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XVII. 
 
 
 
 

Iktatószám: 278-10/2018. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ-

KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA     
 

2018. június 20-án megtartott,  
n y í l t , s o r o s  üléséről 

  

116/2018. (VI.20.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítá-
sára 

117/2018. (VI.20.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

12. napirendi pont felvétele napirendre 
 

118/2018. (VI.20.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

Módosított napirend elfogadására 
 

119/2018. (VI.20.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

Javaslat a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 
Jászladány településen nyújtott 2017. évi tevé-
kenységéről szóló beszámolójára 
 

120/2018. (VI.20.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

Javaslat a Jászladány Nagyközségi Önkormány-
zat, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. és a 
DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. között a 
Jászladány, Nagytemető u. 1. sz. 292 hrsz-ú ön-
kormányzati ingatlan vonatkozásában bérleti 
szerződés megkötésére 
 

121/2018. (VI.20.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

Javaslat az Aradi vértanúk emlékhely kialakításá-
ra 

122/2018. (VI.20.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

Javasat szenvedélybetegek alacsony küszöbű 
szolgáltatásának kialakítási lehetőségéről 
 

123/2018. (VI.20.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérel-
mére 2 fő kisgyermekgondozó–nevelő és 1 fő 
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 bölcsődei dajka álláshely biztosítására 
 

124/2018. (VI.20.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

Javaslat a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérel-
mére 1 fő pedagógiai asszisztens álláshely bizto-
sítására 
 

125/2018. (VI.20.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetési 
előirányzatainak módosítására 
 

126/2018. (VI.20.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetési 
rendeletének módosítására 

127/2018. (VI.20.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

Javaslat a NÜVI a képviselő-testület két ülése 
között a közmunka programokban foglalkoztatot-
tak által végzett munkákról szóló beszámolójára 
 

128/2018. (VI.20.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

Javaslat az I. és III. felnőtt háziorvosi körzetek 
rezsitámogatás finanszírozásának felhasználására 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: 2018. június 20-án Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület 
PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ-KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA n y í l t,  s o r o s ülésén 
a Polgármesteri Hivatal dísztermében. 
 
Jelen vannak:   

 
Tóth Imre 
Gyárfás Lajos 
Bertalan László 
Drávuczné Karkus Zsuzsanna 
Major Antal 

  5 fő bizottsági tag 
 
Tanácskozási joggal jelenlévők: 
 
 Lovász Imre   jegyző 
 Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 Lóczi István   aljegyző 
 Major Ferencné    alpolgármester 
 Mezei Norbert   pénzügyi osztályvezető  
 Lajosné Kiss Klára   intézményvezető 
 Müllerné Braun Erika intézményvezető 
 Kun Adrienn   mb. intézményvezető 
 Göröcs László   mb. intézményvezető 
 Dankó Zoltán    főépítész 
 Bertalan János   jászkapitány 
 
     

Tóth Imre levezető elnök: tisztelettel köszönti a bizottság tagjait és a megjelenteket. Bagi 
Zsolt Arnold elnök nem tud jelen lenni, ezért felkérte az ülés levezetésére. Megállapítja, hogy 
a bizottság 7 tagjából 5 fő jelen van, az ülés határozatképes. Donkó Veronika szintén jelezte 
távolmaradása okát. Javasolja, hogy a bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet Gyárfás Lajos 
hitelesítse.  

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Tóth Imre levezető elnök szavazásra teszi, ki az, aki elfogadja Gyárfás Lajost jegyzőkönyv 
hitelesítőnek? A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határo-
zatot hozza: 
 
116/2018. (VI.20.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság a 2018. június 20-i Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bi-
zottsági ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Gyárfás Lajost jelöli ki.  



4 
 

Erről értesül:   1./  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság   
 
 
Tóth Imre levezető elnök: a meghívót, és a napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket 
mindenki megkapta írásban. Kívánják-e a napirendet kiegészíteni, módosítani?  

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Tóth Imre levezető elnök javasolja, hogy a zárt ülés 12. napirendi pontjaként kerüljön meg-
tárgyalásra az „Előterjesztés a Jászladány Attila u. 9. szám (809 hrsz.) alatti ingatlan ér-
tékesítési ajánlatának megtárgyalására”, melynek előadója Bertalanné Drávucz Katalin 
polgármester legyen. 

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Tóth Imre levezető elnök szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy a zárt ülés 12. na-
pirendi pontjaként az „Előterjesztés a Jászladány Attila u. 9. szám (809 hrsz.) alatti ingat-
lan értékesítési ajánlatának megtárgyalására” legyen, melynek előadója Bertalanné 
Drávucz Katalin polgármester? 
A javaslatot a bizottság  5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határoza-
tot hozza: 
 
117/2018. (VI.20.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
12. napirendi pont felvétele napirendre 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága a következő napirendi ponttal egészíti ki a zárt ülésének na-
pirendjét: 

 
12./ Előterjesztés a Jászladány Attila u. 9. szám (809 hrsz.) alatti ingatlan ér-

tékesítési ajánlatának megtárgyalására 

Előadó:  Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 
 

 Erről értesül:   1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
 
Tóth Imre levezető elnök szavazásra teszi, ki fogadja el a 10 nyílt és 2 zárt napirendi pontból 
álló napirendet, melyet a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő 
határozatot hozza: 
 
118/2018. (VI.20.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Módosított napirend elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság a 2018. június 20-i soros ülés napirendjét a következőkép-
pen fogadja el: 

 

N a p i r e n d : 

1./ Beszámoló a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Jászladány településen nyúj-
tott 2017. évi tevékenységéről  
Előadó: Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. képviselője 
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2./ Előterjesztés a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat, a Tiszamenti Regionális 

Vízművek Zrt. és a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. között a Jászladány, 
Nagytemető u. 1. sz. 292 hrsz-ú önkormányzati ingatlan vonatkozásában bérleti 
szerződés megkötésére 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin, 
 Lovász Imre jegyző 
 

3./ Előterjesztés az Aradi vértanúk emlékhely kialakítására 
Előadó: Ideiglenes bizottság 
 

4./ Tájékoztató szenvedélybetegek alacsony küszöbű szolgáltatásának kialakítási 
lehetőségéről 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Baginé Gavaldik Lívia JCSGYK intézményvezető 
 

5./ Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérelme az új bölcsődei csoport működtetése ér-
dekében 2 fő kisgyermekgondozó–nevelő és 1 fő bölcsődei dajka álláshely biztosí-
tására 
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető 
 

6./ Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérelme 1 fő pedagógiai asszisztens álláshely biz-
tosítására 
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető 

  

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

 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 
  

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

 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 
  

9./ A NÜVI beszámolója a képviselő-testület két ülése között a közmunka progra-
mokban foglalkoztatottak által végzett munkákról 
Előadó: Göröcs László mb. intézményvezető 
 

10./ Előterjesztés az I. és III. felnőtt háziorvosi körzetek rezsitámogatás finanszírozá-
sának felhasználására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 
  

Zárt ülés:  
 
 
11./ Előterjesztés a közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak továbbfoglalkoztatásának 

lehetőségeiről 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

 Intézményvezetők 
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12./  Előterjesztés a Jászladány Attila u. 9. szám (809 hrsz.) alatti ingatlan értékesítési 

ajánlatának megtárgyalására 
Előadó:  Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 

  

Erről értesül:   1./  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
 

1. NAPIRENDI   PONT 

Beszámoló a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Jászladány településen nyújtott 2017. 
évi tevékenységéről  
Előadó: Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. képviselője 

Tóth Imre levezető elnök: Az írásos anyagot mindenki megkapta. A TRV Zrt. képviselője 
várhatóan a holnapi képviselő-testületi ülésen lesz jelen, ha van kérdés a bizottság tagjai ré-
széről továbbítani fogják. Egy számszaki hibát észrevettek, a holnapi ülésen rá fognak kér-
dezni.  

Major Antal: Az utóbbi időben sok probléma volt az ivóvízzel kapcsolatban, de a kérdése 
nem erre vonatkozik. A beszámolóból látszik, hogy a 2355 vízbekötéssel szemben a csatorna 
rákötések száma csupán 1109. Kérdése, hogy mi az akadálya a csatorna rákötéseknek? 

Tóth Imre levezető elnök: Továbbítani fogják a kérdést a TRV Zrt. felé. Kérdi, van-e valaki-
nek további kérdése, észrevétele az írásos anyaggal kapcsolatban?  

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Tóth Imre levezető elnök szavazásra teszi, ki az, aki elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Jászladány településen nyújtott 2017. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerint, azzal a kiegészítéssel, hogy a Kép-
viselő-testület ülésén a TRV Zrt. képviselője válaszolja meg azt a kérdést, hogy miért ala-
csony a csatorna bekötések aránya? A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a 
javaslatot és a következő határozatot hozza: 
 
119/2018. (VI.20.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Javaslat a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Jászladány településen nyújtott 2017. 
évi tevékenységéről szóló beszámolójára 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-Köz- 
beszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a 
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2017. évi tevékenységéről készült beszámolóját, 
azzal a kiegészítéssel, hogy a Képviselő-testület ülésén a TRV Zrt. képviselője válaszol-
ja meg azt a kérdést, hogy miért alacsony a csatorna bekötések aránya a vízbekötések 
számához képest. 

Erről értesül:   
 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
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2. NAPIRENDI   PONT 

Előterjesztés a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat, a Tiszamenti Regionális Vízmű-
vek Zrt. és a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. között a Jászladány, Nagytemető u. 1. 
sz. 292 hrsz-ú önkormányzati ingatlan vonatkozásában bérleti szerződés megkötésére 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin, 

 Lovász Imre jegyző 
 

Tóth Imre levezető elnök: Kérdezi Lovász Imre jegyzőt, kívánja-e kiegészíteni, összefoglal-
ni az írásos anyagot? 

Lovász Imre jegyző: Januárban jött az első megkeresés a TRV Zrt.-től azzal kapcsolatban, 
hogy a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. szeretne létesíteni egy tornyot a Vízmű telepen. 
Az Önkormányzat ekkor tájékoztatta a TRV Zrt. arról, hogy tárgyalásokat folytat a DIGI Kft.-
vel egy hasonló torony létesítéséről, amely kapcsán a szerződés mindkét fél részéről aláírásra 
került. Ezt követően a TRV Zrt. ismételten megkereste az önkormányzatot elvi hozzájárulást 
kérve, hogy a DIGI Kft. a Vízmű telepen is létesíthessen egy antennát. Az elvi hozzájárulást 
megkapták, melyet követően további egyeztetéseket folytattak a DIGI Kft.-vel. Ennek megfe-
lelően elküldték a szerződés tervezetet, amelyet az önkormányzat ügyvédei átnéztek, és elfo-
gadhatónak találták. A szerződés tervezet kiküldésre került a Pénzügyi Bizottság és a Képvi-
selő-testület tagjainak.  

Tóth Imre levezető elnök: Kérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, javaslata? 

 Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Tóth Imre levezető elnök szavazásra teszi ki az, aki elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 
és a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. között a Jászladány, Nagytemető u. 1. sz. 292 hrsz-ú 
önkormányzati ingatlan vonatkozásában bérleti szerződés megkötését az előterjesztés szerint, 
melyet a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza: 
 
120/2018. (VI.20.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat, a Tiszamenti Regionális Vízművek 
Zrt. és a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. között a Jászladány, Nagytemető u. 1. sz. 
292 hrsz-ú önkormányzati ingatlan vonatkozásában bérleti szerződés megkötésére 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-Köz- 
beszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja a Jászladány 
Nagyközségi Önkormányzat, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. és a DIGI Táv-
közlési és Szolgáltató Kft. között a Jászladány, Nagytemető u. 1. sz. 292 hrsz-ú ön-
kormányzati ingatlan vonatkozásában bérleti szerződés megkötését az előterjesztésben 
foglaltak szerint. Továbbá javasolja, hogy a Képviselő-testület bízza meg a polgármes-
tert a szerződés aláírásával. 

 
Erről értesül:   

 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
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3. NAPIRENDI   PONT 

Előterjesztés az Aradi vértanúk emlékhely kialakítására 
Előadó: Ideiglenes bizottság 

Tóth Imre levezető elnök: Az ideiglenes bizottság részéről felkéri Major Ferencné alpolgár-
mestert ismertesse a napirendi pontot. 

Major Ferencné: Az előző képviselő-testületi ülésen tárgyaltak az Aradi vértanúk emlékhely 
kialakításáról. Az akkori előterjesztést Dankó Zoltán főépítész készítette, amelyben több ja-
vaslat is szerepelt. A Képviselő-testület a 4. javaslatot fogadta el a helyszínre vonatkozóan, 
így a Nemzeti Összetartozás Emlékpark szilvamag alakú szabad területén kerülhet kialakítás-
ra az emlékhely. Dankó Zoltán készített egy látványtervet is. Egy másfél méter magas emlék-
kő készülne, melyen egy emléktábla kap helyet az „Aradi vértanúk emlékére” felirattal. Va-
lamint 13 jelfa kerül elhelyezésre, amelyek 45o-os szögben, csapottan lesznek elvágva, rajtuk 
emléktáblával, amelyen a 13 vértanú arcképe és neve szerepel. Ezen elképzelés mentén pró-
bálták a költségbecsléseket elkészíteni, amelyben Göröcs László volt segítségére. Az előter-
jesztésből látható, hogy a szükséges faanyagot a TÉBA TÜZÉP felajánlotta, a terméskő és a 
térkő pedig a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézménynél rendelkezésre áll. 
Ami költségként jelentkezik az tehát az emléktábla, és a jelfákon az ellipszis alakú tábla. Az 
előterjesztés tartalmazza a várható költségeket. Kértek költségbecslést arra az esetre is, ha a 
márványlapon csak név szerepel, de nem kaptak összeget.  

Bertalan László: Kérdezi, miért nem sikerült árajánlatot beszerezni erre az esetre? 

Göröcs László: A vállalkozó elmondása szerint úgy nem megfelelő a végeredmény, ezért 
csak olyan árajánlatot adott, amelyben a név mellett arckép is szerepel. 

Bertalan János: Minden hasonló terv megvalósításánál a pénz a legproblémásabb dolog. Bár 
nem nagy összegről van szó, de az előteremtésén mégis gondolkodni kell. A kivitelezéshez 
szükséges anyagok egy részére már történt felajánlás. Úgy gondolja, hogy lehetne gyűjtést 
szervezni, például egy jótékonysági bál bevételét erre a célra fordítani. Ne legyen anyagi aka-
dálya annak, hogy méltó emlékhely kerüljön kialakításra. A munka kezdődjön el mielőbb. A 
márványtábla elhelyezése már úgyis az utolsó mozzanat. Szeretne tevékenyen részt venni az 
emlékhely kialakításában, ezért ha vasanyag, festék, ragasztóanyag szükséges, azt biztosítja.  

Major Antal: Kérdezi, hogy a másfél méter magas kőtömb formájáról van-e már elképzelés? 

Dankó Zoltán: A kőrakás jellegét szeretnék kihangsúlyozni, nem lesz szabályos. Információi 
szerint gyermekfej nagyságú terméskövek állnak rendelkezésre. Ezekből egy szabálytalan, de 
felfelé csökkenő méretű másfél méter magas kőrakást terveznek. Egy helyen sík hatása lesz, 
ide kerül elhelyezésre a márványtábla. A márvány kapcsán annyit szeretne hozzáfűzni, hogy 
felirathoz alkalmas, azonban az erezete miatt arcképhez nem szerencsés választás. A sajátos 
textúra eltorzíthatja a vonásokat. Az előző előterjesztésben is a gránitot javasolta, vagy vala-
milyen homogénebb követ.  

Bertalan János: Véleménye szerint szürke, vagy fekete gránitot kellene használni, amely jól 
véshető, az arckép felismerhető lesz, és időtálló. A költségbecslés is erre vonatkozik.  

Major Antal: A korábbi gondolatmenethez kapcsolódóan úgy véli, hogy a Ladányi Hírek 
következő számában megjelenhetne az elképzelés, és hogy várják az adományokat.  

Bertalan László: Nem gondolja, hogy a lakosságtól kellene várni az adományokat, a tavalyi 
évben a Világtalálkozó kapcsán sem voltak aktívak. A holnapi képviselő-testületi ülésen fel-
ajánlja egy havi tiszteletdíját a Jászladányért Egyesület részére, az emlékhely kialakításának 
megvalósítására. 
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Ha a képviselő-testület minden tagja tenne ha-
sonló felajánlást, akkor a táblán fel lehetne sorolni azoknak a nevét, akik hozzájárultak az 
emlékhely létrehozásához, természetesen Bertalan Jánossal az élen.  

Dankó Zoltán: Vannak kétségei, nem a dolog szellemisége, hanem a megjelenése tekinteté-
ben. A tábla méretéhez képest vagy nagyon kisméretűek lesznek a betűk, vagy túlságosan 
dominálnak majd a nevek. Célszerűbbnek tartja egy időkapszula elhelyezését. 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Esetleg az emlékmű hátulján kaphatna helyet. 

Dankó Zoltán: Ezt a megoldást valóban szokták alkalmazni. A költségek csökkentése érde-
kében felajánlja, hogy lemond a tervezési díjról. 

Tóth Imre levezető elnök: Arról kellene döntést hozni, hogy melyik megvalósítási formát 
válasszák. 

Bertalan László: Az arckép esetében attól tart, hogy nem lesz szép a végeredmény. 

Dankó Zoltán: Lehet készíttetni mintadarabot, hogy megnézzék milyen minőségű. 

Gyárfás Lajos: Számítógép segítségével fényképről gravírozzák át, felismerhető, szép szo-
kott lenni a végeredmény. 

Tóth Imre levezető elnök: Javasolja, hogy az írásos anyagban harmadikként szereplő ajánla-
tot fogadják el. 

Tóth Imre levezető elnök: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, más javaslata? 

 Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Tóth Imre levezető elnök szavazásra teszi ki az, aki elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy az Aradi vértanúk emlékhelyen a Vértanúk táblája arcképpel, névvel gránit-
ból, a 40x40 cm-es emléktábla márványból készüljön, amelynek összege a költségbecslés 
szerint 290.000,- Ft? 
A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot és a következő határozatot 
hozza: 

 
121/2018. (VI.20.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat az Aradi vértanúk emlékhely kialakítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-Köz- 
beszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja, hogy az Aradi 
vértanúk emlékhely kialakításánál a vértanúk táblája arcképpel, névvel gránitból, és az 
emléktábla 40x40 cm-es márványlapból kerüljön kialakításra 290.000.- forint összeg-
ben. 

Erről értesül:   
 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
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4. NAPIRENDI   PONT 

Tájékoztató szenvedélybetegek alacsony küszöbű szolgáltatásának kialakítási lehetősé-
géről 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

 Baginé Gavaldik Lívia JCSGYK intézményvezető 
 

Tóth Imre levezető elnök: Kérdezi Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert kívánja-e ki-
egészíteni, összefoglalni az írásos anyagot? 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Köszöni a lehetőséget, átadja a szót Intézmény-
vezető Asszonynak. 

Baginé Gavaldik Lívia: Az előzményekkel kezdené. 2017-ben megalakult a Jászsági Kábító-
szer Egyeztető Fórum, amelynek tagja többek között 18 jászsági település polgármestere, de-
legáltja. A fórum egyik célkitűzése volt, hogy a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása 
alakuljon ki a Jászságban, a Jászapáti és a Jászberényi járásban. Erre most lehetőség nyílt, egy 
meghívásos pályázat keretében. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma meghívta ezt a két 
járást, a kistérséget együttesen egy szolgáltatás kialakítására. Erről készült az írásos anyag, 
amelyben részletezésre került, hogy milyen személyi- és szakmai feltételekkel lehet kialakíta-
ni, milyen költségigénye van. Ebből kitűnik, hogy pusztán állami támogatásból nem lehet 
megvalósítani, az önkormányzatok hozzájárulása is szükséges, hogy zökkenőmentesen mű-
ködhessen ez a szolgáltatás. Az körvonalazódik, hogy a feladatellátást, amennyiben a telepü-
lések többsége támogatja, a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás vállalná magára. A Társu-
lási Megállapodásban benne foglaltatik a kábítószerügyi és bűnmegelőzési programok, szol-
gáltatások biztosítása. A Társulást 13 település önkormányzata alkotja, a Társulási Tanács 
ülésén ebből egy kistelepülés jelezte, hogy biztosan nem támogatja, valamint egy város még 
hezitál. Több település ezen a héten hoz döntést a kérdésben. A Társuláson kívüli önkormány-
zatok közül Jászárokszállás várhatóan támogatja majd, hogy a szolgáltatáshoz csatlakozzanak. 
Fenntartóként a jászberényi önkormányzat támogatja a csatlakozást, azzal a feltétellel, hogy 
40 ft/lakos hozzájárulást fizetne maximálisan. Jászapátin a Pénzügyi Bizottság elfogadta a 
legmagasabb összegű hozzájárulással is. Jászszentandráson a szociális bizottság egyhangúan 
elfogadta a szolgáltatás létrejöttét. Úgy tűnik tehát, hogy az érintett települések többsége nem 
zárkózik el a feladatellátástól. Fontos lenne, hogy minél több település csatlakozzon, mert 
annál kevesebb lenne a szolgáltatás fenntartása. Ha valakinek kérdése van szívesen válaszol.  

Tóth Imre levezető elnök: Kérdezi, hogy a maximális hozzájárulás mit jelent? 

Baginé Gavaldik Lívia: Az előterjesztésben 83 ft/lakos összeg szerepel. Ezt akkor kell meg-
fizetni, ha 30.000.- es a lakosságszám. Azért ezzel a számmal számoltak, mert 30.000. lakos-
ságszám alatt nem lehet szolgáltatást létrehozni.  

Tóth Imre levezető elnök: Szerepel 38 ft/lakos összeg is az előterjesztésben. 

Baginé Gavaldik Lívia: Az pedig arra vonatkozik, ha a Társulást alkotó 13 település csatla-
kozna. Az előterjesztésben még egy kalkuláció szerepel, arra az esetre, ha a Jászság összes 
települése csatlakozna. Pontos összeget nem lehet mondani, sok befolyásoló tényező van, de 
nagyságrendileg megbecsülték, hogy milyen összegű forrásigénye van településenként. De ez 
egy nagyon óvatos kalkuláció.  

Tóth Imre levezető elnök: Kiszámolta, hogy Jászladány esetében a maximális 83 ft/lakos 
hozzájárulással számolva ez kb. 450.000.- forintot jelent. 

Major Antal: Ehhez kell majd helyiség is. Hol lenne a székhelye? 
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Baginé Gavaldik Lívia: Egyelőre még nem lehet tudni. Jászberény biztosan szeretné, ha ott 
lenne a székhelye, de tud még olyan települést, ahol szeretnék. 

Major Antal: Mennyi dolgozóra lenne szükség, és egyáltalán hogyan működne ez a szolgál-
tatás? 

Baginé Gavaldik Lívia: Három szociális szakembert kell alkalmazni. Ez egy alacsonyküszö-
bű szolgáltatás, ami azt jelenti, hogy bárki, névtelenül segítséget kérhet, ha önmaga, vagy 
családtagja szenvedélybetegséggel érintett. A szenvedélybetegséget elég tágan kell értelmez-
ni, alkohol-, drog- és játékfüggőség is ide tartozik. Az alacsonyküszöbű szolgáltatásnak az a 
fő profilja, hogy ügyfélfogadási időt kell tartani, ahová bárki bemehet. A másik fő profil a 
krízistanácsadás, ha valaki olyan állapotba kerül, hogy azonnal egészségügyi ellátásra van 
szüksége. A harmadik fő terület pedig a megkereső tevékenység. Ha a szolgáltatás megalakul 
lesz egy jelzőrendszere. Ha jelzés érkezik, hogy valaki súlyos szenvedélybeteg, akkor őt sze-
mélyesen felkeresik. Ezen kívül el lehet menni különböző intézményekbe, például iskolákba, 
ahol a lakosok figyelmét felhívhatják, hogy milyen károkat okoz a szenvedélybetegség, vala-
mint, hogy hová fordulhatnak segítségért. Ez a szolgáltatás repertoárja, amely tovább bővíthe-
tő. Évente vannak fejlesztési célú pályázatok. Elég sokszínű lehet a végzett tevékenység. A 
szolgáltatás a környéken nem elérhető, legközelebb Szolnokon van a Humán Szolgáltató 
Központban, de korlátozott kapacitással. Szenvedélybetegséget kezelő rehabilitációs helyek a 
közelben nincsenek, korlátozott számban a szolnoki kórház pszichiátriai osztálya vállal ilyen 
betegeket. Fiatalkorúak részére pedig országos szinten is hiányos a szolgáltatás. Bár még 
mindig az alkohol a legfőbb szenvedélybetegséget okozó tényező, de az utóbbi két évben na-
gyon elterjedni látszanak a különböző dizájner drogok. A következményei beláthatatlanok, 
mert még nem lehet tudni, hogy hosszú távon hogyan hat az emberi szervezetre, az idegrend-
szerre. Ezek a szerek bűnmegelőzési szempontból is kockázatot jelentenek.  

Bertalan László: A Jászsági Kábítószer Egyeztető Fórum egyik munkacsoportjának tagja. Az 
önkormányzatok mellett civil szervezetek is képviseltetik magukat. Az elsődleges feladat a 
jelzés, amelyet Jászladányon már évek óta végeznek. Jó ötletnek tartja ennek az intézménynek 
a megalakulását, de kétségei vannak arra vonatkozóan, hogy ha Jászberényben lesz a székhe-
lye, hogyan jutnak el az érintettek a településről. Javasolja a 40 ft/ lakos mértékű hozzájárulás 
vállalását.  

Baginé Gavaldik Lívia: A székhelynek az ügyfélfogadás szempontjából van jelentősége, de 
a szolgáltatás nagy része terepmunka. A családsegítő szolgálatok helyiségei alkalmasak lehet-
nek ügyfélfogadásra is az egyes településeken. Ha nem sokan jelennek meg az ügyfélfogadá-
son, akkor el kell érni a célcsoportot.  

Bertalan László: Ha jól érti, ez a családsegítő szolgálatokhoz hasonlóan működik majd. 

Baginé Gavaldik Lívia: Igen, bár ez speciális szaktudást és kapcsolatrendszert igénylő szol-
gáltatás lesz. Nagyon aktív kapcsolatot kell tartani a pszichiátriai osztályokkal, rehabilitációs 
helyekkel, krízisközpontokkal. Valamilyen szinten a családsegítő szolgálat most is ellátja ezt 
a feladatot, de ez nagyon nagy leterheltséget jelent. 

Tóth Imre levezető elnök: Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy az egyes településeken kihe-
lyezett ügyfélfogadások lennének, így az érintetteknek nem kellene a székhelyre beutaznia? 

Baginé Gavaldik Lívia: Csak így tudja elképzelni.  

Major Antal: Úgy gondolja, hogy az alkoholnál sokkal olcsóbban be tudják szerezni ezeket a 
dizájner drogokat, így egyetért azzal, hogy nagy robbanás várható ezen a téren. Ha ezt nem 
veszik állami szinten komolyan, akkor nagyon nagy problémát fog okozni. 
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Tóth Imre levezető elnök: Kérdezi, hogy van-e valakinek további kérdése, észrevétele az 
írásos anyaggal vagy az elhangzottakkal kapcsolatban? 

 Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Tóth Imre levezető elnök szavazásra teszi, ki az, aki elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a csatlakozást a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás által 2018. november 1-tól 
biztosításra kerülő szenvedélybetegek alacsony küszöbű szolgáltatásának feladatellátásához, 
és a saját forrás településre eső részének biztosítását maximum 40 Ft/lakos összeghatárig? 
A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő határoza-
tot hozza: 
 
122/2018. (VI.20.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javasat szenvedélybetegek alacsony küszöbű szolgáltatásának kialakítási lehetőségéről 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-Köz- 
beszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja a csatlakozást 
a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás által 2018. november 1-tól biztosításra kerülő 
szenvedélybetegek alacsony küszöbű szolgáltatásának feladatellátásához, és javasolja 
a saját forrás településre eső részének biztosítását maximum 40 Ft/lakos összeghatárig. 

Erről értesül:   
 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 

 

5. NAPIRENDI   PONT 

Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérelme az új bölcsődei csoport működtetése érdekében 
2 fő kisgyermekgondozó–nevelő és 1 fő bölcsődei dajka álláshely biztosítására 
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető 
 
Tóth Imre levezető elnök: Az írásos anyagot mindenki megkapta, kérdezi Lajosné Kiss Klá-
ra intézményvezetőt kívánja-e kiegészíteni, összefoglalni az írásos anyagot? 

Lajosné Kiss Klára: Köszönti a bizottság tagjait. Augusztus 1-től beindulni látszik az új böl-
csődei csoport, így összesen 28 gyermek ellátására nyílik lehetőség az intézményben. Törvé-
nyi előírás, hogy csak szakképesítéssel rendelkező gondozónők foglalkozhatnak a gyerekek-
kel, ehhez két fő kisgyermekgondozó- nevelő és egy fő bölcsődei dajka álláshely biztosítását 
kéri.  

Tóth Imre levezető elnök: Az írásos előterjesztés szerint ennek költsége 3.590.550 forint. Ezt 
a költségvetés teljes egészében finanszírozza? 

Lajosné Kiss Klára: Nem tudják még pontosan, ez az első év, amikor az óvodához hasonló 
képlet alapján számítják majd a támogatást. Jelenleg a dolgozók bére és a működés is teljes 
egészében le van finanszírozva.  

Tóth Imre levezető elnök: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, javaslata a napirendi ponttal 
kapcsolatban? 

 Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Tóth Imre levezető elnök szavazásra teszi, ki az, aki elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérelmére 2018. augusztus 1-től az új bölcsődei 
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csoport működtetése érdekében 2 fő kisgyermekgondozó–nevelő és 1 fő bölcsődei dajka ál-
láshely biztosítását ? 
A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő határoza-
tot hozza: 
 
123/2018. (VI.20.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérelmére 2 fő kisgyermekgondozó–nevelő és 
1 fő bölcsődei dajka álláshely biztosítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-Köz- 
beszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja a Jászladányi 
Óvoda és Bölcsőde kérelmére az új bölcsődei csoport működtetése érdekében 2018. 
augusztus 1-től 2 fő kisgyermekgondozó–nevelő és 1 fő bölcsődei dajka álláshely biz-
tosítását. 

Erről értesül:   
 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
6. NAPIRENDI   PONT 

Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérelme 1 fő pedagógiai asszisztens álláshely biztosításá-
ra 
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető 
 
Tóth Imre levezető elnök kérdezi Lajosné Kiss Klára intézményvezetőt, kívánja-e kiegészí-
teni, összefoglalni az írásos anyagot? 

Lajosné Kiss Klára: A köznevelési törvény értelmében három óvodai csoportonként kötele-
ző foglalkoztatni pedagógiai asszisztenst 8 órás munkaidőben. Az intézményben jelenleg há-
rom pedagógiai asszisztens dolgozik 6 órás munkaidőben. A költségtámogatást ez alapján 
veszik figyelembe, tehát ha három nyolc órában dolgozó pedagógiai asszisztens helyett né-
gyet alkalmaznak 6 órában, akkor finanszírozás tekintetében nincs változás. A magas csoport-
létszámokra való tekintettel a pedagógiai asszisztensek munkája pedig nélkülözhetetlen.  

Tóth Imre levezető elnök: Kérdezi, van-e valakinek kérdése észrevétele az írásos anyaggal 
vagy az elhangzottakkal kapcsolatban? 

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Tóth Imre levezető elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja a képviselő-
testületnek az Óvoda és Bölcsőde kérelmére 1 fő pedagógiai asszisztens álláshely biztosítását? 
A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő határoza-
tot hozza:  
 
124/2018. (VI.20.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérelmére 1 fő pedagógiai asszisztens álláshely 
biztosítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-Köz- 
beszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja a Jászladányi 
Óvoda és Bölcsőde kérelmére 2018. szeptember 1-től határozatlan időtartamra 6 órás 
munkaidőben 1 fő pedagógiai asszisztens álláshely biztosítását. 

Erről értesül:   
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 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
7.  NAPIRENDI   PONT 

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

 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 
 
Tóth Imre levezető elnök kérdezi Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert, kívánja-e ki-
egészíteni, összefoglalni az írásos anyagot? 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Átadja a szót Osztályvezető Úrnak. 

Mezei Norbert: Ez az első előirányzat módosítás a 2018-as évben. Az előterjesztésből lát-
szik, hogy a főösszeget 1.946.652.029.- forintra módosítanák. Háromfajta módosításról lenne 
szó, pénzmaradvány felosztásáról, kormányzati szintű módosításokról, és saját hatáskörű mó-
dosításokról. Kéri, hogy a Pénzügyi Bizottság és majd a Képviselő-testület fogadja el az elő-
irányzat módosítását az előterjesztés szerint.  

Tóth Imre levezető elnök: Kérdezi, hogy van-e valakinek további kérdése, észrevétele a na-
pirendi ponttal kapcsolatban? 

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Tóth Imre levezető elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek az Önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzatának módosítását az előter-
jesztés szerint? A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot és a kö-
vetkező határozatot hozza: 
 
125/2018. (VI.20.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzatainak módosítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-Köz- 
beszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzatainak mó-
dosítását, az előterjesztés szerinti tartalommal, mellyel a bevételi és kiadási főösszeg 
1.946.652.029 forintra módosul. 

Erről értesül:   
 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
8.  NAPIRENDI   PONT 

Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 
 
Tóth Imre levezető elnök: Az írásos anyagot mindenki megkapta, kérdezi Mezei Norbert 
pénzügyi osztályvezetőt kívánja-e kiegészíteni a napirendi pontot? 

Mezei Norbert: Nem kíván kiegészítéssel élni. 
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Tóth Imre levezető elnök: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése az írásos anyaggal kapcso-
latban? 

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Tóth Imre levezető elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítását az előterjesz-
tés szerint?  
A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot és a következő határozatot 
hozza: 
 
126/2018. (VI.20.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasol-
ja a 6/2018. (III.1.) számú Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi költség-
vetési rendeletének módosítását az előterjesztés és mellékletei szerint, melyben a 
 

bevételi főösszeg  1.946.652.029 forintra módosul a 
kiadási főösszeg  1.946.652.029 forintra módosul. 
 
 

Erről értesül:   
 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
9.  NAPIRENDI   PONT 

A NÜVI beszámolója a képviselő-testület két ülése között a közmunka programokban 
foglalkoztatottak által végzett munkákról 
Előadó: Göröcs László mb. intézményvezető 
 
Tóth Imre levezető elnök: Az írásos anyagot mindenki megkapta, kérdezi Göröcs László mb. 
intézményvezetőt kívánja-e kiegészíteni a napirendi pontot? 

Göröcs László: Köszöni a lehetőséget, nem kíván kiegészítéssel élni. 

Tóth Imre levezető elnök: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése az írásos anyaggal kapcso-
latban? 

Bertalan László: A tavalyi és az idei évben is körbejárta a mezőgazdasági területeket. Kezd 
beigazolódni, hogy sok a vállalt terület, de amit bevetettek azt szépen gondozzák a közfoglal-
koztatásban dolgozók. Azonban sokan hiányoznak a munkából, nehezen boldogulnak vele. 
Ezzel szemben tudomása szerint az Orvosi Rendelőben három takarítót foglalkoztatnak. Vé-
leménye szerint nyáron, amikor nincs sár egy takarító is elég lenne a Rendelőben. Nem be-
szélve arról, hogy a Rendelő mellett található kis kertet sem tartják rendben. A mezőgazdasági 
területen dolgozók pedig nem győzik a munkát. A másik észrevétele, hogy a sportpályán nem 
kell heti öt napban füvet nyírni, elég lenne heti két nap is. A fennmaradó napokban máshol 
dolgozhatna, ahol nagyobb szükség van rá. Ezen kívül véleménye szerint a Művelődési Ház-
ban dolgozó takarítók rendben tarthatnák az intézmény előtti területet is.  

Tóth Imre levezető elnök: Tarthatnának a tavalyi évhez hasonlóan területbejárást ezzel kap-
csolatban.  
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Gyárfás Lajos: Egyet ért azzal, hogy meg kellene nézni, hogy az intézmények takarítóinak 
belefér-e a munkaidejébe az intézmény előtti terület rendben tartása is. 

Bertalan László: Kérdezi Kun Adrienn mb. intézményvezetőt, hogy mi a véleménye erről?  

Kun Adrienn: Jelenleg gondban van a takarítókkal kapcsolatban, mert az egyikük felmon-
dott, de úgy gondolja, hogy egyébként beleférne a munkaidejükbe. 

Göröcs László: Az Orvosi Rendelőben egy takarító dolgozik négy órában, és kettő közfog-
lalkoztatott 8 órás munkaidőben. Úgy gondolja, hogy egy takarító 8 órás munkaidőben el tud-
ná látni a feladatot, ha megfelelő munkaerő.  

Tóth Imre levezető elnök: Úgy gondolja, hogy ha a lakosoktól elvárják, hogy a házuk előtti 
területet rendben tartsák, akkor az intézmények esetében is elvárható. Kérdezi, hogy van-e 
valakinek további kérdése észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? 

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Tóth Imre levezető elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a NÜVI beszámolóját a képviselő-testület két ülése között a közmunka progra-
mokban foglalkoztatottak által végzett munkákról az előterjesztés szerint? 

A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot és a következő határozatot 
hozza: 
127/2018. (VI.20.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat a NÜVI a képviselő-testület két ülése között a közmunka programokban foglal-
koztatottak által végzett munkákról szóló beszámolójára 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a NÜVI a képviselő-testület két ülése között a közmunka programokban 
foglalkoztatottak által végzett munkákról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti 
tartalommal. 
 
Erről értesül:   

 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
10.  NAPIRENDI   PONT 

Előterjesztés az I. és III. felnőtt háziorvosi körzetek rezsitámogatás finanszírozásának 
felhasználására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 
 
Tóth Imre levezető elnök: Kérdezi Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert kívánja-e ki-
egészíteni, összefoglalni az írásos anyagot? 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Dr. Danicz László kereste meg telefonon azzal 
kapcsolatban, hogy az önkormányzat rezsitámogatás jogcímen havonta 130.000.- forintot kap 
körzetenként. A kérése az lenne, hogy ebből plusz bért fizessenek az asszisztenseknek az elő-
terjesztésben foglaltak szerint, továbbá a helyettesítés díját 1000.- forinttal kéri megemelni. 
Minden alkalommal tárgyal erről a képviselő-testület és a pénzügyi bizottság, amikor rezsitá-
mogatás jogcímen kap finanszírozást az önkormányzat. 2016-ban döntött úgy a képviselő-
testület, hogy akkor és utoljára bér finanszírozására fordítja ezt az összeget, mivel évente kö-
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zel másfél millió forintot így is hozzátesz az önkormányzat a körzetek üzemeltetéséhez. A 
rezsitámogatást pedig eszközbeszerzésre és rezsire kívánják fordítani.  

Mezei Norbert: Annyival egészíteni ki, hogy a 2017. évi könyvelés úgy alakult, hogy az I. 
körzet esetében közel nullásra sikerült kihozni a bevételeket és a kiadásokat, tehát kb. 
143.000.- forint mínusszal zártak, a III. körzetben, ahol a háziorvosi álláshely nincs betöltve 
1.394.000.- forint mínusszal zárták a tavalyi évet. Mivel nincs betöltve az álláshely így keve-
sebb finanszírozást kapnak.  

Major Antal: Kérdezi, hogy az orvosok és asszisztensek bérei milyen szinten vannak?  

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Dr. Bakos Beáta doktornővel egyeztetett. Ő azt a 
tájékoztatást adta, hogy a közalkalmazottként dolgozó asszisztensek és az általa vállalkozás 
alkalmazottjaként foglalkoztatott asszisztens bére között nincs számottevő eltérés.  

Tóth Imre levezető elnök: Úgy emlékszik, hogy a legutóbbi hasonló kérelmet is elutasították 
az elmúlt évben. Ha a rezsitámogatást most sem fizetik ki bérre, akkor talán nem lesz akkora 
mínusz a III. körzetben.  

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Ha az asszisztensek tekintetében nem tartják 
indokoltnak a bérre történő kifizetést, azon is el lehet gondolkodni, hogy csak az orvosok he-
lyettesítési díját emeljék meg. Ha nem is 1000.- forinttal, esetleg 500 forinttal. De arról az 
oldalról is meg lehet közelíteni, hogy így is közel másfél milliós mínusszal zártak. Más lenne 
a helyzet, ha a III. számú körzetben az álláshelyet betöltenék.  

Tóth Imre levezető elnök: Megoldás lehet, hogy az orvosok helyettesítési díját 500 forinttal 
megemeljék, a fennmaradó összeget pedig a finanszírozásra fordítsák. Ha esetleg az üres ál-
láshelyet betöltik, akkor figyelembe tudják venni a kérést.  

Major Antal: Esetleg az asszisztensek kaphatnának év végén egy egyszeri 130.000.- forintos 
jutalmat.  

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Annyi kiegészítéssel kíván még élni, hogy az 
asszisztensek részére kifizetik egymás helyettesítését az OEP finanszírozás terhére.  

Bertalan László: Úgy gondolja, hogy ha az orvosok helyettesítési díját felemelik, akkor az 
asszisztensekre vonatkozó kérésnek is eleget kellene tenni. Vagy mindenki kapjon, vagy sen-
ki. 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Lehetne emelni mindenkinek, ezt követően jog-
gal jöhetnének a köztisztviselők, vagy a közalkalmazottak is. Nem vonja kétségbe, hogy na-
gyon sokat dolgoznak az asszisztensek, de ezen a téren szeretne mindenkit ugyanúgy kezelni. 
Ha bruttó 10.000.- forinttal megemelik a fizetésüket egyáltalán észreveszik?  

Bertalan László: A helyettesítés esetében az 1000.- forintos emelést merésznek tartja. 

Tóth Imre levezető elnök: Nem beszélve arról, hogy a III. körzetben nem nyújthat 100 %-os 
munkát, hiszen egy munkaidőben végzi. 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Tájékoztatja a bizottságot, hogy van esély arra, 
hogy a közeljövőben lesz jelentkező az üres álláshelyre. Egy doktornő már érdeklődött az 
álláslehetőség iránt. Ha sikerülne betölteni az álláshelyet, akkor visszatérhetnének a kérésre.  

Mezei Norbert: Ha sikerül is betölteni az álláshelyet, az idei év tekintetében már nem lesz 
jelentős változás. 

Tóth Imre levezető elnök: Kérdezi van-e valakinek kérdése, javaslata az elhangzottakkal 
kapcsolatban? 




