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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 
Készült:  

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testület ÜGYRENDI-JOGI-
SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2018. szeptember 18-án megtartott n y í l t ,  s o r o s  ülésén 
a Polgármesteri Hivatal dísztermében. 
 

 
Jelen vannak:  

Seresné Lados Éva elnök 
Dr. Bakos Beáta 
Szöllősi János 
Baginé Gavaldik Lívia 
Karkusné Dósa Zsuzsanna 

5 fő 
 
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 
    
 Lovász Imre   jegyző 
 Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 Major Ferencné    alpolgármester 
 Lóczi István   aljegyző 
 Lajosné Kiss Klára   intézményvezető 
 Kun Adrienn   mb. intézményvezető 
 Göröcs László   mb. intézményvezető 
 
Seresné Lados Éva bizottság elnöke: sok szeretettel köszönti a bizottsági tagokat és a 
megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság 5 tagja közül 5 fő jelen van, tehát a bizottság 
határozatképes. Javasolja, hogy a bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet Dr. Bakos Beáta 
hitelesítse. 

Seresné Lados Éva elnök: szavazásra teszi, ki az, aki elfogadja Dr. Bakos Beátát jegyzőkönyv 
hitelesítőnek. A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő határozatot 
hozza: 
 
445/2018.(IX.18.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat  
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottság a 2018. szeptember 18-i Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági ülésen Dr. Bakos 
Beátát jelöli ki jegyzőkönyv hitelesítőnek. 

Erről értesül:  
 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 

  
Seresné Lados Éva elnök: Az írásbeli meghívót mindenki megkapta. Kérdezi, a meghívóban 
szereplő napirendi pontokat kívánják-e módosítani, vagy új napirendi ponttal kívánják-e 
kiegészíteni azt?   

 Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 
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Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az 5 nyílt és 3 zárt napirendi pontból 
álló napirendet, melyet a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő 
határozatot hozza: 
 
446/2018.(IX.18.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat  
Napirend elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottság a 2018. szeptember 18-i soros ülés napirendjét a következőképpen fogadja el:     

 
 N a p i r e n d: 
 
1./ Pénzügyi helyzet ismertetése, a szociális keret felhasználása 

Előadó:  Lóczi István aljegyző 
 

2./ Beszámoló a gyermekétkeztetés helyzetéről, közmunkaprogramban megtermelt javak 
felhasználásáról, gazdálkodásról, állam általi támogatásról, valamint a szünidei étkez-
tetés tapasztalatairól 
Előadó: Lóczi István aljegyző, 
 Göröcs László NÜVI mb. vezetője 
  

3./ Előterjesztés Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Foglalkoztatási Esélyegyenlőségi 
Tervének elfogadására 
Előadó: Major Ferencné alpolgármester 
 

4./ Javaslat a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérelme alapján maximális csoportlétszám 
növelésére 
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető 
  

5./ Illegális hulladéklerakásokkal kapcsolatos problémák megvitatása 
Előadó:  Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 Lovász Imre jegyző 
 

Z á r t ülés: 

 

6./ Természetben és pénzben is nyújtható rendkívüli eseti támogatás iránti  
kérelmek elbírálása 

Előadó:   Bezzeg Nándorné ügyintéző 
 
7./ A gyermekek gondozásához nyújtott települési támogatás iránti kérelmek  

elbírálása 

Előadó:   Bezzeg Nándorné ügyintéző 
 

8./ Személyi javaslatok Jász-Nagykun-Szolnok Megyei kitüntető díjakra 
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester  

  

  Erről értesül:  
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 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
 
 
1. N A P I R E N D I     PONT 

Pénzügyi helyzet ismertetése, a szociális keret felhasználása 
Előadó:  Lóczi István aljegyző 
 
Seresné Lados Éva elnök: az írásos anyagot mindenki megkapta, kérdezi Lóczi István aljegyzőt, 
kívánja-e összefoglalni, kiegészíteni a napirendi pontot? 

Lóczi István aljegyző: Köszönti a jelen lévőket. A táblázat két sorára szeretné felhívni a figyelmet. 
A szemétszállítási díjkedvezmények kerültek kifizetésre, amely 1.107.890.- forint, valamint 
iskolakezdési támogatást 37 fő kapott, amelynek összege 336.000.- forint. Jelenleg így 28.350.308.- 
forinttal 57,52 %-os a felhasználás. 

Seresné Lados Éva bizottság elnöke kérdi, van-e valakinek kérdése, észrevétele az írásos anyaggal, 
vagy az elhangzottakkal kapcsolatban? 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja a pénzügyi helyzet ismertetéséről, 
szociális keret felhasználásáról szóló beszámolót? A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadja a javaslatot és a következő határozatot hozza: 

 
447/2018.(IX.18.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Szociális keret felhasználásának elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsága elfogadja a 2018. augusztus havi kifizetéséről készült tájékoztatót a 
mellékelt táblázat szerint. 

 Erről értesül:   
  1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
  2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
2. N A P I R E N D I     PONT 

Beszámoló a gyermekétkeztetés helyzetéről, közmunkaprogramban megtermelt javak fel-
használásáról, gazdálkodásról, állam általi támogatásról, valamint a szünidei étkeztetés ta-
pasztalatairól 
Előadó: Lóczi István aljegyző, 

 Göröcs László NÜVI mb. vezetője 
 
Seresné Lados Éva elnök: Az írásos anyagot mindenki megkapta, kérdezi Lóczi István aljegyzőt és 
Göröcs László mb. intézményvezetőt, kívánják-e kiegészíteni, összefoglalni az írásos anyagot. 

Lóczi István aljegyző: Köszöni a lehetőséget, nem kívánja kiegészíteni. 

Göröcs László: Szintén nem kíván kiegészítéssel élni. 

Seresné Lados Éva bizottság elnöke: Kérdezi, van-e valakinek kérdése az írásos anyaggal 
kapcsolatban? 

Szöllősi János: Göröcs Lászlótól kérdezi, hogy az alapanyag beszerzésére a külső beszállítókkal 
van-e szerződés, a legolcsóbb árajánlat alapján történik-e a kiválasztás? A másik kérdése, hogy a 
Napközi Konyha gazdálkodása van-e külön vezetve, és az pozitív vagy negatív előjelű-e? 
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Göröcs László: A jelenlegi beszállítókkal már évek óta dolgoznak együtt. Természetesen szerződés 
alapján történik a beszállítás, a cégeket árajánlat alapján választják ki. A legkedvezőbb, ugyanakkor 
legbiztonságosabb, legjobb minőséget nyújtó féllel szerződnek. Ha jelentkezik egy új beszállító 
attól is kérnek árajánlatot, de általában a régiek mind árban, mind minőségben tartják magukat. A 
második kérdésre válaszolva, tudomása szerint a tavalyi évet a Konyha kb. 6 millió forint plusszal 
zárta, de konkrét számadatokkal most nem készült. 

Seresné Lados Éva elnök kérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek további kérdése, észrevétele? 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi ki az, aki a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a 
gyermekétkeztetés helyzetéről, közmunkaprogramban megtermelt javak felhasználásáról, 
gazdálkodásról, állam általi támogatásról, valamint a szünidei étkeztetés tapasztalatairól szóló be-
számolót az előterjesztés szerint, melyet a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a 
következő határozatot hozza: 
 
448/2018. (IX.18.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a gyermekétkeztetés helyzetéről, közmunkaprogramban megtermelt javak felhaszná-
lásáról, gazdálkodásról, állam általi támogatásról, valamint a szünidei étkeztetés tapasztalata-
iról szóló beszámoló elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizott-
sága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a gyermekétkeztetés 
helyzetéről, közmunkaprogramban megtermelt javak felhasználásáról, gazdálkodásról, állam 
általi támogatásról, valamint a szünidei étkeztetés tapasztalatairól szóló beszámolót az elő-
terjesztés szerint.  

Erről értesül:  
    1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
    2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
3. N A P I R E N D I     PONT 

Előterjesztés Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Foglalkoztatási Esélyegyenlőségi Ter-
vének elfogadására 
Előadó: Major Ferencné alpolgármester 
 
Seresné Lados Éva elnök: Az írásos anyagot mindenki megkapta, kérdezi Major Ferencné 
alpolgármestert kívánja-e kiegészíteni, összefoglalni az írásos anyagot? 

Major Ferencné: Törvényi kötelezettségeinek tesz eleget az önkormányzat azzal, hogy 
Foglalkoztatási Esélyegyenlőségi Tervet fogad el. Ezzel a tervvel 2014. október óta rendelkezik az 
önkormányzat, két év az időbeli hatálya, tehát kétévente megújításra kerül. A 2016-ban elfogadott 
terv szeptember 30-án jár le, ezért került a bizottság, és kerül majd a Képviselő-testület elé. 
Tartalmában nincs változás, az érintett jogszabályok még élnek, a helyzetelemzés részét igazították 
a 2018-as állapotokhoz.  

Seresné Lados Éva elnök: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele az írásos anyaggal vagy 
az elhangzottakkal kapcsolatban? 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi  ki az, aki a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Foglalkoztatási Esélyegyenlőségi Tervét az előterjesztés 
szerint, melyet a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, és a következő határozatot 
hozza: 
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449/2018. (IX.18.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Foglalkoztatási Esélyegyenlőségi Tervének 
elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsá-
ga megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja Jászladány Nagyközségi Ön-
kormányzat Foglalkoztatási Esélyegyenlőségi Tervét az előterjesztés szerinti tartalommal.  

Erről értesül:  
    1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
    2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
4. N A P I R E N D I     PONT 

Javaslat a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérelme alapján maximális csoportlétszám növelé-
sére 
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető 

 
Seresné Lados Éva elnök: Az írásos anyagot mindenki megkapta, kérdezi Lajosné Kiss Klára mb. 
intézményvezetőt, kívánja-e kiegészíteni, összefoglalni a napirendi pontot? 

Lajosné Kiss Klára: Köszöni a lehetőséget, nem kíván kiegészítéssel élni. 

Seresné Lados Éva elnök: Kérdezi, van-e valakinek kérdése észrevétele az írásos anyaggal 
kapcsolatban? 

Dr. Bakos Beáta: Kérdezi, hogy a csoportlétszám növelésre a nevelésbe vett gyerekek nagy száma 
miatt van szükség? 

Lajosné Kiss Klára: Tulajdonképpen igen, jelenleg 31 nevelésbe vett gyerek van az intézményben. 

Dr. Bakos Beáta: Ez esetben úgy gondolja, hogy ezt nem szabad elfogadni. Valahol gátat kell 
szabni ennek a folyamatnak.   

Lajosné Kiss Klára: Ezek a gyerekek már fel vannak véve, hiszen már a tavalyi nevelési évben is 
ide jártak. 

Baginé Gavaldik Lívia: Ez a létszám a jogszabályban meghatározott maximális létszám? 

Lajosné Kiss Klára: Igen. A köznevelési törvény mellékletében a maximális létszám 25 fő 
csoportonként. Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát a nyár folyamán módosították, 
amelyben 270 főben határozták meg a maximális létszámot. Ezt a maximális csoportlétszám 
emelésével összesen 300 főre növelhetik. 

Karkusné Dósa Zsuzsanna: Ha lenne elég óvónő és megfelelő tárgyi feltételek. 

Baginé Gavaldik Lívia: A 300 főt még megengedi a jogszabály? 

Lajosné Kiss Klára: Kivették belőle azt az egy mondatot, hogy amennyiben a személyi és tárgyi 
feltételek engedik. Most csak arra ad lehetőséget, hogy a fenntartó engedélyével a maximális 
csoportlétszám 20 %-kal túlléphető.  

Baginé Gavaldik Lívia: A személyi és tárgyi feltételek egyébként engednék? 

Lajosné Kiss Klára: Nem.  

Baginé Gavaldik Lívia: Milyen személyi feltételekről van szó? 

Lajosné Kiss Klára: Csoportonként két óvodapedagógusra lenne szükség.  
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Seresné Lados Éva elnök: Ha a bizottság nem javasolja a csoportlétszám növelését, annak milyen 
hatása lenne az intézményre? 

Lajosné Kiss Klára: Akkor nem vesznek fel több gyermeket, viszont aki a 25 fő felett lenne, őket 
is ki kell zárni az intézményből. 

Baginé Gavaldik Lívia: Az 5 évesek közül kellene elküldeni valakit a 25 fős korlát miatt? 

Lajosné Kiss Klára: Igen, mivel a nagycsoportok átlagosan 28 fővel működnek. Jelenleg éppen a 
kiscsoportok azok, amelyek kevesebb létszámmal működnek, azonban az év közben érkezőket, már 
csak a kiscsoportokba tudják betenni. Az egyik csoport például 20 kiscsoportossal indult, amely 
azóta 3 középső és egy nagycsoportossal bővült ki. 

Baginé Gavaldik Lívia: Véleménye szerint, a 3-4 éves korúaknál nem jelent problémát, ha 
elutasítják a jelentkezését, viszont a nagycsoportos korúak, akiknek szeptemberben majd meg kell 
kezdeniük az iskolát, szerencsésebb lenne, ha járnának iskolába. Különös tekintettel a jászladányi 
állandó lakóhelyű gyerekekre. Ilyen helyzetet nem szabad teremteni.  

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Mi van abban az esetben, ha ez nem a nevelésbe vett 
gyerekeket érinti, hanem azokat, akik jászladányiak. Ez egy olyan döntés kell hogy legyen, amellyel 
előnybe hozzák a jászladányiakat, nem pedig hátrányos helyzetbe. 

Karkusné Dósa Zsuzsanna: Nem lehet állandó lakóhelyhez kötni a felvételt? 

Lajosné Kiss Klára: Tartózkodási hellyel kell rendelkeznie. 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Ha lenne ilyen mérlegelési lehetősége az 
intézményvezetőnek, és előnyben részesíthetné a jászladányi gyerekeket, akkor megfontolnák a 
nevelőszülők, hogy vállalják-e úgy is a kiskorú gyerekek nevelését, hogy más településre kell 
óvodába vinniük.  

Baginé Gavaldik Lívia: Van-e lehetőség arra, hogy a maximális csoportlétszám növelésénél a 
bizottság külön kezelje a nagycsoportokat? Tehát a nagycsoportokban engedélyezve lenne a 30 fő, a 
többiben viszont nem. Vagy már mindegy? 

Lajosné Kiss Klára: Véleménye szerint mindegy, mivel ezek a gyerekek már az intézményben 
vannak, így tehát kérnie kell a létszám növelését. 

Szöllősi János: Az idei év folyamán már döntöttek egyszer arról, hogy 20 %-kal növelik a 
maximális csoportlétszámot. Azok a szülők, akik nevelésbe vettek gyerekeket, azok neveljék 
otthon, hiszen ezért pénzt kapnak.  

Lajosné Kiss Klára: A korábbi döntés az előző nevelési évre vonatkozott, minden nevelési évben 
újra kell kérnie. Lehet, hogy más településen ez nem jellemző, de itt előfordul, hogy év közben is 
úgy alakul a létszám, hogy kérnie kell a növelést. Arra törekszenek, hogy egy csoporton belül 
azonos életkorú gyerekek legyenek, de sajnos ez már nem valósítható meg. 

Szöllősi János: Nem csoport létszámról beszél, hanem az összes létszámról. Ha év végéig kihoznak 
még 60 gyereket, akkor jövőre megint 20 %-kal emelik a maximális létszámot? 

Baginé Gavaldik Lívia: És mi történne, ha 300-ra emelnék a létszámot? 

Lajosné Kiss Klára: Azt már nem tudná vállalni az intézmény. Ezért határozták meg a 270 fős 
létszámot.  

Baginé Gavaldik Lívia: De a köznevelési törvény engedné a 300 főt.  

Lajosné Kiss Klára: Igen, de ahhoz a személyi és tárgyi feltételek nem állnak rendelkezésre. 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Jelenleg hány gyermek van felvéve? 

Lajosné Kiss Klára: Pontos létszámot nem tud mondani, de kb. 256 fő a sajátos nevelési igényű 
gyerekeket is bele számolva.  



 8 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Azokkal együtt, akik miatt most az emelést kéri? 

Lajosné Kiss Klára: Igen, ez az összes létszám. 

Seresné Lados Éva elnök: Arra nincs lehetőség, hogy a létszámemelést csak azon gyerekek 
tekintetében engedélyezzék, akik állandó jászladányi lakóhellyel rendelkeznek? 

Lovász Imre jegyző: A törvény nem említ ilyen lehetőséget. 

Baginé Gavaldik Lívia: Ha a jelenlegi létszám 256, akkor a maximális létszámhoz még így 
felvehető 14 gyerek. Akkor ott meg kell húzni a határt.  

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Csak hogy tisztán lássanak, ez a kérelem azért 
érkezett, mert a 270-es maximális létszámon belül szeretnének csoportlétszámot növelni, nem pedig 
a 270-es létszámot megemelni? 

Lajosné Kiss Klára: Igen, így van. 

Karkusné Dósa Zsuzsanna: Ha jelenleg 256 gyerek van, akkor a maximális létszámot javasolja 
260 főben meghatározni. 

Lajosné Kiss Klára: Ez esetben a Szervezeti és Működési Szabályzatot ismételten módosítani kell.  

Seresné Lados Éva elnök: Javasolja a maximális csoportlétszám növelését, ugyanakkor javasolja, 
hogy a maximális összlétszámot 260 főben határozzák meg, a személyi és tárgyi feltételek hiánya 
miatt. Kérdezi van-e valakinek további kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

Seresné Lados Éva elnök szavazásra teszi, ki az aki a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a 
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérelme alapján a maximális csoportlétszám növelését, továbbá 
javasolja, hogy az intézményvezető a következő soros ülésre készítse elő az intézmény Alapító 
Okiratának és a Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, amelyben a maximális 
létszámot 260 főben határozza meg, a személyi és tárgyi feltételek hiánya miatt. A bizottság 5 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot és a következő határozatot hozza: 
 
450/2018. (IX.18.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Javaslat a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérelme alapján maximális csoportlétszám növelé-
sére 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsá-
ga megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérel-
me alapján a maximális csoportlétszám növelését az előterjesztés szerint. Továbbá javasolja, 
hogy a Képviselő-testület bízza meg az intézményvezetőt, hogy a következő soros ülésre ké-
szítse elő az intézmény Alapító Okiratának és a Szervezeti és Működési Szabályzatának mó-
dosítását, amelyben a maximális létszámot a személyi és tárgyi feltételek figyelembevételével 
közel 260 főben határozza meg. 

Erről értesül:  
    1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
    2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
5. N A P I R E N D I     PONT 

Illegális hulladéklerakásokkal kapcsolatos problémák megvitatása 
Előadó:  Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 

 Lovász Imre jegyző 
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Seresné Lados Éva elnök: Felkéri Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert ismertesse a 
napirendi pontot. 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Egy közös gondolkodást szeretne elindítani a témában, 
ezért is nem készült írásos anyag. A kezdeményezés elindítója pedig az, hogy a NÜVI vezetőjéhez 
számtalan jelzés érkezik hónapok óta. Azóta, hogy a Regio-Kom Kft. átvette a hulladékszállítási 
feladatokat az önkormányzattól, nem viszik el a többlet szemetet, csak egy kukát. Ezzel együtt 
elindult az illegális szemétlerakás a településen, de olyan mértékben, hogy utánfutókkal, 
pótkocsikkal pakolják le a kommunális hulladékot. Van, hogy a közterületen található kukákat 
rakják tele, van, hogy a település szélén, de még belterületen lévő területet szemelnek ki, vagy akár 
egy gazosabb portát. Próbáltak olyan irányba indulni, hogy vállalják az összeszedést, bár már erre 
sem nagyon van kapacitás, a Regio-Kommal pedig egyeztetni próbáltak, hogy ingyen szállítsák el 
az összegyűjtött szemetet. Azonban a Regio-Kom Kft. ehhez nem járul hozzá, mivel szerződése 
sem az önkormányzattal, sem a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézménnyel nincs, 
csak a magánszemélyekkel van. Tehát az összegyűjtött szemetet csak úgy rakhatják le, ha fizetnek 
érte. Egyértelmű, hogy az egész probléma abból fakad, hogy nem szállítják el a kuka mellé 
zsákokban kirakott hulladékot. Sokszor gazdák jelzik, hogy a földjükre rakott le valaki hulladékot, 
és segítséget kérnek. Ennek így nem lesz vége, az önkormányzat nem tudja kezelni a helyzetet. 
Gondoltak kamerák kihelyezésére is, azonban legtöbbször sötétben történnek ilyen esetek, amikor a 
kamerák nem látnak. Arra kéri a bizottság tagjait, hogy közös gondolkodással kezdeményezzenek 
valamilyen hatékony megoldást, akár a szociális keret felhasználásával. Vannak például a 205.- 
forintért megvásárolható Regio-Kom zsákok, például kezdeményezhetik, hogy osszanak ilyen 
zsákokat. Erre volt már próbálkozás a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevonásával 
is, amely során 500 darab zsákot osztottak ki, azonban száznál több nem került elszállításra. Hogy 
mi lett a 400 db zsákkal, azt nem tudni. Tehát nyilván nem olyan egyszerű a folyamat, hogy 
kiosztják a zsákot, és ezután az érintett lakosok összeszedik a szemetet, hanem nyomon kell 
követni. Természetesen azt sem tehetik meg, hogy kijelölnek egy portát hulladéklerakás céljára, 
mivel ezzel törvényt sértenének. De valamit mindenképpen tenni kell, mert a NÜVI nem győzi ezt a 
feladatot.  

Baginé Gavaldik Lívia: Arról van információja az önkormányzatnak, hogy hány olyan háztartás 
van, amely nem rendelkezik kukával? Véleménye szerint sok ilyen háztartás van, és ebből fakadóan 
szerződésük sincs a Regio-Kom Kft-vel. Jó lenne elérni, hogy minden háztartásban legyen kuka. 
Esetleg az önkormányzat beszerezhetné a kukákat, amelyet kedvezményes áron vásárolhatnának 
meg a lakosok, de elvárnák tőlük ezért, hogy kössenek szerződést. De először is, akár a közterület-
felügyelő segítségével fel kellene mérni, hogy mely háztartásokban nincs kuka. 

Lovász Imre jegyző: A NÜVI-nél van az adatszolgáltatás a változásokról, tehát ezt viszonylag 
gyorsan ki lehet szűrni. 

Göröcs László: Amióta ez a szemétszállítási forma van, kb. 4000 zsákot már eladtak. Akik gyűjteni 
akarják a szemetet, azok megvásárolják rendszeresen. Véleménye szerint nem anyagi oka van az 
illegális szemétlerakásnak, hanem az érintett személyek hozzáállásával van probléma. Az illegálisan 
lerakott hulladék 60 %-a például üres műanyag flakon, amelynek ingyenes lerakására a településen 
hat helyen van lehetőség. Ezen kívül, havonta egy alkalommal a házaktól is ingyenesen elviszik a 
szelektíven összegyűjtött hulladékot, amelyhez a szükséges zsákok szintén ingyen beszerezhetőek. 
Úgy gondolja, hogy elsősorban a szemlélettel van gond. Sok helyen az udvar is tele van szeméttel. 

Baginé Gavaldik Lívia: De a szemléletformálást valahol el kell kezdeni.  

Seresné Lados Éva elnök: A tavalyi évben az iskolában gyűjtötték a műanyag palackokat, 
amelyekből rengeteget vittek be a gyerekek. A legtöbbet összegyűjtő gyerekek jutalmat kaptak. 
Azonban a leadott flakonokból befolyt összeg olyan kevés volt, hogy még ezt a díjazást sem futotta. 
Ebben az évben már nem is terveznek ilyen irányú kezdeményezést, mert nincs rá kapacitás.  
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Lovász Imre jegyző: Ha az önkormányzat tudomást szerez róla, hogy valahol nagyobb mennyiségű 
hulladéklerakás történik, a tulajdonost, vagy ha ismert, az elkövetőt felszólítják a szemét 
hulladéklerakó helyre történő elszállítására, amelyről az igazolást be kell mutatnia. Azonban egyre 
kevésbé jellemző, hogy olyan papírt, hulladékot találnak a szemétben, amely alapján beazonosítható 
az a személy, aki lerakta. Erre most már odafigyelnek. Régebben többször előfordult, hogy csekket, 
levelet találtak a szemétben, így rögtön tudták honnan származik. Emellett rájöttek arra is, hogy 
melyek azok az ingatlanok, amelynek a tulajdonosa nem utolérhető, így nem tud az önkormányzat 
bírságot kiszabni.  

Seresné Lados Éva elnök: Egyet ért azzal, hogy a szociális keretből akár zsákot, akár kukát 
vásároljon az önkormányzat a rászorulók részére. Mindenképpen meg kell próbálni.  

Göröcs László: Úgy gondolja, hogy a Regio- Kom Kft-vel kellene felvenni a kapcsolatot, mert 
akkor fog csökkeni az illegális szemétlerakás mértéke, ha a lakosoktól minden zsákot elvinnének. 
Véleménye szerint ez lenne a leghatékonyabb. 

Baginé Gavaldik Lívia: Viszont ha valóban nem anyagi, hanem szemléletbeli okai vannak az 
illegális hulladéklerakásnak, akkor az is megoldás lenne, ha plusz zsákokat kapnak a lakosok. 

Göröcs László: Azért gondolja, hogy ez lenne a leghatékonyabb megoldás, mert amíg a NÜVI 
végezte a szemétszállítást, és minden kihelyezett szemetet elvittek, nem volt ilyen probléma. A 
kiosztott 500 db zsákkal sem foglalkoztak az érintett lakosok. 

Baginé Gavaldik Lívia: Ezen a problémán az is segít, ha minden háztartásban lesz egy kuka. Azt 
mindenképpen el kellene érni, hogy minden ingatlanhoz legyen szerződés kötve. 

Göröcs László: Az is elképzelhető, hogy nem azt a réteget érték el a kiosztott zsákokkal, akik 
illegálisan lerakják a szemetet. Elképzelhető, hogy olyan személyekről van szó, akik kukával 
rendelkeznek, de több a szemetük, viszont a zsákokra már nem akarnak költeni. Ha így van, akkor 
részükre kellene zsákot osztani.  

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Ha készítenek egy nyilvántartást azokról az 
ingatlanokról, amelyeket laknak, azokat a személyeket, akiknek nincs szerződése a 
hulladékszállításra, a Regio-Kom Kft. illetékes felszólítani. Azonban a településen függetlenül attól, 
hogy rendelkezik-e szerződéssel vagy sem, mindenkinek kellene kapnia kukászsákot. Viszont így 
lesz olyan, aki nem használja fel.  

Göröcs László: Működhetne olyan rendszer is, mint szelektív hulladékgyűjtés esetében, hogy a 
Regio-Kom adna cserezsákot az elszállított helyett és nem kellene érte fizetni a lakosoknak. Viszont 
ez esetben egyeztetni kell a Regio-Kommal, hogy adjanak csere zsákot.  

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Ha 1800 háztartást vesznek, és 205.- forint/db árral 
számolnak, az 369.000.- forint hetente. Ezt követően lehetne szó a cserezsákokról. És meg kell 
keresni azokat is, akiknek nincs kukája. A zsákot is csak attól fogják elvinni, akinek van kukája és 
így szerződése.  

 

Baginé Gavaldik Lívia távozik az ülésről. 

A bizottság 4 fővel továbbra is határozatképes.  

 

Dr. Bakos Beáta: Akkor mindenképpen a szerződéskötésre kellene kötelezni a lakosokat.  

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Kötelező, már 2002 óta, de nem az önkormányzat 
bírságolja meg a lakosokat. 

Dr. Bakos Beáta: Ez esetben a szervet kell felszólítani. Valahol el kell kezdeni.  




