ATM a településen. 
 
Mezei Norbert: az ATM automata nem fog megszűnni. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az ATM megmarad, csak ügyet intézni nem fognak tudni az 
emberek. 
 
Bagi Zsolt Arnold: valószínűleg azért zárnak be, mert nincsen forgalmuk. Posta sincsen a 
településen? 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: igen. 
 
Tóth Imre: javasolja, hogy elviekben támogassák a kérelmet.  

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az elvi 
támogatással? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
477/2018. (XII. 13.) sz. határozata 
 
Jánoshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 296/2018. (XII. 01.) számú 
határozatának támogatásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Jánoshida 
polgármesterének kérésére a Jánoshida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
a Jánoshidai 3A Takarékszövetkezeti Kirendeltség 2019. január 1-vel történő bezárási 
szándékának visszavonási kérelméről, legalább a jelenlegi nyitva tartás fenntartásáról 
és az egyedüli helyi 24 órás ATM működésének folyamatos biztosításáról szóló 
296/2018. (XII. 01.) számú határozatát. 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben támogatja a 
Jánoshida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 296/2018. (XII. 01.) számú 
határozatában foglaltakat. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Jánoshida Polgármestere 

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

Előterjesztés az EFOP-1.5.3 és EFOP-3.9.2 kódszámú projektek keretében települési 
ösztöndíj és ösztönző pályázatok meghirdetésére 
Előadó: Major Ferencné alpolgármester 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az EFOP pályázatokkal kapcsolatos írásos előterjesztést 
mindenki megkapta, átadja a szót Major Ferencné alpolgármesternek. 
 
Major Ferencné: lassan menetrend szerint minden képviselő-testületi ülésre beterjesztésre 
kerül ez az előterjesztés, mert mindig kiírják a pályázatokat, de nem érkezik be támogatási 
kérelem. Szeretné kérni, hogy a képviselő-testület ismételten írja ki a pályázatokat az 
előterjesztés szerint. Szükséges még az előző pályázati eljárások eredménytelenné 
nyilvánítása is az előterjesztésben szereplő határozati javaslat szerint. Az előterjesztés 
tartalmazza a települési tanulói ösztöndíj pályázatok újbóli meghirdetését is. Ennek az előző 
kiírása 2018 júniusában volt, mely 5 hónapos időtartamra volt kiírva, ennek most januárban 
jár le a támogatási időszaka, ezért szükséges egy újabb 5 hónapos intervallumra kiírni a 
pályázatot a korábbi feltételek változatlanul hagyása mellett. A települési ösztönző 
támogatások és ösztöndíjak forrása a projektek költségvetése. A meghirdetésre kerülő 
pályázatok esetében 3 fős bírálóbizottságot szükséges kijelölnie a képviselő-testületnek, 
javasolja az előterjesztés szerinti bíráló bizottságok létrehozását. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye, vagy eltérő javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester átadja az ülés vezetését  
Major Ferencné alpolgármesternek.  

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester elhagyja a tanácstermet, a képviselő-testület 8 
fő képviselő jelenlétében folytatja munkáját. 
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Major Ferencné alpolgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az EFOP 1.5.3 pályázat 
kertében a települési ösztönző pályázat eredménytelenné nyilvánításával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
478/2018. (XII. 13.) 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 .  

 
 
Major Ferencné alpolgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az EFOP-1.5.3 pályázat 
keretében települési ösztönző pályázat meghirdetésével? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
479/2018. (XII. 13.) 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 .  

 
 
Major Ferencné alpolgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az EFOP-1.5.3 pályázat 
keretében a települési ösztöndíj pályázat eredménytelenné nyilvánításával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
480/2018. (XII. 13.) 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 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 .  

 
 
Major Ferencné alpolgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az EFOP-1.5.3 pályázat 
kapcsán a települési ösztöndíj pályázat meghirdetésével? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
481/2018. (XII. 13.) sz. határozata 
 
Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti 
járásban” című projekt keretében települési ösztöndíj pályázat meghirdetésére 

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

Határidő: a felhívás szerint 
Felelős: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 

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

 
 
Major Ferencné alpolgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az EFOP-1.5.3 pályázat 
kapcsán a 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 
482/2018. (XII. 13.) 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 
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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 felhívások 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 .  

 
 
Major Ferencné alpolgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az EFOP-3.9.2 pályázat 
kapcsán a települési ösztönző pályázat eredménytelenné nyilvánításával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
483/2018. (XII. 13.) sz. határozata 
 
Az EFOP-3.9.2-16-2017-00019 kódszámú, „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti 
járásban” című projekt keretében települési ösztönző pályázat eredménytelenné 
nyilvánításáról 
 

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

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

 
 
Major Ferencné alpolgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az EFOP-3.9.2 pályázat 
kapcsán a települési ösztönző pályázat meghirdetésével? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
484/2018. (XII. 13.) 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 
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Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

 
 
Major Ferencné alpolgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az EFOP-3.9.2 pályázat 
kapcsán települési ösztöndíj pályázat meghirdetésével? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
485/2018. (XII. 13.) sz. határozata 
 
Az EFOP-3.9.2-16-2017-00019 kódszámú, „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti 
járásban” című projekt keretében települési ösztöndíj pályázat meghirdetésére 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete települési ösztöndíj 
pályázatot hirdet az EFOP-3.9.2-16-2017-00019 kódszámú, „Humán kapacitások 
fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekt keretében hátrányos helyzetű tanulók/ 
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 .  

 
 
Major Ferencné alpolgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az EFOP-3.9.2 pályázat 
kapcsán a 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 
486/2018. (XII. 13.) sz. határozata 
 
Az EFOP-3.9.2-16-2017-00019 kódszámú, „Humán kapacitások 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 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 0 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Tájékoztatás kérése a mezőőrség munkájával kapcsolatban 
Előadó: Bagi Zsolt Arnold képviselő 
 
Major Ferencné: átadja a szót Bagi Zsolt Arnold képviselőnek. 
 
Bagi Zsolt Arnold: nagyon nagy szemétmennyiség halmozódik fel Jászladány külterületén. 
Az elmúlt héten volt egy szóváltása a mezőőrökkel ez ügyben. Meg szeretné kérdezni, hogy a 
munkaköri leírásuk mit tartalmaz, hogyan lehet módosítani, a munkaidejük hogy van 
szabályozva, és hogyan lehet módosítani? Milyen bírságolások történtek ez ügyben? És 
kérdése még továbbá, hogy van-e még rajta kívül, és a Jász-Föld Zrt-n kívül, aki 
elégedetlenségét fejezte ki a mezőőrség munkájával kapcsolatban?  
 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester visszaérkezik a tanácsterembe, 
a képviselő-testület 9 fő képviselő jelenlétében folytatja munkáját,  

Major Ferencné alpolgármester visszaadja az ülés vezetését  
Bertalanné Drávucz Katalin polgármesternek. 

 
Lovász Imre: a munkaidejük reggel fél 8-tól délután 16 óráig tart, pénteken 13 óráig. A 
munkaköri leírásukat meg lehet tekinteni, viszont jogszabály határozza meg, hogy milyen 
feladatokat láthatnak el. Valóban megszaporodott a külterületi szemetelés, főleg a 0202 hrsz-ú 
ingatlanon, mely a reptéri gödör. A mezőőrök közel 7-8 esetet észleltek az elmúlt 1-1,5 
hónapban, 1 eset kivételével minden esetben el is indult az eljárás, ebben az 1 esetben is meg 
fog indulni. Vannak ellenőrzések is, és van, aki már el is takarította a szemetet, illetve olyan 
is, aki péntekig kapott határidőt. A többi esetben is folyamatosan eljárási cselekmények 
történnek. Más helyről nem érkezett még panasz, maximum ügyiratáttétel érkezett 
ugyanabban az ügyben, ott is elindították az eljárást.   
 
Bagi Zsolt Arnold: évekkel, évtizedekkel ezelőtt azt mondta a képviselő-testület, hogy 
amennyiben olyan típusú a szemét, akkor azt tegyék be az autójukba, és hozzák be. Nagy 
felháborodás lett ebből, hogy ők hogyan rakják be más szemetét az autójukba. 
Ami a Tiszasülyi úton megy ki betonút a szerfás felé, ott az út egyik felére építési hulladékot, 
vízvezetékcső, wc ülőke stb. volt kidobva, és szólt a mezőőröknek, hogy miért nem dobják be 
az autóba, még segített is volna nekik, hogy ne legyen ott a szemét az úton. A mezőőrök azt 
kérték, hogy mondja meg ki tette oda a szemetet, mert ők nem azért vannak, hogy a szemetet 
szedjék. Mondta nekik, hogy ők azért vannak, hogy ne másnak kelljen a kivágott fát 
eltakarítani, mert elviszik a vastag törzset, a vékonyat otthagyják. Meg sem kellene történnie 
annak, hogy leborítják a szemetet. A szemetet nem 8-tól 16 óráig teszik le, és nem akkor, 
amikor a mezőőröknek munkaidejük van.  
 
Lovász Imre: jellemzően helyi vállalkozások teszik le a szemetüket, legtöbb esetben hagytak 
is olyan nyomot, ami alapján az eljárást meg lehetett indítani velük szemben. Mivel a 
szemetelés szabálysértésnek minősül, ezért az ügyben hatáskörrel rendelkező szervet kell 
haladéktalanul értesíteniük, és kezdeményezni az eljárás megindítását. Mivel hatáskörrel a 
helyi jegyző rendelkezik, ezért neki szokták behozni a fényképeket, jegyzőkönyvet vesznek 
fel, valamint azokat az iratokat, amelyek személyes adatokat tartalmaznak, beleteszik egy 
nylon zacskóba és mellékelik a jegyzőkönyvhöz, így lehet megindítani az eljárást. Azért sem 
szerencsés, hogy rögtön felpakolják és elvigyék, mert akkor nem tudnak nyomást gyakorolni 
azokra a személyekre, akik szemetelnek. 
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Bagi Zsolt Arnold: az nem elég bizonyíték erejű tény, hogy lefényképezik? 30 nap határidőt 
kapnak arra, hogy eltakarítsák, annyi idő alatt szétrohad az is, amit még esetleg föl lehetett 
volna szedni. Széthúzzák a kóbor kutyák, a róka, a szarka. Nagyon kényelmes foglalkozássá 
vált ez a mezőőrség, beülnek ketten az autóba, bizonyos időközönként megjelennek, és ennyi. 
Nem olyan hatalmas végzettségük van ezeknek az embereknek, hogy egy munkavédelmi 
kesztyűben a szolgálati autóra feltegyék a frissen keletkezett, nem szutykos szemetet.  
 
Lovász Imre: az elmúlt másfél hónapban kikerült kb. 10-15m3 szemét. Dönthet úgy a 
képviselő-testület, hogy az önkormányzat gyűjtse össze ezeket a szemeteket, és a 
hulladéklerakóba szállítsa el, de ennek költsége lesz. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ami beazonosítható azt vigye haza az, aki kivitte. 
 
Mezei Norbert: azt sokallja Bagi Zsolt képviselő úr, hogy 30 napot kap rá a tulajdonos, hogy 
elszállítsa a szemetet. 
 
Bagi Zsolt Arnold: azért sokallja a 30 napot, mert ha ott marad a szemét, akkor még 
szaporodni fog, mert más is odaviszi. 
 
Mezei Norbert: ha az önkormányzat összeszedi a szemetet, akkor kifizeti helyettük a 
szemétszállítást.  
 
Bagi Zsolt Arnold: van olyan gazda, aki nem bír bemenni a földjére, mert szemét van előtte.  
 
Lovász Imre: meg tudják tenni azt, hogy az önkormányzat elszállíttatja a szemetet, és 
ráterheli a szemetelőre, de nagyon sok esetben ez behajthatatlan köztartozásnak fog 
minősülni. Ha a szemetelő van rá kötelezve, hogy elszállítsa a szemetet, akkor van rá esély, 
hogy elviszik. Vannak olyan személyek is, akikről el sem tudnák képzelni, hogy szemetet 
visznek ki, azoknál pedig azért visszatartó erő, hogy ne derüljön ki, és ők biztos nem fognak 
többé szemetet kivinni. Ha nem lehet a szemétből beazonosítani, hogy ki helyezte el, akkor az 
ingatlantulajdonos ellen kell eljárást indítani, ami újabb problémát fog okozni. 
 
Szöllősi János: nem lehet a 30 napot lerövidíteni, hogy azonnal fel legyen szólítva, hogy 
tüntesse el a szemetet? 
 
Lovász Imre: az eljárás rögtön megindul, amint jelzik a mezőőrök, hivatalosan 60 nap az 
eljárási idő. Van olyan eset, amikor bejön az elkövető, és jegyzőkönyvben vállalja, hogy 
korábban elszállítja a szemetet, akkor hamarabb megoldódik a probléma. 
 
Bagi Zsolt Arnold: hétvégén nincs is mezőőri szolgálat.  
 
Lovász Imre: minden gazda rendelkezik a mezőőrök telefonszámával, ha valamelyikük 
bejelentést tesz, akkor mennek. 
 
Bagi Zsolt Arnold: hétvégén ki van kapcsolva, már volt olyan eset, amikor próbálta hívni. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi Bagi Zsolt képviselőt, hogy el tudja-e fogadni, ha 
a testület megbízza a jegyzőt, hogy vizsgálja felül a mezőőrök munkaidejét, hogy a 
jogszabály mit enged meg. 
 
Bagi Zsolt Arnold: igen, el tudja fogadni, jó lenne, ha még reggel 6-kor, és este 6-kor is 
tennének egy-két kört, amikor mennek a vállalkozók.  




