
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

2020. január 30-án megtartott soros nyílt ülésén, 

 a Polgármesteri Hivatal dísztermében 

 
 
 
Jelen vannak: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt 
Arnold, Dr. Bakos Beáta, Bertalan László, Gyárfás Lajos, Dr. Mikola Nóra, Seresné Lados 
Éva, Tóth Imre 8 fő képviselő. 
 
Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Bajzáthné Bertalan Ildikó 1 fő képviselő. 
 
Tanácskozási joggal jelen van:  

Lovász Imre jegyző, 
Vinczéné Gál Éva a Polgármesteri Hivatal igazgatási osztályvezetője, 
Mezei Norbert a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője, 
Lajosné Kiss Klára a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője,  
Müllerné Braun Erika az Ozoróczky Mária Szociális Központ intézményvezetője, 
Kun Adrienn a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár megbízott 
vezetője, 
Garicsné Holló Hajnalka közterület-felügyelő, 
Szabó László mezőőr, 
Szabó József mezőőr, 
Dr. Mozsár Zoltán az Orvosi Ügyelet képviselője, 
Jankovics Ferencné a Magyar Közút Zrt. képviselője, 
Zana Dávid a Magyar Közút Zrt. képviselője, 
Sató Balázs a Magyar Közút Zrt. képviselője,  
Tóth Dániel rendőr őrnagy, a Jászladányi Rendőrőrs parancsnoka, 
Lólé Gyula a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 
Dr. Veres Viktória ügyvéd. 

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester nagy tisztelettel köszönti a soros ülésen 
megjelenteket. Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 8 fő jelen van, Bajzáthné Bertalan 
Ildikó képviselő jelezte távolmaradása okát, a képviselő-testület határozatképes, az ülést 
megnyitja. Külön köszönti a meghívott vendégeket, és megköszöni, hogy elfogadták a 
meghívást. A meghívóban 21 napirendi pont tárgyalása szerepel, megkérdezi a képviselő-
testület tagjait, hogy van-e valakinek plusz napirendi pont, illetve módosító javaslata? 
 
Bagi Zsolt Arnold alpolgármester: javasolja „Egyebek” napirendi pont tárgyalását nyílt 
ülésben utolsó napirendi pontként. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: nyílt ülésben 21. napirendi pontként javasolja 
tárgyalni az „Előterjesztés szemeteszsák támogatás lehetőségének megtárgyalására” című 
napirendi pontot. Mindkét bizottság tárgyalta, de a testületi ülés napirendjében nem szerepelt 
egyéb megfontolásból, de jegyző úr arra a döntésre jutott, hogy mégiscsak tárgyalja meg a 
képviselő-testület is. Így 22. napirendi pontként tárgyalnák az Egyebek című napirendi pontot.  
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(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni, hogy a 
szemeteszsák támogatásának lehetőségéről szóló előterjesztést nyílt ülésben 21. napirendi 

pontként tárgyalja a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
1/2020. (I. 30.) sz. határozata 
 
Napirend kiegészítése 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi 
ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben 21. pontként kíván 
tárgyalni: 

21./ Előterjesztés szemeteszsák támogatás lehetőségének megtárgyalására 
 Előadó: Lovász Imre jegyző, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság  
  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 22. napirendi pontként Egyebek című napirendi pontot tárgyaljon a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2/2020. (I. 30.) sz. határozata 
 
Napirend kiegészítése 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi 
ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben 22. pontként kíván 
tárgyalni: 

22./ Egyebek 
 Előadó: Bagi Zsolt Arnold alpolgármester 
   
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 22 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: 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
3/2020. (I. 30.) 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./ Beszámoló az orvosi ügyelet 2019. évi munkájáról 
 Előadó: Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. képviselője 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

2./ Magyar Közút Zrt. tájékoztatója a 3226 és 3227 számú közút 
felújításának lehetőségeivel kapcsolatban 

 Előadó: Magyar Közút Zrt. képviselője 

3./ Beszámoló az önkormányzat jogi képviseletével megbízott ügyvédi iroda 
2019. évi munkájáról 

 Előadó: Deák és Veres Ügyvédi Iroda képviselője, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

4./ Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetési előirányzatainak 
módosítására 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

5./ Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének 
módosítására 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

6./ A NÜVI beszámolója a közmunka programokban foglalkoztatottak által 
végzett munkákról 

 Előadó: Göröcs László mb. intézményvezető, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

7./ Előterjesztés a polgármester szabadságának elfogadására 
 Előadó: Lovász Imre jegyző, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

8./ Javaslat az óvoda és bölcsőde nyári zárva tartási idejének elfogadására 
 Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

9./ Előterjesztés a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a Jászladányi 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat között kötött együttműködési 
megállapodás felülvizsgálatára 

 Előadó: Lovász Imre jegyző, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
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10./ Tájékoztató a polgármester és a jegyző két ülés között átruházott 
hatáskörben hozott döntéseiről 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Lovász Imre jegyző 

11./ Tájékoztató a helyi piac jelenlegi helyzetéről és fejlesztésének 
lehetőségeiről 

 Előadó: Lovász Imre jegyző, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

12./ Tájékoztató a település közlekedési, köztisztasági és közrendi helyzetéről 
 Előadó: Lovász Imre jegyző, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

13./ Előterjesztés a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási 
Megállapodás módosításának elfogadására 

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

14./ Előterjesztés a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás 
Társulási Megállapodás módosításának elfogadására 

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

15./ Előterjesztés az Esélyegyenlőségi Terv 2. számú mellékletének 
módosítására 

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

16./ Előterjesztés a „Jászság Egészségéért” Alapítvány kuratóriumába 
delegálásról, az Alapító Okirat módosításáról, valamint az alapítás óta 
bekövetkezett változásokkal egységes szerkezetű Alapító Okirat 
elfogadásáról 

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

17./ Előterjesztés az orvosi rendelőben új gázkazán beszerzés jóváhagyására 
 Előadó: Göröcs László mb. intézményvezető, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

18./ Előterjesztés a NÜVI gépjármű beszerzésére vonatkozó kérelmének 
megtárgyalására 

 Előadó: Göröcs László mb. intézményvezető, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

19./ Előterjesztés a Képviselő-testület 363/2019. (XII. 19.) számú 
határozatának módosítására 

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

20./ Előterjesztés az általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezéséről 
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
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21./ Előterjesztés szemeteszsák támogatás lehetőségének megtárgyalására 
 Előadó: Lovász Imre jegyző, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság  
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

22./ Egyebek 
 Előadó: Bagi Zsolt Arnold alpolgármester 

 
 Zárt ülés: 
 

23./ Előterjesztés az Ozoróczky Mária Szociális Központ intézményvezetője 
kérelmének megtárgyalására 

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

 

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

 
 

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

Beszámoló az orvosi ügyelet 2019. évi munkájáról 
Előadó: Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. képviselője 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: írásos anyag érkezett az Orvosi Ügyelet részéről, 
melyet bizottsági ülésen tárgyaltak, köszönti Dr. Mozsár Zoltánt az Orvosi Ügyelet részéről, 
megköszöni, hogy elfogadta a meghívást. Megkérdezi, hogy szeretné-e az írásos anyagot 
szóban összefoglalni? 
 
Dr. Mozsár Zoltán: az adott területen Jászladány biztosítja a legtöbb munkát az Orvosi 
Ügyeletnek. A cég, és a dolgozói próbálják teljes körűen ellátni feladatukat, önkormányzati és 
lakossági panasz nem érkezett feléjük. Próbálják továbbra is ezt a színvonalat biztosítani. 
Amennyiben kérdés merül föl szívesen áll rendelkezésre. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye a beszámolóval kapcsolatban? 
 
Dr. Bakos Beáta képviselő: azt tapasztalják az orvosi rendelőben is, hogy az indokolatlan 
hívások okozzák a legtöbb gondot, mellyel kapcsolatban folyamatosan dolgoznak 20 éve, de 
nem sikerül előbbre jutni, így ez jövőre sem lesz másképp, mert az átlag összetétele a 
településnek nem javul. Jó a közreműködés az orvosi ügyelettel, köszöni a segítséget, amit 
nyújtanak. A probléma néha a halottszemlés dokumentumok kitöltésével szokott lenni, 
előfordul, hogy nem egyformán gondolják az ügyeletes orvossal a kitöltést, ezt majd 
személyesen megbeszélik. Egy dolog volt, ami nehezen volt áthidalható, a halottszemle 16-18 
óra között. A mentőtiszt nem jöhetett ki, de végül ez is csak megoldódott. Megköszöni az 
orvosi ügyeletben dolgozók munkáját, és további minden jót kíván hozzá.  
 
Dr. Mozsár Zoltán: köszöni a jó kívánságokat. Az említett esetben 16 óra után történt a 
bejelentés, de utána kiderült, hogy a halál ténye az jóval előbb, csak nem jelentették be. A 
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jogszabályban 4 óra van meghatározva, tehát este 8-ig ki kell érkezni a helyszínre az 
orvosnak, ez meg is történt.  
Másik dolog, amire szeretné felhívni a figyelmet. Jászladányon van egy új háziorvos, akit a 
közösségi oldalon kikezdtek. Személyesen nem ismeri, de kéri, hogy próbálják meg sugallni, 
hogy nagyon meg kellene őt becsülni, mert főnyeremény, hogy ehhez a lakossági 
összetételhez sikerült háziorvost szerezni. 
 
Dr. Bakos Beáta képviselő: sajnos csak helyettesít.  
 
Dr. Mozsár Zoltán: ennek is örülni kell, és azt kellene sugallni a lakosság felé, hogy ne 
bántsák. Bertalan László képviselő megosztotta a rendelési időt a Facebook-on, és a bejegyzés 
alá írtak bántó mondatokat. 
 
Bertalan László képviselő: valóban a rendelési időt osztotta meg, melyhez voltak negatív 
hozzászólások. Nem bántották, de kikezdték. Nem foglalkoztak ezzel, mert már meg van 
szokva, hogy mindenbe belekötnek. 

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, 
hogy milyen javaslat született? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a pénzügyi bizottság 
tárgyalta az anyagot, negatív vélemény nem hangzott el, az elmúlt évekhez hasonló 
színvonalú beszámolót kaptak, melyet a bizottság elfogadásra javasol. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: amennyire félt a testület ettől a típusú orvosi 
ügyelet megoldástól, annyira pozitívan csalódtak benne, nemcsak mint képviselők, hanem 
mint lakosok is. Köszöni a segítséget, amelyet az önkormányzat irányába, illetve a lakosok 
ellátásában kapnak, valamint a személyes segítséget is köszöni. Bízik benne, hogy a jövőben 
is ilyen eredményesen tudnak együtt dolgozni.  

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a pénzügyi 
bizottság javaslatára az orvosi ügyelet beszámolóját? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
4/2020. (I. 30.) sz. határozata 
 

Az orvosi ügyelet 2019. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja az Országos Orvosi 
Ügyelet Nonprofit Kft. által készített beszámolót az orvosi ügyelet 2019. évi 
munkájáról az előterjesztés szerint. 
 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. 
  é r t e s ü l n e k .  

(Dr. Mozsár Zoltán elhagyja a tanácstermet.) 
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2 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Magyar Közút Zrt. tájékoztatója a 3226 és 3227 számú közút felújításának 
lehetőségeivel kapcsolatban 
Előadó: Magyar Közút Zrt. képviselője 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: köszönti a Magyar Közút Zrt. képviselőit, 
megköszöni, hogy elfogadták a meghívást. Az írásos anyagot minden képviselő megkapta, 
nem új a probléma, ami miatt a Közút meghívásra került, és ami miatt évente napirendjére 
tűzi a testület ezt a témát. Tudják, hogy sok esetben nem a Közúton múlik ezen utak 
problémájának a megoldása, de ha friss információt kapnak, az megnyugtató lehet. Megkéri a 
Közút képviselőit, hogy szóban foglalják össze az írásban kapott tájékoztatót. 
 
Zana Dávid Magyar Közút Zrt: a Magyar Közút Nonprofit Zrt. ahogyan benne van a nevében 
is nem a saját költségvetéséből dolgozik, az állam által nyújtott pénzügyi keretből 
gazdálkodnak, a finanszírozási programokból tartják fenn a céget. A Magyar Falvak 
Programnak van egy részprogramja, a Magyar Falumegújítási Program, melynek az a 
metodikája, hogy a vidéki úthálózatát kell fejleszteni, korszerűsíteni. Két út az, ami 
Jászladány szempontjából fontos, és a Magyar Közút üzemeltetésében van, az egyik a 3227-
es, mely Újszász – Szászberek - Jászapáti útszakasz, a másik a 3226-os, ami 
Jászalsószentgyörgy – Besenyszög. Ez a program 5 éves átfutású 2019-2022-ig tart. Az 
évenkénti megadott keretösszegek tekintetében tartós műszaki tartalommal vannak megadva 
azok a szakaszok, amelyek ha Kormányhatározatok keretében elfogadásra kerülnek, akkor 
megépülhetnek. 2019-ben már voltak látható szakaszok Jászkisér, Besenyszög területén. A 
2019-es programban benne van egy Jászladányt is érintő szakasz, a település táblától 
Besenyszög irányába, mely nem éri el a Millér hídját. Ez a 2020 évi szakasz. A többi szakasz 
a következő években lesz szépen sorban felújítva, de ez még nem hivatalos, 
Kormányhatározatra várnak. A tervezési folyamatok elindultak. A 3227-es út 10-15 éve volt 
felújítva, ebből is van néhány szakasz tervezve a programban, nem tudni, hogy a pénzügyi 
keretek hogyan fogják ezt finanszírozni. A Magyar Közút tudja a problémákat, csak a 
pénzügyi keret szűk. Szomorú, hogy eljutottak eddig, hogy így leromlottak az utak. Szomorú 
az is, hogy a Magyar Közutat bántja mindenki.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: és az önkormányzatot. 
 
Zana Dávid Magyar Közút Zrt: két éve dolgozik a cégnél, belelátva vállalkozói oldalról látja, 
hogy nem könnyű a helyzete senkinek. Mindenhez pénz kell, ennyit tud mondani. 
 
Bagi Zsolt Arnold alpolgármester: ha nem jutnak el a Millérig sem, akkor a Milléren túli 
részen mi lesz? Ott már most is óvatosan kell kiszállni minden járműből. 
 
Zana Dávid Magyar Közút Zrt: ott tankkal kell járni. A szakasz föl van osztva több éves 
sorozatra, a pénzügyi keretek is föl vannak osztva. A további szakaszra csak annyit tud 
mondani, mint amit már 1-2 éve mond, hogy üzemeltetés szempontjából próbálják a kollégái 
olyan szinten tartani, hogy a járhatósága fennmaradjon. Ha ez a szakasz megvalósul, és a 
további évek során a többi, addig a maradék – ami nem készül el – csak javítgatásos 
módszerrel tartják fenn.  
 
Bagi Zsolt Arnold alpolgármester: akkor miért nem javítják? A busz az árokparton 
közlekedik. 
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Zana Dávid Magyar Közút Zrt: ismeri a területet, nem kell bemutatni, nagyon jól tudja 
milyen, de hangsúlyozza, hogy ez egy összetett kérdés. Nem mondja azt, hogy politikai, 
gazdaságpolitikai, gazdasági, műszaki, de sok oldalról meg kell vizsgálni. A fenntartási 
feladatok ellátásának egyik fő iránya az, hogy az adott kereteket, amelyet megkap évente a 
Magyar Közút szolnoki egysége, abból a megye teljes úthálózata fenntartható legyen. Ebbe 
beleértve a téli síkosság mentesítést is, fűvágást is. Ennek első lépése az, hogy prioritást 
állítanak fel, és első körben azok az úthálózatok, melyek nagy forgalmat bonyolítanak le, azok 
az elsők. Mindig meg van vizsgálva az adott út forgalma, és hogy milyen környezetet, mit köt 
össze mivel. Ez degradáló az itt lakóknak, az itt közlekedőknek, de ez egy olyan út, melynek 
nem olyan nagy a forgalma, mint a 31-es és 32-es útnak.  
 
Bagi Zsolt Arnold alpolgármester: a 3227-es már olyan forgalmú út. 
 
Zana Dávid Magyar Közút Zrt: igen, de a kettőt nem is lehet összehasonlítani. 
 
Bagi Zsolt Arnold alpolgármester: érti, hogy prioritást élvez az út, melyen nagy átmenő 
forgalom van, viszont Jászladány, és Tiszasüly tekintetében gazdaságilag ez az út a 
betakarítási időszakban, júniustól novemberig gyenge közepes forgalmú út lenne, csak már 
most inkább elkerülik Jászkisér felé. Időben gyorsabb kerülni, mint a rövidebb út. Azt az utat 
elkészítették, ha arra az útra rámegy a kamionforgalom, akkor tönkreteszik. 2000-ben kezdett 
el romlani ennek az útnak az állapota is, amikor a tiszai árvízhez itt hordták a követ. Ha újra 
lesz egy ilyen vészhelyzet, akkor a 3225-ös, amit felújítottak tönkremegy, és ismét lesz két 
rossz út.  
 
Zana Dávid Magyar Közút Zrt: ezek feltételezések, ilyen téren akkor világháborútól is 
félhetnek. Rendszerben kell gondolkozni. A 3225-ös egy olyan út, ami Tiszasüly és 
Besenyszög szempontjából az északi megyék elérését segíti. Úgy gondolja jó döntés volt a 
döntéshozók részéről, hogy megtörtént ez a felújítás. Nem tudja megmondani, hogy mi lesz 
majd a 3225-ös úton, ha tiszai árvíz lesz, de azt el tudja mondani, hogy ezeknek az utaknak a 
tervezésekor olyan műszaki tartalom lett beletéve, ami kicsit túlméretezett. Ismerve az ottani 
körülményeket, állapotot, és ami oda bele lett tervezve, véleménye szerint tartósnak kell 
lennie. A tervezett forgalomhoz mérten túlméretezett, ez számításokból van meghatározva. 
Ugyanezt a rendszert próbálják majd a 3226-oson is szépen sorban építeni. Olyan 
beavatkozások ezek, amelyek tartósak, a meglévő útra egy új út lett ráépítve. Úgy gondolja, 
hogy az országnak kicsit más gondolkodása van, a magyar közutas kollégáinak 
mindenképpen, nem csak ebben a megyében, hanem a környezetben lévő megyékben is, hogy 
ha beavatkoznak, akkor olyan beavatkozás legyen, ami tartós lesz. Ebből a befektetett 
összegből 1 réteg aszfalttal, sokkal több felületet meg lehetett volna építeni, de csak 2-3 évig 
bírta volna. Nem megfelelő alapra ráépíteni egy merev szerkezetet, az nem jó eredményt hoz. 
Ezért vannak szétdarabolva az utak. A pénzügyi keretek végesek, a műszaki tartalomhoz 
ragaszkodnak, így nincs más lehetőség. 
 
Bagi Zsolt Arnold alpolgármester: a túlméretezést a 3227-es út kapcsán 15 évvel ezelőtt 
hallották. Annyira túl lett méretezve, hogy tavasszal már locsolóval és bitumennel jártak a 
dolgozók. 
 
Zana Dávid Magyar Közút Zrt: ebben nem tud állást foglalni. 
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Bagi Zsolt Arnold alpolgármester: senki nem kérte ki az akkori vezetés véleményét, és 
semmilyen talajmechanikai vizsgálat nem történt. Jászladány vonulatában az út egy régi tón 
megy keresztül, ez meg is látszik az úton. 
 
Bertalan László képviselő: örül, hogy új utak épülnek. A meglévő 3226-os és 3227-es utak 
vonatkozásában kérdezi, hogy ahhoz is a döntéshozó hatóság engedélye kell, hogy egy 
terelővonalat felfessenek tél előtt? A Szászberek felé vezető úton van 3 nagy gödör már 
legalább fél éve. Tudja, hogy a Duna Aszfaltra várnak, mégis úgy érzi, hogy a Magyar Közút 
ennek az útnak a fenntartója, ha a Duna Aszfalt 10 évig nem csinálja meg, akkor még 10 évig 
úgy marad? 
 
Zana Dávid Magyar Közút Zrt: a csatornával érintett belterületi útszakaszról van szó, mely 
nagyon érdekes téma. Az előzmények mindenki számára ismertek. A Magyar Közút útja 
érintett ebben a csatornázásban úgy, hogy az önkormányzat által finanszírozott beruházásból 
megépülve lett hozzányúlva. A csatornát kivitelező cégnek, a Duna Aszfaltnak van egy 
jótállási időszaka, garancia jótállás, szavatosság. Ez egy közös probléma. Úgy gondolja, hogy 
mindenképpen kötelezni kellene a kivitelezőt a javításra. Jogos a balesetveszélyes gödrök 
problémája. Az illetékes mérnökség-vezető kollégája próbálja már ezeket kezelni saját maga. 
Nem tudja, hogy milyen stádiumban áll a Duna Aszfalttal az egyeztetés, sok előrehaladást 
nem lát. Lehet, hogy garanciális pénzügyi visszatartást kellene megemlíteni, de nem szeretne 
tanácsokat adni, biztosan jogászi oldalról is van vélemény kikérve.  
 
Bertalan László képviselő: ha jól tudja 3 év volt a garancia, és az már letelt. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: 36 hónap volt igen, akkor a garanciális javítások 
meg is történtek.  
 
Zana Dávid Magyar Közút Zrt: akkor ez már szavatossági körbe tartozik, kötelező 
szavatosság, ugyanaz a metodika, nincs mit bizonyítania a megrendelői oldalnak, ha 
megsüllyed a burkolat 50 cm-re. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: szeptember 8-án volt egy bejárás, ahol mindenki 
jelen volt az érintettek részéről, azóta többször keresték levélben őket, melyet általában az 
üzemmérnökségnek is becsatolnak. A héten is kinn voltak más ügyből kifolyólag, és nézték 
az aknákat, hogy körbe vannak szakadva. Jegyző úr folyamatosan hívogatja a Duna Aszfaltot, 
és email-t küld nekik, melyet a Közút is megkap tájékoztatásként.  A Közút is küldi 
másolatban az általa írt levelet, bíztak a javításban, mert mindig megígérték, hogy a 
következő héten felvonulnak. Ezeket az ígéreteket hallva nem szaladt még az önkormányzat 
jogászokhoz, de már most lehet, hogy az következik.  
 
Bertalan László képviselő: ez a jászladányiak problémája, és aki Jászladányon halad át. A 
Jászalsószentgyörgy – Jászladány közötti útszakaszon rengeteg a kátyú, miért kell megvárni, 
hogy lefagyjon az út, és akkor javítani? Nem lehetne korábban elkezdeni ősszel, amikor még 
száraz idő van? Jászladányra bármely irányból jönnek rossz az út, a tehenészetnél 
életveszélyes. Bele lehetne húzni egy kis aszfaltot a gödörbe, hogy aki itt él, az haza tudjon 
jönni. Nem tudja elfogadni, hogy a Duna Aszfaltra várnak, mert a Magyar Közút az útkezelő. 
Az út ki van táblázva, hogy le van szakadva. Meddig várnak még a Duna Aszfaltra? 
 
Zana Dávid Magyar Közút Zrt: bontsák szét belterületi, és külterületi szakaszra. A belterületi 
Duna Aszfaltos kötelező szavatosságú, a külterületi szakasz egyértelműen a Magyar Közút 
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üzemeltetésében van, itt egyszerűbb a jogi helyzet. Igen el vannak süllyedve az útszakaszok, 
lassítani kell, ez nem kérdés. Annak megértését szeretné kérni, hogy végesek a lehetőségek, 
ugyanez a probléma minden településen. Ugyanúgy elmennek a többi testületi ülésre is, ahol 
ugyanígy elmondják, hogy tudnak róla, tisztában vannak a problémákkal, de a rendelkezésre 
álló keret véges. Szépen sorban javítják a kollégái a kapacitásukhoz mérten az utakat, hogy 
járhatóak legyenek. Ez mindenhol probléma, nem csak megyei szinten, hanem országos 
szinten. Türelmet kér. 
 
Bertalan László képviselő: a terelővonal felfestésére sincsen pénz? Mikor köd van, akkor 
nem látszik, hogy hol az út.  
 
Zana Dávid Magyar Közút Zrt: nem a téma szakértője, de finanszírozási oldalról is meg van 
határozva, hogy burkolatjel festésére mennyi a rendelkezésre álló keret megyére lebontva, 
amit be kell osztani. Kátyús úton a burkolatfestés nem marad meg, az pénzkidobás. 
 
Tóth Imre képviselő: tekintettel arra, hogy a műtárgy kezelője a Magyar Közút, Jászladány 
belterületén az ominózus szakasz átvétele is a Magyar Közútra tartozott volna, hogy 
szakemberként átvegyék a Duna Aszfalttól. Laikusként is látja, hogy ez az út nem fog sehová 
vezetni, mert az a forgalmas út, amit úgy hoznak helyre, hogy bizonytalan származású zúzott 
kővel megterítik, majd erre ráaszfaltoznak, és semmilyen komolyabb tömörítést nem 
alkalmaznak rajta, az bizony így jár, mint azok a bizonyos szakaszok Jászladány határában a 
belterületi részen. Úgy gondolja, hogy ha a műtárgy kezelője a Magyar Közút, akkor neki a 
felelőssége és kötelessége az, hogy a beavatkozások után az átvételt, a műszaki átvételt 
megtegye. Nem érti, hogy miért kell a Duna Aszfaltra várni, mert ha megtették volna ezt a 
műszaki átvételt, akkor látható lett volna az akár egy próbafúrással, vagy bármivel, hogy a 
kivitelezés minden, csak nem útépítés. Ez a véleménye, nem fontos rá válaszolni. A másik 
dolog, amiről szólni kíván a 3227-es út forgalma. Nagyszerűen működik az a közútkezelő 
részéről, hogy korlátozó táblákat helyez ki sebességkorlátozásra, de még egyszer sem látta, 
hogy korlátozó táblát tettek volna ki kamion forgalom bonyolítására. Mindegy, hogy milyen 
műszaki tartalommal újították fel 12 évvel ezelőtt az utat, egy biztos, hogy nem sikerült. Az út 
alkalmatlan arra a kamionforgalomra, amit ez az út lebonyolít. A kátyúzással történő 
rendbetétel esetén meg is állna ez az út valamilyen szinten, és nem menne ilyen gyorsan 
tönkre, és nem lenne ennyi probléma vele, ha nem menne ezen az úton az a rengeteg kamion. 
Mindannyian tudják, hogy a KRESZ értelmében nem is közlekedhetnének itt a kamionok, de 
ezzel senki nem foglalkozik a Magyar Közút részéről. A fő probléma ez. 
 
Zana Dávid Magyar Közút Zrt: ez örök téma, tavaly is, tavalyelőtt is volt ez téma, nem csak 
itt, mindenhol. A KRESZ meghatározza a kamionforgalom útvonalát, viszont a Magyar Közút 
nem hatóság.  Nem tudja azt mondani egy kamionosnak, hogy ne jöjjön erre, csak kezeli az 
utat, de nem hatóság. Meg van az a hatóság, aki tud ebbe intézkedni. Azt, hogy mire 
méreteznek egy útszerkezetet, az nagyon összetett dolog. A megváltozott forgalom 
nagyságával, tulajdonságával, összetételével vannak biztonsági szorzók, de az a 
megnövekedett forgalom, ami az autópálya építéssel jár, vagy egy árvízvédelem kapcsán, azt 
senki nem számolhatja. Ilyen téren a 3227-es út felújításakor sem tudtak számolni a 
megnövekedett forgalommal. A Magyar Közút útjainak 70-80%-a toldott-foldott. Azt, hogy 
ezeket olyan állapotba hozzák, hogy a modern kornak is megfelelő közlekedési eszközök 
terheléseit elbírják, bele kell tenni a szerkezetet. A keretek adottak, így a szakaszokat tudják 
csökkenteni. Visszakanyarodva a jászladányi belterületi részhez, hogy a csatornánál miért 
nem csapott oda a Magyar Közút, azért, mert az önkormányzat beruházásánál meg volt bízva 
egy műszaki ellenőri cég, egy mérnök csapat, a Magyar Közút ebben csak mint 
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szakfelügyeletet adó egység volt jelen. Ha jól tudja többször volt a mérnökségnél dolgozó 
kollégák részéről észrevétel, amit utána a műszaki ellenőr, vagy mérnök szervezet, amely a 
technológiára figyelt akár az útépítés, akár a csatornaépítés szempontjából is követett. 
Állandóan nem állhattak ott, ezért is történhetett, hogy olyan anyag lett beépítve, mint ami 
lett. Nem hinné, hogy az építőiparban dolgozó cégek olyan hozzáállással végezték volna a 
feladatot, hogy direkt rosszul csinálták, mert jó lesz visszamenni két év múlva garanciába. Ha 
egyszer jól megcsinálják, az nekik is jobb, mint visszajárni. A legjobb hozzáállás és a 
legnagyobb hozzáértés mellett is vannak olyan körülmények, amelyek ezt befolyásolják.  
 
Tóth Imre képviselő: a tények nem ezt mutatják. 
 
Zana Dávid Magyar Közút Zrt: a tények a valóságot mutatják, az nem kérdés, de ez nem 
ilyen egyszerű, hogy jó, vagy nem jó, és ki a hibás.  
 
Tóth Imre képviselő: köszöni a választ, bár nem tartja kielégítőnek. Érti, hogy összetett 
dolog, és lehet, hogy laikusként az összefüggéseket nem is láthatják, mégis úgy gondolja, 
hogy nem egészen helytállóak ezek a dolgok. Ami rossz, az rossz, és ami egyébként napok 
alatt rosszá válik, azt nem megfelelő gondossággal építették. Azt is megérti, hogy a közút 
nem hatóság, de mint a műtárgy tulajdonosa és kezelője elvárható lenne, hogy ha nem is 
hatóságként, de mint kezelője ennek az útnak, a megfelelő hatóságokhoz átiratokkal éljenek, 
hogy ezt a kamionforgalmat ez az út nem bírja bonyolítani. Szíveskedjen a megfelelő hatóság 
a megfelelő intézkedéseket megtenni, hogy ennek az útnak az állapota ne romoljon oly 
mértékig, ahogyan romlik, azért, mert nem képes ezt a forgalmat elviselni, amit egyébként 
ráengednek a megfelelő hatóságok. Úgy gondolja, bár ez csak feltételezés, hogy nem sűrűn 
éltek ilyen átirattal egyetlen hatósághoz sem, akiknek viszont hatósági jogkörük lenne arra, 
hogy megváltoztassák ezt a helyzetet. Önök is azzal az egyetlen megoldással léptek föl, ami a 
legkényelmesebb és legkönnyebb volt, ha pénz nincs a javításra, mert költségkeretből 
dolgoznak, ami záros és véges, és sokfelé kell felhasználni, így a legegyszerűbb és legolcsóbb 
megoldás a tábla, amivel bekorlátozzák az út forgalmának sebességét, és ezáltal létrehozták 
azt, hogy ha már kátyús, akkor menjenek lassabban. Így látja, és ezért nem bírja elfogadni a 
választ, amit kapott.  
 
Gyárfás Lajos képviselő: azt szeretné kérdezni a Közúttól, hogy belterületen, ha az út 
hibájából baleset történik, akkor ki vonható felelősségre? A Duna Aszfalt, vagy a Magyar 
Közút? A rendőrőrs parancsnokától kérdezi, hogy belterületen ez a csatornafedél, amit most 
beszakadt, a saját ingatlana előtt, és már nem tudnak aludni sem, ha saját maga oda kimegy, 
és a közút által elhagyott figyelmeztető táblát ráteszi a csatornafedélre, hogy ne menjenek rá a 
kamionok, akkor ki vonható felelősségre? Ha ezt, mint magánember megteszi? Míg otthon 
ebédelt 16 kamion ment át. Ez már tarthatatlan állapot, és senki nem csinál semmit.  
 
Tóth Dániel r. őrnagy: az út csúszósságáról tudott egy hete, azért is voltak kinn a helyszíni 
bejáráson, erről a csatornáról most hallott először. 
 
Gyárfás Lajos képviselő: most szakadt le.  
 
Tóth Dániel r. őrnagy: ha ott ilyen probléma van, akkor ki kell menni, és meg kell vizsgálni, 
hogy egyáltalán alkalmas-e az a közlekedésre. A tábla kihelyezés adott esetben lehet 
bűncselekmény is, közlekedés biztonság elleni bűncselekmény, ezért semmiféleképpen nem 
javasolja. Meg kell vizsgálni, hogy ki a csatorna tulajdonosa. 
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: javaslatot, tanácsot szeretne kérni. Itt van a 
Közút, a rendőrség, az önkormányzat. A Közút az út üzemeltetője, az önkormányzat építtette 
a csatornát, a TRV Zrt. a csatorna üzemeltetője, a kamion a rendőrség hatáskörébe tartozik. 
Ez egy összetett dolog, de a probléma itt van. Le van szakadva az akna körüli rész, az akna 
mellett akkora kátyú van, hogy életveszélyes. Mind a kivitelezésből ered. Tudják, hogy a 
Duna Aszfalt a felelős, írtak neki levelet, mire megígérte, hogy jön, és kijavítja, de mégsem 
jött. Vagy elviselik, és megvárják, hogy történjen valami, vagy kivonul az önkormányzat, és 
elkezd ott garázdálkodni. Mit szól hozzá majd a Közút, ha elkezdenek aknát bontani? Mit szól 
hozzá a rendőrség és a Duna Aszfalt? Akkor mindenki fogja tudni a dolgát, és hogy az 
önkormányzatnak nincs hozzá joga. Kéri, hogy mondják meg hová lehetne fordulni, vagy 
milyen eszközökkel, hogy a lassan 1 éve kialakult állapotot meg tudják szüntetni? Mi az a 
hatékony eszköz egy önkormányzat kezében, hová menjenek, kinek szóljanak, kit keressenek? 
Úgy érzi, hogy az önkormányzat nagyon kicsi ehhez. Lehet, hogy a megyei kapitányhoz 
kellene fordulni. Lehet, hogy nem a megyei közúthoz kellene menni, hanem valaki máshoz. 
Mondja meg valaki, hogy kihez forduljanak, hogy ezek a problémák ne gyűrűzzenek tovább. 
Amit Gyárfás Lajos képviselő úr mond az már egy újabb kialakult probléma, ez eddig nem 
volt. Ez az akna leszakadt, erről még saját maga sem tudott, lennie kellett előzményének, 
hogy idáig jutott a helyzet.  
 
Tóth Dániel r. őrnagy: tulajdonjogilag kié a csatorna? 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: az önkormányzaté, a TRV Zrt. üzemelteti, és a 
közúton van.  
 
Zana Dávid Magyar Közút Zrt: és a kivitelezőnek még szavatossága van.  
 
Tóth Dániel r. őrnagy: az önkormányzat a tulajdonosa, az üzemeltetője a TRV Zrt, és az 
önkormányzat szeretne ezen segíteni, akkor egy levelet kellene írni, hogy engedélyezzék az 
önkormányzatnak, hogy megcsinálhassa. Ha hozzájárulnak, és a közút is hozzájárul, akkor az 
önkormányzat kijavítja a hibákat. Ennek költségei lesznek. Először egy szakemberrel, egy 
szaktanácsadóval kellene megvizsgáltatni ezt a problémát, ezt a jelenséget, hogy milyen 
állapotban van. Laikusként nem látják, hogy mennyire előrehaladott ez a probléma, ezt egy 
szakembernek kell megvizsgálnia. Ha a szakember elmondja, hogy mi a megoldás, és a Duna 
Aszfalt nem reagál rá, akkor azért, hogy az önkormányzat a jászladányi lakosokat megóvja 
egy levelezéssel, hozzájárulást kérve ezt megoldja.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: tegyék fel, hogy ezt az utat végigjárják. A 
belterületi utak felújításánál sem érték utol a kivitelezőt, nem tudták érvényesíteni a garanciát, 
más kivitelezővel kijavíttatták az utakat, melyet megpróbálnak behajtani a kivitelezőn, akinek 
garanciába kellett volna kijavítania. Ez lenne a járható út ebben az esetben is? Nem a 
csatornában van a hiba, hanem az úton. Egy közút által üzemeltetett, Duna Aszfaltnál 
garanciális úton az önkormányzat végezze el a munkát, és utólag nyújtsa be a számlát? 
 
Tóth Dániel r. őrnagy: hosszú távon ez sem megoldás, erre az egy problémára próbált 
javaslattal élni. Rámondta már erre valaki, hogy mi a probléma oka? Az csak egy jelenség, 
hogy hangos, de kimondta már valaki, hogy életveszélyes is? Jászalsószentgyörgyön is van 
probléma, tudja, hogy egy levelet fognak is írni a lakosok a Közútnak, hogy nem megfelelő 
sebességgel érkeznek az autósok Szolnok vagy Jászberény irányából, így rezonancia van a 
házakban. Amikor kinn van a sebességmérő készülék, akkor minden rendben van. Többen 
vizsgálták ezt a problémát is, és kimutatható, hogy ha lassan mennek az autók, akkor nincsen 
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rezonancia. A sebességmérés és forgalomlassítás a rendőrség feladata, de csak addig tudják 
garantálni amíg kinn van a sebességmérő készülék. Most egy forgalomtechnikai fizikai 
akadályt szeretnének oda, mint például a település másik részén. Ezt is ki kell vizsgálni. A 
jászladányi probléma esetében is meg kellene vizsgálni, hogy azért hangos az aknafedél, mert 
igazítási probléma van, vagy azért, mert valóban nagy a probléma, és esetleg balesetveszélyes 
is.   
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Újszász felé a jobb oldali sávban is olyan nagy a 
süllyedés, hogy ott az akna balesetveszélyes.  
 
Tóth Dániel r. őrnagy: meg fogja nézni a helyszínt, de igazán ezt egy szakembernek kellene 
megvizsgálnia. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a Közút a szakember, és ők meg is mondták, 
írtak ezzel kapcsolatban levelet a Duna Aszfaltnak, de nem történik semmi.  
 
Zana Dávid Magyar Közút Zrt: közösen írták meg a levelet az önkormányzattal.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: igen, így van. Nem csak az a probléma, hogy 
hangos az aknafedél, hanem az, hogy körbe van szakadva.  
 
Gyárfás Lajos képviselő: most úgy megsüllyedt az aknafedél után a közút, hogy amikor abba 
belemegy a gépjármű, az magától kattan.  
 
Tóth Dániel r. őrnagy: ez az Újszászi úton van? 
 
Gyárfás Lajos képviselő: amit említett az a Petőfi úton, de valójában nem csak ez a kettő 
ilyen hely van, hanem sok. 
 
Tóth Imre képviselő: meg lehet tenni, hogy levelet írnak a megfelelő hatóságokhoz, 
kezelőkhöz, kérhetnek engedélyt, hogy az önkormányzat saját költségén megjavíttassa a 
hibákat, de egy biztos, hogy ez a probléma pár hónapon belül újra generálódik, mert a 
közúton a forgalom nem fog megváltozni. Ha nem változik meg a forgalom, akkor az 
aknafedél újra föl fog lazulni, az útalap újra meg fog süllyedni. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a Duna Aszfalt mikortól végezhet a Közút 
hozzájárulásával munkát? 
 
Zana Dávid Magyar Közút Zrt: elvileg március 15. a téli üzemeltetés vége, de ha olyan az 
időjárás, akkor bármikor el lehet kezdeni. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Dr. Veres Viktóriát megkéri, hogy a Duna 
Aszfaltnak ügyvédi levelet fogalmazzon meg. 
 
Bertalan László képviselő: Gyárfás Lajos képviselő megkérdezte, hogy a saját háza előtti 
úthibával és akna fedél hibával kapcsolatban helyezhet-e ki táblát, megkapta a választ, hogy 
nem. Ki az, aki oda táblát helyezhet ki? Forgalomkorlátozó, vagy terelő táblát? 
 
Zana Dávid Magyar Közút Zrt: a Közút.  
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Bertalan László képviselő: kamionforgalmat kizáró táblát ki helyezhet ki? Szászbereknél és 
Jászapátinál lenne szükség olyan táblára, hogy erre az útra a KRESZ szabályai szerint egy 
bizonyos tonna feletti jármű be sem jöhet.  
 
Zana Dávid Magyar Közút Zrt: ha Jászladányra kell jönnie egy teherautónak, mert itt van 
dolga, akkor ki lenne zárva? 
 
Bertalan László képviselő: ki lenne helyezve, hogy kivéve célforgalom.  
 
Zana Dávid Magyar Közút Zrt: hová tenné ki, melyik szakaszra? 
 
Bertalan László képviselő: az út két végére tennék ki, utána, ha bejön a kamion, akkor a 
rendőrség a menetlevélből látná, hogy hová tart, és kiszűrné, ha nem jöhetett volna erre az 
útra. Ha nem célforgalom, tehát nem a köztes településekre szól a menetlevele, akkor meg 
lehetne bírságolni. Nem lennének ezek a problémák, ha a Közút ezt megtenné, vagy meg tette 
volna.  
 
Zana Dávid Magyar Közút Zrt: ez nem tábla kérdése. 
 
Bertalan László képviselő: de az, mert a rendőrség így nem tud bírságolni, mert a Közút nem 
tiltja ki ezeket a gépjárműveket. 
 
Zana Dávid Magyar Közút Zrt: a KRESZ-ben ez benne van, egy általános szabály. 
 
Bertalan László képviselő: a rendőrség azt mondja, hogy nincsenek kitiltva ezek a 
gépjárművek erről az útszakaszról. 
 
Zana Dávid Magyar Közút Zrt: a Magyar Közút nem hatóság, nem ellenőrizhet. Gondolja, 
hogy a rendőrségnek megvan a kapacitásbeli problémája, ami miatt nem tud ellenőrizni. 
Kitehetnek millió táblát, ez nem tábla kérdés. Egyértelműen le van írva a KRESZ-ben az a 
szabályozás, hogy mi alapján hajthat oda be, vagy mi alapján nem. Nem a tábla miatt kell 
bírságolni, hanem a KRESZ miatt.  
 
Tóth Imre képviselő: ahogy rákanyarodnak erre az útra a 32-esről, ki van írva, hogy ez négy 
számjegyű út? Láthatja a kamionos, hogy erre nem kanyarodhat rá? Lehet olyan kérése az 
önkormányzatnak, hogy saját költségén a 3227-es útnak a Szászberek felőli leágazásánál, 
illetve Jászapátin a körforgalomnál történő leágazásánál kitehessen egy olyan táblát, ami 
fölhívja a kamionosok figyelmét, hogy ez egy 4 számjegyű út, és a KRESZ értelmében nem 
lehet ráhajtania? Van erre lehetőség? 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: amikor az útvonal engedélyt megkapja a kamion, 
akkor neki ott látnia kell, hogy ez hány számjegyű út.  
 
Tóth Imre képviselő: nem is fizetnek ezen az úton való közlekedésért. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: az útvonalból ki kellene derülnie, hogy nem 
jöhet rá.  
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Zana Dávid Magyar Közút Zrt: a kamionos forgalomnak van egy Hugo nevezetű országos 
rendszere, ami meghatározza, hogy honnan hová akar menni, és neki kötelező érvénnyel 
milyen útszakaszokat kell érintenie. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: azt mondják, hogy ebben a rendszerben van a 
hiba, hogy ezt az útszakaszt beleveszi az útvonalba. Ha nem zárja ki a kamionos számára ezt 
az útszakaszt, akkor a kamionos úgy gondolja, hogy jöhet erre. 
 
Tóth Dániel r. őrnagy: lett írva levél a Hugo rendszernek, és elismerték, hogy van benne 
hiba, a kijavítása folyamatban van. Vannak olyan tehergépkocsik, amiket erre hoz. Az 
ellenőrzés a rendőrség feladata. Az útnak a két végén kellene megfogni a kamionokat, 
kapitány úr is tud róla, prioritás kérdése, csak nem mindig sikerül abszolválni ezt a 
tevékenységet. Tudnak a problémáról, és sajnos a Hugo rendszer erre hozza a teherautókat. A 
behajtani tilos táblával az a probléma, hogy ahány bekötő út van, annyiszor kellene kitenni, 
mert a kereszteződés feloldja a táblákat. A célforgalom táblát sem lehet kirakni, mert a 
KRESZ-ben nincs olyan tábla, hogy tehergépkocsival behajtani tilos, kivéve célforgalom. 
Van célforgalom, csak az másik jelzőtáblánál. Ha olyan táblát helyeznek ki, ami nincs benne a 
KRESZ-ben, akkor az egészet nem kell figyelembe venni. A szigorító táblával kitiltanák azt 
is, akik például ide hoznak építőanyagot, terményt, vagy bármi mást. Sajnos nincs megoldás, 
nagyon nehéz kérdéskör ez. A KRESZ szerint tábla nélkül tudják ellenőrizni, de a 
szabálysértést csak lakott területen kívül lehet elkövetni. Ha belterületen állítja meg, akkor 
tudja bizonyítani, hogy külterületről jött, ezt tudják szankcionálni. Van, akinek megéri 
kifizetni az 50 ezer forintos bírságot, mert akkor is rövidebb neki az út, mert lehet, hogy egy 
nap alatt nyolcszor is elmegy itt. Sokszor kifizeti a bírságot a főnök. A bírságolásnak nem 
következménye, hogy ezt a tevékenységet abbahagyják. Valamilyen fizikai akadály kellene, 
amire jelen pillanatban nincsen megoldás, hogy hogyan lehetne kivitelezni. Ha a Hugo 
megjavul, akkor valószínűleg csökkenni fog a kamionforgalom. Rengeteg külföldi rendszámú 
kamion, nyerges vontató, járműszerelvény jár itt. Gondolkodnak, hogy hogyan lehetne azt 
elérni, hogy valóban csak az a tehergépjármű forgalom legyen, ami megengedett. Jelen 
pillanatban a jászladányi rendőrőrs helyszíni bírsággal és feljelentéssel tud élni, amit 
egyszerűen befizetnek. A tábla lenne a megoldás, mert büntetőpont jár hozzá. Akinek magyar 
hatóság által kiállított vezetői engedélye van, annak tudnának pontot osztani. Akkor talán 
jobban félnének. Ha ki van téve a tábla, akkor végig kell tenni az egész útvonalon minden 
becsatlakozáshoz, és akkor minden ki van tiltva, az is, aki jogszerűen szeretne ide jönni. 
 
Tóth Imre képviselő: ha nem lehet kitiltatni a kamionokat, akkor mégiscsak utat kell építeni. 
Visszaértek a kérdés elejére. Egy órája beszélnek a problémáról, de megoldás nincs, még csak 
közelébe sem kerültek a megoldásnak.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e még a 
közút tájékoztatójához valakinek kérdése? 

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a közút 
írásos tájékoztatóját a szóbeli kiegészítésekkel együtt? 
A Képviselő-testület a javaslatot 3 igen, 5 nem szavazattal elutasítja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
5/2020. (I. 30.) sz. határozata 
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A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 3226 és 3227 számú közút felújításának lehetőségeivel 
kapcsolatos tájékoztató elutasítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadja el a Magyar 
Közút Zrt. által készített írásos tájékoztatót a szóbeli kiegészítésekkel, a 3226 és 3227 
számú közút felújításának lehetőségeivel kapcsolatban. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Magyar Közút Nonprofit Zrt.  
  é r t e s ü l n e k .  

 
 
Tóth Dániel r. őrnagy: elnézést kér, de egyéb elfoglaltság miatt el kell mennie. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: természetesen megérik, amennyiben kérdés 
merülne fel a rendőrség irányába, úgy jelezni fogja.  
 

(A Közút képviselői és a rendőrőrs parancsnoka elhagyja a tanácstermet.) 
 
 

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

Beszámoló az önkormányzat jogi képviseletével megbízott ügyvédi iroda 2019. évi 
munkájáról 
Előadó: Deák és Veres Ügyvédi Iroda képviselője, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: köszönti Dr. Veres Viktória ügyvédnőt a Deák és 
Veres Ügyvédi Iroda képviselőjét, megkérdezi, hogy kívánja-e az írásos anyagot szóban 
kiegészíteni? 
 
Dr. Veres Viktória ügyvéd: a tájékoztatót igyekezett teljes körűen, az ügyvédi titok körében 
belül maradva elkészíteni, nem kívánja szóban kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen 
válaszol.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt 
kérdezi, hogy milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta, és 
javasolja a képviselő-testületnek az írásos anyag elfogadását az előterjesztés szerinti 
tartalommal. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye vagy más javaslata? 
 
Bagi Zsolt Arnold alpolgármester: a Hősök tere 1. szám alatti ingatlan kisajátítása el lett 
indítva, kérdése, hogy hol tart ez a folyamat? 
 
Dr. Veres Viktória ügyvéd: ha jól tudja, akkor településrendezési terv módosítása van 
folyamatban, és annak a lezárására várnak. 
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Lovász Imre jegyző: nincs folyamatban módosítás.  
 
Dr. Veres Viktória ügyvéd: ezzel most nem készült, nem tud rá pontos választ adni. Jegyző 
úrral tartották a kapcsolatot ebben az ügyben, segítséget kér, hogy hol tartanak? 
 
Lovász Imre jegyző: minden dokumentum átküldésre került. 
 
Dr. Veres Viktória ügyvéd: megköszöni az emlékeztetőt. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: akkor szükség lenne a Duna Aszfalt részére 
küldeni egy levelet, és a kisajátítás folyamatát áttekintetni. 
 
Dr. Veres Viktória ügyvéd: a Duna Aszfalttal kapcsolatban tisztázni kellene, hogy ki tud 
kinek levelet küldeni. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: az önkormányzat volt a megrendelő a Duna 
Aszfalt a kivitelező, tehát az önkormányzat volt szerződésben velük. Jegyző úr decemberben 
heti rendszerességgel beszélt velük telefonon. 
 
Lovász Imre jegyző: el is ismerték a jelzett hibákat, úgy volt, hogy jönnek is, de valamiért 
mégsem értek ide. Utána beállt a tél, és nem lehetett munkát végezni. 
 
Bagi Zsolt Arnold alpolgármester: a kisajátítás azért lenne fontos év elején, mert a 
költségvetésben erre számolni kell. 
 
Lovász Imre jegyző: van egy ingatlan értékbecslés, melyet egy független értékbecslő 
készített el. 
 
Bagi Zsolt Arnold alpolgármester: milyen összeg szerepel az értékbecslésben? 
 
Lovász Imre jegyző: nem tudja pontosan. 

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az ügyrendi 
bizottság javaslatára a 2019. évi munkáról készült ügyvédi beszámolót? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
6/2020. (I. 30.) sz. határozata 
 
Az önkormányzat jogi képviseletével megbízott ügyvédi iroda 2019. évi munkájáról 
szóló beszámoló elfogadásáról  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja az önkormányzat jogi 
képviseletével megbízott Deák és Veres Ügyvédi Iroda (5000 Szolnok, Szapáry út 20. 
I/7.) 2019. évi munkájáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítésekkel együtt az 
előterjesztés szerint.  
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
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 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Deák és Veres Ügyvédi Iroda 5000 Szolnok, Szapáry út 20. I/7 
  é r t e s ü l n e k .  

 
(Dr. Veres Viktória ügyvéd elhagyja a tanácstermet.) 

 
 

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

Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetési előirányzatainak módosítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a költségvetési előirányzatok módosításáról 
készült írásos anyagot mindenki megkapta, átadja a szót Mezei Norbert pénzügyi 
osztályvezetőnek. 
 
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető: az előirányzat módosítás Kormányzati szintű és saját 
hatáskörű módosítások miatt szükséges. A Kormányzati szintű módosítások azért 
szükségesek, mert sikerült különböző pályázatokat abszolválni, illetve állami támogatásról 
lemondani. A saját hatáskörű módosításokat is tartalmazza az előterjesztés, hogy milyen 
sorokon történtek a változások. A költségvetési főösszeg 1.912.593.958,- forintra módosul. 
Amennyiben kérdés merül föl, szívesen áll rendelkezésre.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, 
hogy milyen javaslat született? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a pénzügyi bizottság 
megtárgyalta, és javasolja az előirányzat módosítás elfogadását az előterjesztés szerint.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a pénzügyi 
bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
7/2020. (I. 30.) sz. határozata 
 
2019. évi költségvetési előirányzatok módosítása  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a Jászladány Nagyközségi 
Önkormányzat 2019. évi költségvetési előirányzatainak módosítását az előterjesztés 
szerinti tartalommal, amely alapján a bevételi és kiadási főösszeg 1.912.593.958,- 
forintra módosul. 
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Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

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

Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a rendelet tervezetet írásban mindenki megkapta, 
átadja a szót Mezei Norbert pénzügyi osztályvezetőnek. 
 
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető: az előzőleg elfogadott előirányzat módosítások 
kerülnek átvezetésre az egységes szerkezetű költségvetési rendeleten.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, 
hogy milyen javaslat született? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság elfogadásra 
javasolja a költségvetési rendelet módosítását az előterjesztés szerint. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a pénzügyi 
bizottság javaslatára a 2019. évi költségvetési rendelet módosítását az előterjesztés szerint? 
A Képviselő-testület a rendeletmódosítást 8 igen szavazattal – minősített többséggel – 
egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról 

(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 
 
6 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

A NÜVI beszámolója a közmunka programokban foglalkoztatottak által végzett 
munkákról 
Előadó: Göröcs László mb. intézményvezető, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: az írásos anyagot mindenki megkapta, Göröcs 
László megbízott intézményvezető jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. Pénzügyi 
bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, hogy milyen javaslat született? 
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Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság elfogadásra 
javasolja a beszámolót az előterjesztés szerint. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a pénzügyi 
bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
8/2020. (I. 30.) sz. határozata 
 
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény beszámolójának elfogadása a 
képviselő-testület két ülése között a közmunka programokban foglalkoztatottak által 
végzett munkáról 
 

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 2019. december – 
2020. január hónapra vonatkozóan. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény helyben 

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

Előterjesztés a polgármester szabadságának elfogadására 
Előadó: Lovász Imre jegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos anyagot 
mindenki megkapta, átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre jegyző: a polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a 
munkáltatói jogokat és minden év február 28-ig jóvá kell hagynia a szabadságának 
ütemezését. Polgármester asszony javaslatát kikérték, hogy hogyan szeretné a szabadságát 
kivenni, az előterjesztés tartalmazza az ütemtervet.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt 
kérdezi, hogy milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság elfogadásra 
javasolja a polgármester 2020. évi szabadságának ütemezését az előterjesztés szerinti 
tartalommal.  
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az ügyrendi 
bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
9/2020. (I. 30.) sz. határozata 
 
A polgármester 2020. évi szabadság ütemezésének elfogadása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja Bertalanné Drávucz Katalin 
polgármester 2020. évre vonatkozó szabadságolási tervét az előterjesztés szerint. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Bertalanné Drávucz Katalin polgármester helyben, 
 3./ Polgármesteri Hivatal helyben 

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

Javaslat az óvoda és bölcsőde nyári zárva tartási idejének elfogadására 
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: az írásos anyagot mindenki megkapta, átadja a 
szót Lajosné Kiss Klára intézményvezetőnek. 
 
Lajosné Kiss Klára intézményvezető: az írásos anyagban is jelezte, hogy az előző évektől 
eltérően 3 hétre szeretnék a bölcsőde zárva tartási idejét engedélyeztetni, tekintettel arra, hogy 
nagyon nehéz a gyermeknevelőknek kiadni az éves szabadságukat. Az óvodapedagógusokkal 
azonosan 46 nap szabadság jár a kisgyermek nevelőknek. Év közbeni szabadság idejére 
mindig óvodapedagógussal helyettesítik őket, hiszen a kisgyermekek számára nagyobb 
gondoskodás szükséges, azonban mindenki számára nyilvánvaló, hogy óvodapedagógus 
sincs, nagyon nehéz megoldani az éves szabadság kiadását.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt 
kérdezi, hogy milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja a nyári 
zárva tartási idő elfogadását az előterjesztés szerint, azonban javasolják továbbá, hogy a 
bölcsődében mérjék fel a szülői igényeket, és a bölcsődés gyermekek felügyelete is biztosítva 
legyen a zárva tartás alatt. 
 
Lajosné Kiss Klára intézményvezető: fel is mérték az igényeket előzetesen, a 24 gyermekből 
8 mondta azt, hogy igényelné, melyből 4 a konkrét szám, ők biztosan igényelnék. 4 esetében 
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azt mondták, hogy ha kevés gyermek lesz, akkor nem hozzák. Ez az adat nem végleges. Az 
óvoda esetében is minden szünet előtt fölmérik, a 16 igénylőből általában 8 jelenik meg. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e 
valakinek eltérő javaslata? 

(Hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az ügyrendi 
bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
10/2020. (I. 30.) sz. határozata 
 
A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde nyári időszakban történő zárva tartásának 
elfogadásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja, hogy a Jászladányi Óvoda és 
Bölcsőde a nyári zárva tartásának idejét az intézmény SZMSZ-ében foglaltaknak 
megfelelően 2020-ban az alábbi időpontban fogja tartani: 

 
Petőfi úti Tündérkert óvodában:  2020. július 6-tól július 24-ig (3 hét) 
Rákóczi úti Szivárvány óvodában:   2020. július 27-től augusztus 14-ig (3 hét) 
 
Az óvoda nyári zárva tartása ideje alatt a szülői igényeket figyelembe véve a nyitva 
tartó óvodában fogadják az óvodás gyermekeket, biztosítják felügyeletüket. 
 
Bölcsődében:     2020. július 6-tól július 24-ig (3 hét). 
 
A bölcsőde nyári zárva tartása ideje alatt a szülői igényeket figyelembe véve fogadják 
a bölcsődés gyermekeket, biztosítják felügyeletüket. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Jászladányi Óvoda és Bölcsőde helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

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

Előterjesztés a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a Jászladányi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat között kötött együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatára 
Előadó: Lovász Imre jegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: az írásos anyagot mindenki megkapta, átadja a 
szót Lovász Imre jegyzőnek. 
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Lovász Imre jegyző: az együttműködési megállapodást minden év január 31-ig felül kell 
vizsgálni az önkormányzatnak és a nemzetiségi önkormányzatnak, illetve megállapodást kell 
kötni. Az együttműködési megállapodás szövegezésében nem lenne változás a tavaly év 
végihez képest, tekintettel arra, hogy jogszabályi változás nem volt az elmúlt időszakban. A 
kötelező dolgokat kapná meg a roma nemzetiségi önkormányzat, és azon felül még 10 ezer 
forintban telefon használatot. A nemzetiségi önkormányzat is tárgyalta ezt a napirendi pontot, 
ők elfogadták a megállapodást, viszont ezen kívül még lesz egy kérelmük, melyet a 
költségvetés elfogadását követően terjesztenek be, a civil keret terhére szeretnének pénzügyi 
támogatást kérni különböző tevékenységekhez.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt 
kérdezi, hogy milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja az 
együttműködési megállapodás elfogadását az előterjesztés szerinti tartalommal, valamint 
javasolják a képviselő-testületnek Bertalanné Drávucz Katalin megbízását a megállapodás 
aláírására.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az ügyrendi 
bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
11/2020. (I. 30.) sz. határozata 
 
A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a Jászladányi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat között kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a Jászladány Nagyközségi 
Önkormányzat és a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között kötött 
együttműködési megállapodást az előterjesztés szerint. 
Képviselő-testület Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert bízza meg az 
együttműködési megállapodás aláírására. 
 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, 
 3./ Jászladányi Polgármesteri Hivatal 
  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 

Tájékoztató a polgármester és a jegyző két ülés között átruházott hatáskörben hozott 
döntéseiről 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Lovász Imre jegyző 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos anyagot 
mindenki megkapta, melyet nem kíván szóban kiegészíteni. Megkérdezi Lovász Imre jegyzőt, 
hogy kívánja-e összefoglalni, vagy kiegészíteni az anyagot? 
 
Lovász Imre jegyző: nem kívánja kiegészíteni, összefoglalni. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az írásos 
tájékoztatót? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
12/2020. (I. 30.) sz. határozata 
 
A polgármester és a jegyző 2019. november 22. – 2020. január 23. közötti időszakban 
átruházott hatáskörében hozott döntéseiről szóló tájékoztató elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester 
és a jegyző 2019. november 22. – 2020. január 23. közötti időszakban átruházott 
hatáskörében hozott döntéseiről készült tájékoztatót az alábbiak szerint:  

 
Polgármester:  

Ügy típusa Határozatok 
száma 

Temetési költségekhez nyújtott települési támogatásról 19 
A rendkívüli települési támogatásról és halasztást nem tűrő 
ügyekben két bizottsági ülés között 

27 

Szemétdíjkedvezmény iránti kérelmekről 6 
Születésnapjukat ünneplők települési támogatásáról 7 
Elsőszülött gyermekek születésének települési támogatásáról 3 
Bentlakásos intézményi ellátást igénybevevők települési 
támogatásáról 

133 

Összesen: 195 
 
Jegyző: 

Ügy típusa Határozatok 
száma 

A lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez nyújtott települési 
támogatásról 

46 

Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatásról 397 
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Házasság hivatali helyiségen illetve hivatali munkaidőn kívüli 
megkötése engedélyezéséről 

1 

Összesen: 444 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

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

Tájékoztató a helyi piac jelenlegi helyzetéről és fejlesztésének lehetőségeiről 
Előadó: Lovász Imre jegyző, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a helyi piac jelenlegi helyzetéről és fejlesztési 
lehetőségeiről készült írásos tájékozatót mindenki megkapta, átadja a szót Lovász Imre 
jegyzőnek. 
 
Lovász Imre jegyző: a pénzügyi bizottság kérte, hogy egy ilyen napirendi pont szerepeljen az 
idei évben, ennek megfelelően összeállításra került különböző jogszabályokból, hogy milyen 
kötelező beruházásokat kell a piac területén véghezvinni ahhoz, hogy a hatósági engedélyt 
megkaphassa. Az előterjesztés tartalmazza azt is, hogy jelenleg mi az, ami megoldott, illetve 
mi az, ami még a jövőben feladatként az önkormányzat előtt áll.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, 
hogy milyen javaslat született? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta, és 
köszönetét fejezte ki jegyző úrnak, hogy egy olyan anyagot állított össze, ami lépésről lépésre 
vetíti le azt, hogy mit kell elérni egy hivatalosan működő, engedélyköteles piachoz. A 
felmérés lehetőségeket adott arra is, hogy átlássák milyen komoly horderejű tevékenységeket, 
munkákat kell elvégezni ahhoz, hogy ez a piac rentábilis helyzetű piac legyen. A bizottság 
javasolja a tájékoztató elfogadását, és javasolják, hogy az anyagban szereplő feladatok 
megoldása kezdődjön el, az önkormányzat terveztesse meg a piac és a parkoló burkolását, a 
csapadékvíz elvezetését, ez kerüljön betervezésre a költségvetésbe. A közmunka 
programokban legyártott térkő felhasználásra kerülhetne a piac burkolására. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a pénzügyi 
bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
13/2020. (I. 30.) sz. határozata 
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A helyi piac jelenlegi helyzetéről és fejlesztésének lehetőségeiről szóló tájékoztató 
elfogadásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a helyi piac jelenlegi 
helyzetéről és fejlesztésének lehetőségeiről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti 
tartalommal.  
Képviselő-testület felkéri az önkormányzatot, hogy terveztesse meg a piac és a parkoló 
burkolását, a csapadékvíz elvezetését, valamint tisztázzák a telekhatárokat. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Jászladányi Polgármesteri Hivatal 
  é r t e s ü l n e k .  

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

Tájékoztató a település közlekedési, köztisztasági és közrendi helyzetéről 
Előadó: Lovász Imre jegyző, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a napirendi ponthoz nem került kiküldésre írásos 
anyag, megkéri a jegyzőt, hogy szóban terjessze elő a napirendi pontot. 
 
Lovász Imre jegyző: megkérte a mezőőröket, illetve a közterület felügyelőt, hogy gyűjtsék 
össze az elmúlt időszakban ehhez a témához kapcsolódóan milyen eljárások történtek, illetve, 
hogy merre találhatóak külterületi szemetelések. A mezőőrök a besenyszögi úton találtak 
szemetet, külterületi szemetelést, a nyolc öles úton autógumit, háztartási szemetet, a peresi 
betonút végén építési anyagokat, a kis nyolc öles útnál a kiséri út jobb oldalán, a szerfás dűlő 
jobb oldalán illetve a Jászladány külterület számozott utak mentén leltek fel hulladékot. Nem 
tudja, hogy sikerült-e az egész külterületet bejárni? 
 
Szabó József mezőőr: a külterületen azokat a területeket, amelyeket körbe tudtak járni, azok 
nem változtak ebben az időben, a jegyzetben leírták a helyzetet. Jellemzően a digós gödrök 
feltöltése szeméttel nem változott. Nincs jelentős mennyiségű olyan szemét, ami az elmúlt 
évben, vagy az utóbbi 3 évben képződött volna. Régebbről vannak természetesen, de Bagi 
Zsolt alpolgármester úr is meg tudja mondani, hogy ez szépen el van tüntetve.  
 
Lovász Imre jegyző: ezek közül 1 esetben sikerült beazonosítani az elkövetőt, akivel 
szemben meg is indult az eljárás. A többi esetben semmi olyan anyag nem lelhető fel, ami 
alapján be lehetne azonosítani az elkövetőt. Meg kell vizsgálni, hogy a tulajdoni lap alapján 
rendezett-e a tulajdoni viszony, tehát tudják-e a tulajdonost kötelezni a hulladék elszállítására, 
Ha nem rendezett a tulajdonviszony, vagy olyan tulajdonosok vannak, akik elhaláloztak, 
akkor a NÜVI-vel felveszik a kapcsolatot, és ők elszállítják a hulladékot. Az is felmerült, 
hogy a NÜVI elszállítja, jegyzőkönyvbe veszi, hogy melyik ingatlanról, milyen típusú és 
mennyiségű hulladékot szállított el, ennek mennyi a költsége, és ezt a kötelezés mellé a 
határozatba belefoglalnák, hogy milyen kötelezettsége van az ingatlan tulajdonosnak, vagy az 
elkövetőnek. A közterület-felügyelőt megkéri, hogy tájékoztassa a testületet az általa észlelt 
dolgokról. 
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Garicsné Holló Hajnalka közterület-felügyelő: ebben a hónapban 33 ebet fogtak be, az 
ebtartás szabályainak megszegése miatt, január hónapban 4 esetben indult eljárás, a Baross u. 
4. szám, Újszászi u. 35. szám, Újszászi u. 31. szám és a Vendel u. 27. szám alatt. Gazos porta 
miatt 5 ügy van folyamatban a Sotu u. 26. szám, Szélmalom u. 4. szám, Besenyszögi u. 1. 
szám, Jászkiséri u. 22. szám, Táncsics Mihály u. 14. szám alatt, melyből 3 esetnél behajtás 
van folyamatban nem fizetés miatt. Szemetes ingatlan miatt 2 esetben indult eljárás, a 
Kossuth Lajos u. 127. szám, és a Gólya u. 28. szám ingatlanok vonatkozásában. Közterületen 
talált hulladék miatt 1 esetben indított eljárást, a kis nyolc öles út és a kiséri út jobb oldalán 
lévő háztartási hulladék miatt.  
 
Lovász Imre jegyző: a közterület egy elég érdekes jelenség, környezetvédelmi hatósági 
jogkörben lehet a helyi jegyzőnek is eljárnia, valamint szabálysértési hatóságként most még a 
járási hivatal, március 1-től pedig a rendőrség is el tud járni. Valószínűleg az lesz, hogy majd 
szabálysértésnek átadják, tekintettel arra, hogy a szabálysértésnek a végén a bírságot 
szabadságvesztésre is átfordíthatják. Nagyobb ereje lehet, mint ha egy behajthatatlan 
környezetvédelmi bírságot szabnak ki. A helyszíni bírságoláshoz van egy központi rendszer, 
melyhez megkapták a jogosultságokat. Szükség lesz egy olyan mobiltelefonra, - ezt be kell 
tervezni a költségvetésbe, - melynek nagyon jó a kamerája, a helyszínen a tényállást lehet vele 
majd dokumentálni, és így fel lehet rögtön tölteni a rendszerbe.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, 
hogy milyen javaslat született? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: ezt a napirendi pontot a 
pénzügyi bizottság javaslatára építette be munkatervébe a testület. A bizottságnak az volt 
ezzel a célja, hogy időközönként beszéljék át a település közlekedési, köztisztasági és 
közrendi helyzetét. Úgy gondolja, hogy el is érte a célját, már az első alkalommal, hiszen 
olyan szóbeli tájékoztatásokat kaphattak, melyek megoldásra várnak, és a megoldás is itt van. 
Jó, hogy a testület információkat kap ezekről a dolgokról. A bizottság elfogadásra javasolja a 
szóbeli tájékoztatót. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye vagy más javaslata? 
 
Bertalan László képviselő: kéri a mezőőröket és a közterület-felügyelőt, hogy a 21. napirendi 
pontig maradjanak, mert ott még őket érintő téma lesz. 

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a pénzügyi 
bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
14/2020. (I. 30.) sz. határozata 
 
A település közlekedési, köztisztasági és közrendi helyzetéről szóló tájékoztató 
elfogadására 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a település közlekedési, 
köztisztasági és közrendi helyzetéről szóló szóbeli tájékoztatót. 

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

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

Előterjesztés a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodás 
módosításának elfogadására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Lovász Imre jegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a Társulási megállapodáshoz kapcsolódó írásos 
anyagot mindenki megkapta, átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre jegyző: a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítására két okból van szükség. Az egyik ok, hogy tavaly októberben voltak az 
önkormányzati választások, és több település esetében polgármester váltás következett be, 
mely átvezetésre kerülne a Társulási Megállapodásban. A másik ok, hogy 2019. január 1-től 
új intézményt tart fenn a Társulás, a Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálatot, melyet bele 
kellene írni a közös fenntartású intézmények felsorolásába. Ezt tartalmazza az első határozati 
javaslat, a második javaslat pedig az egységes szerkezetű megállapodás elfogadását, valamint 
polgármester asszony felhatalmazását a megállapodás aláírására.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt 
kérdezi, hogy milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja a 
megállapodás módosításainak elfogadását az előterjesztés szerinti tartalommal, valamint 
javasolja az egységes szerkezetű megállapodás elfogadását, és polgármester asszony 
megbízását az aláírásra.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az ügyrendi 
bizottság javaslatára a megállapodás módosítását ez előterjesztés szerint? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
15/2020. (I. 30.) sz. határozata 
 
A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodás módosításának 
elfogadásáról 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és minősített 
többséggel jóváhagyja a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 
51/2019. (XII. 17.) számú határozatával elfogadott Társulási Megállapodás 
módosítását az alábbiak szerint: 
 

1./ A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának 
3. A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője pontjában az  

 
„Alattyán Község Önkormányzata 

  Székhelye: 5142 Alattyán, Szent István tér 1. 
  képviseli: Koczkás Gábor polgármester” 
 

szövegrész helyébe  
 

„Alattyán Község Önkormányzata 
  Székhelye: 5142 Alattyán, Szent István tér 1. 

  képviseli: Huszár Arnold polgármester” 
 

szövegrész kerül. 
 

2./ A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának 
3. A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője pontjában a  

 
„Jászberény Városi Önkormányzat 
Székhelye: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. 
képviseli: Dr. Szabó Tamás polgármester 

 
szövegrész helyébe  

 
„Jászberény Városi Önkormányzat 
Székhelye: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. 
képviseli: Budai Lóránt polgármester 

 
szövegrész kerül. 

 
3./ A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának 

3. A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője pontjában a  
 

„Jászdózsa Községi Önkormányzat 
Székhelye: 5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1. 
képviseli: Dr. Szerencsés István polgármester” 

 
szövegrész helyébe  

 
„Jászdózsa Községi Önkormányzat 
Székhelye: 5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1. 
képviseli: Baranyi Sándor polgármester” 

 
szövegrész kerül. 
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4./ A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának 

3. A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője pontjában a  
 

„Jászszentandrás Község Önkormányzata 
Székhelye: 5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94. 
képviseli: Szabó László polgármester” 

 
szövegrész helyébe  

 
„Jászszentandrás Község Önkormányzata 
Székhelye: 5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94. 
képviseli: Kolláth Bálint polgármester” 

 
szövegrész kerül. 

 
5./ A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának 

31. Közös fenntartású intézmény megnevezése, fenntartásának finanszírozása 
pont e.) A Társulás által fenntartott intézmények alpontja a következő 2) 
bekezdéssel egészül ki:  

 
„2) Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat” 

 
 

Erről: 1./ Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás székhelyén 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az egységes 
szerkezetű társulási megállapodás elfogadásával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
16/2020. (I. 30.) sz. határozata 
 
A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodásának jóváhagyásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Jászsági 
Szociális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodását az előterjesztés szerinti tartalommal. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert a 
Társulási Megállapodás aláírására. 

Képviselő-testület jelen határozat egy példányát kiadmányozni rendeli a Jászsági 
Szociális Szolgáltató Társulás részére. 

A Társulási Megállapodás módosítása a tagönkormányzatok támogató határozataival 
lép hatályba. 
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Határidő: 2020. január 31. 
Felelős: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester  
 
Erről: 1./ Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás székhelyén 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

 
 
1 4 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Társulási 
Megállapodás módosításának elfogadására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Lovász Imre jegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a REGIO-KOM Társulási Megállapodás 
módosításával kapcsolatos írásos anyagot mindenki megkapta, melyet nem kíván szóban 
kiegészíteni, átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre jegyző: a REGIO-KOM Társulási Megállapodás módosítása is a polgármester 
változások miatt szükséges, illetve Jászberény után Jászapáti lett az új település, aki ellátja ezt 
a feladatot, valamint a tisztségviselők személyében is bekövetkezett a változás. Az 
előterjesztés tartalmazza ezeket az adatokat, melyeknek elfogadását a REGIO-KOM egy 
határozatban kér.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt 
kérdezi, hogy milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja a 
társulási megállapodás módosításainak elfogadását az előterjesztés szerinti tartalommal.   
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az ügyrendi 
bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
17/2020. (I. 30.) sz. határozata 
 
A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról 
 

1. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: 
Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a REGIO-
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KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulásnak a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását – mely jelen határozat mellékletét képezi 
– a Társulási Tanács 2019. december 16. napján hozott 38/2019. (XII. 16.) számú 
határozatával jóváhagyott tartalommal elfogadja és jóváhagyja. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a társulás Elnökét az egységes szerkezetbe foglalt 

Társulási Megállapodásnak a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Igazgatósága (5002 Szolnok, Liget út 6.) és a helyi önkormányzatok feletti 
törvényességi felügyeletet gyakorló szervezet felé történő benyújtására, míg Dr. Czifra 
Károly ügyvédet (5000 Szolnok, Szigligeti utca 2. II/200.) a törzskönyvi 
nyilvántartásba vételi eljárásban a jogi képviselet ellátására. 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Társulási Megállapodásnak a 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviseletében történő aláírására. 
 
Határidő: 2020. január 31. 
Felelős:  Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás – Jászapáti 
 4./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok 
 5./ Dr. Czifra Károly ügyvéd – Szolnok 

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

Előterjesztés az Esélyegyenlőségi Terv 2. számú mellékletének módosítására 
Előadó: Lovász Imre jegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: az írásos anyagot mindenki megkapta, átadja a 
szót Lovász Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre jegyző: az Esélyegyenlőségi Terv módosítására azért van szükség, mert az 
esélyegyenlőségi referens Makainé Donkó Ilona volt, aki nyugdíjba vonult 2019 év végén. 
Ezt a feladatot ezt követően Szabó Nikolett látja el, és ez kerülne átvezetésre az 
Esélyegyenlőségi Tervben. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt 
kérdezi, hogy milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja az 
Esélyegyenlőségi Terv 2. számú mellékletének módosítását az előterjesztés szerint. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az ügyrendi 
bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
18/2020. (I. 30.) sz. határozata 
 
Az Esélyegyenlőségi Terv 2. számú mellékletének módosítására 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel módosítja Jászladány Nagyközségi 
Önkormányzat Esélyegyenlőségi Tervének 2. számú mellékletét az alábbiak szerint: 
 

A „2018. október 1-jétől a Jászladányi Polgármesteri Hivatal munkaügyi 
főmunkatársa, Makainé Donkó Ilona látja el.”  
 
szövegrész helyébe a  
 
„2020. január 1-jétől a Jászladányi Polgármesteri Hivatal köztisztviselője, 
Szabó Nikolett látja el.”  
 
szövegrész kerül. 

 
Képviselő-testület felhatalmazza Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert, Lovász 
Imre jegyzőt, Szabó Nikolett esélyegyenlőségi referenst a módosított Esélyegyenlőségi 
Terv aláírására.  

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

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

Előterjesztés a „Jászság Egészségéért” Alapítvány kuratóriumába delegálásról, az 
Alapító Okirat módosításáról, valamint az alapítás óta bekövetkezett változásokkal 
egységes szerkezetű Alapító Okirat elfogadásáról 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Lovász Imre jegyző 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: az írásos anyagot mindenki megkapta, megkéri 
Lovász Imre jegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a tudnivalókról.  
 
Lovász Imre jegyző: a Jászság Egészségéért Alapítvány kuratóriumi tagságában 
megüresedett egy hely, javaslat érkezett erre a tisztségre, Dr. Voller Erikát javasolja az egyik 
önkormányzat. Megkeresték a többi önkormányzatot is, hogy támogassák ezt a javaslatot.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt 
kérdezi, hogy milyen javaslat született? 
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Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság elfogadásra 
javasolja „Jászság Egészségéért” Alapítvány Alapító Okiratának módosítását és az egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okirat elfogadását az előterjesztés szerint. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az ügyrendi 
bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
19/2020. (I. 30.) sz. határozata 
 
A „Jászság Egészségéért” Alapítvány kuratóriumába delegálásról, az Alapító Okirat 
módosításáról, valamint az alapítás óta bekövetkezett változásokkal egységes szerkezetű 
Alapító Okirat elfogadásáról 
 

1, Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Jászság 
Egészségéért” Alapítvány kuratóriumába Dr. Voller Erikát delegálja.  
 
2, Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a „Jászság 
Egészségéért” Alapítvány Alapító Okiratának módosítását, amely a kuratóriumi 
tagságban bekövetkezett változásra vonatkozik. 
 
3, Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a „Jászság 
Egészségéért” Alapítványnak az alapítás óta bekövetkezett változásokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát, valamint felhatalmazza a polgármestert az 
aláírására. 
 
Felelős: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
Határidő: 2020. január 31. 

 
Erről: 1./ Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 2./ Lovász Imre jegyző 
 3./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 4./ „Jászság Egészségéért” Alapítvány (5100 Jászberény, Szelei út 2.) 

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

Előterjesztés az orvosi rendelőben új gázkazán beszerzés jóváhagyására 
Előadó: Göröcs László mb. intézményvezető, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: az írásos anyagot mindenki megkapta. Pénzügyi 
bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, hogy milyen javaslat született? 
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Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság javasolja a 
testületnek a gázkazán beszerzésének elfogadását, vis maior helyzetről van szó, szükségszerű 
volt a kazán cseréje, ami már időközben meg is történt, egy utólagos jóváhagyás szükséges.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye vagy más javaslata? 
 
Lovász Imre jegyző: az előterjesztésben 3 gázkazán cseréjének szükségessége van, a másik 
kettő a költségvetésbe lesz betervezve.  

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a pénzügyi 
bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
20/2020. (I. 30.) sz. határozata 
 
Az orvosi rendelőben új gázkazán beszerzés jóváhagyására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel jóváhagyja az orvosi rendelőben új 
gázkazán beszerzését 281.000.- forint összegben. 

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

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

Előterjesztés a NÜVI gépjármű beszerzésére vonatkozó kérelmének megtárgyalására 
Előadó: Göröcs László mb. intézményvezető, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: az írásos anyagot mindenki megkapta, melyet 
pénzügyi bizottság tárgyalt, elnök urat kérdezi, hogy milyen javaslat született? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: 3 árajánlatot terjesztett a 
bizottság, illetve a testület elé intézményvezető úr. A bizottság szükségesnek látja a gépjármű 
beszerzését, a 3 ajánlat közül a legkedvezőbb megvásárlását javasolja a bizottság, mely a 
NISSAN NV200 Tekna személygépkocsi 1.190.000,- forint értékben.   
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a pénzügyi 
bizottság javaslatát? 
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A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
21/2020. (I. 30.) sz. határozata 
 
A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény részére gépjármű beszerzésére  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel hozzájárul, hogy a Nagyközség 
Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény – a beérkezett 3 ajánlat közül a 
legkedvezőbb ajánlat figyelembevételével – megvásárolja a NISSAN NV200 Tekna 
személygépkocsit 1.190.000,- forint értékben.  
Képviselő-testület felhatalmazza Göröcs László mb. intézményvezetőt a gépjármű 
megvásárlásával kapcsolatos ügyek intézésére.  
Képviselő-testület a személygépjármű költségét az önkormányzat 2020. évi 
költségvetésében biztosítja.  

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Jászladányi Polgármesteri Hivatal, 
 3./ Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

 
 
1 9 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a Képviselő-testület 363/2019. (XII. 19.) számú határozatának 
módosítására 
Előadó: Lovász Imre jegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos anyagot 
mindenki megkapta, átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre jegyző: tavaly év novemberében a Kormányhivatal Hatósági Főosztály 
Törvényességi Felügyeleti Osztálya törvényességi felhívást tett a Helyi Építési Szabályzat 
módosításával kapcsolatban, mely arra irányult, hogy oly módon lett hatályon kívül helyezve 
két rendelkezés is, hogy nem történt meg a szükséges egyeztetés azt megelőzően, így a 
Törvényességi Osztály a törvényességi felhívásban kötelezte a képviselő-testületet, hogy 
határidőben tárgyalja meg. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a költségvetésbe betervezi, 
hogy mennyibe kerülne jogszerűvé tenni ezt a két hatályon kívül helyezést. 
Jogszabályszerkesztés technika miatt nem szükséges további döntést hozni tekintettel arra, 
hogy azt a rendeletet kellene hatályon kívül helyezni, ami már hatályon kívül van helyezve, és 
ez nem lehetséges. Így jogszerű lett az eredeti rendelet is. Hiába az, hogy egy jogellenes 
rendelet módosította, most már lehet alkalmazni, így mindenkire vonatkozik a jó megoldás, 
hogy 40 méteren túl is lehet építkezni, és 100 m2-nél nagyobb épületet is lehet létesíteni.  Ez 
költségébe nem fog kerülni az önkormányzatnak. Emiatt hatályon kívül kellene helyezni a 
363/2019. (XII. 19.) számú határozatból ezt a részt. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt 
kérdezi, hogy milyen javaslat született? 
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Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja a 
határozat módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi ki ért egyet a bizottság 
javaslatával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
22/2020. (I. 30.) sz. határozata 
 
A Képviselő-testület 363/2019. (XII. 19.) számú határozatának módosításáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel a Képviselő-testület 363/2019. (XII. 19.) 
számú határozatát módosítja, mely alapján a 
 

„A képviselő-testület az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság javaslatára 
figyelemmel a Helyi Építési Szabályzat érvényes módosításához szükséges a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (X. 8.) Korm. rendeletben meghatározott 
eljárások lefolytatásának kezdeményezéséről dönt, amennyiben az 
önkormányzat 2020. évi költségvetése lehetővé teszi.  
A képviselő-testület felkéri Jászladány Nagyközség Főépítészét, hogy a 
rendeletmódosításhoz költségvetést készítsen, továbbá felkéri a Pénzügyi 
Osztályt, hogy a főépítész által készített költségvetést a 2020. évi 
költségvetésébe tervezze be. „ 

 
szövegrészt, és a  

 
„Határidő: 2020. február 29. 
 Felelős: Dankó Zoltán főépítész 
   Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető” 

 
szövegrészt hatályon kívül helyezi. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya helyben, 

3./ Dankó Zoltán főépítész 
  é r t e s ü l n e k .  
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2 0 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés az általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezéséről 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: az írásos anyagot mindenki megkapta, melyet 
nem kíván szóban összefoglalni, kiegészíteni, átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre jegyző: eddig a Járási Hivataloknál volt ez a hatáskör, most ez átkerült a 
Jászberényi Tankerületi Központhoz és ennek megfelelően megkeresték az önkormányzatot, 
hogy javaslatot tegyenek a körzethatárokra. Az elmúlt időszakban mindkét oktatási 
intézménynek egy körzethatára van, az egész település, tehát bárhonnan bármelyik iskolába 
bejelentkezhettek. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: ügyrendi bizottság tárgyalta, milyen javaslat 
született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja az 
írásos anyag elfogadását.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az ügyrendi 
bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
23/2020. (I. 30.) sz. határozata 
 
Az általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezéséről 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Előterjesztés az 
általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezéséről” tárgyú napirendi pontot 
megtárgyalta és az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel az 
alábbiak szerint határozott: 

 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászladány 
nagyközség esetében az általános iskolai felvételi körzethatárok meghatározása 
során a 

 

Jászladányi Móra Ferenc Általános Iskola: Jászladány nagyközség 
közigazgatási területe 
 

Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola Jászladányi Tagintézménye: 
Jászladány nagyközség közigazgatási területe 
 

felvételi rendet elfogadja, azzal egyetért. 
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Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Jászberényi Tankerületi Központ 
  é r t e s ü l n e k .  
 
 

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

Előterjesztés szemeteszsák támogatás lehetőségének megtárgyalására 
Előadó: Lovász Imre jegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság  
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: írásos anyag a képviselő-testület részére nem 
készült, mert csak a bizottságok tárgyalták volna ezt a napirendi pontot eredetileg. Ügyrendi 
bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi, hogy milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja, hogy 
havonta 2 db Regio-Kom emblémával ellátott szemeteszsákot kapjanak a lakosok, továbbá 
javasolja, hogy a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 100 db szemeteszsák 
kerüljön átadásra, amelyet a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete oszt szét a 
rászorulók között.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: pénzügyi bizottság is tárgyalta, elnök urat 
kérdezi, hogy milyen javaslat született? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a pénzügyi bizottság nem 
javasolja a lakosoknak ingyenes szemeteszsákot osztását, javasolja, hogy kizárólag hulladék 
összegyűjtésére irányuló eljárásokhoz biztosítsanak térítésmentesen szemeteszsákot. 
Kisebbségi önkormányzatnak szükség szerint, nem 100 darabot, hanem annyit, amennyi az 
adott helyzetben szükséges, a közterület-felügyeletnek szintén amennyi az adott helyzetben 
szükséges, a NÜVI-nek, a mezőőrségnek és az iskolának szintén ugyanígy, amennyi az adott 
helyzetben szükséges. Javasolják, hogy minden esetben a polgármester engedélyezze a 
mennyiséget. Más egyéb zsákosztást nem javasolnak, és nem támogatnak. 
 
Dr. Bakos Beáta képviselő: Baginé Gavaldik Lívia volt, aki ügyrendi bizottsági ülésen 
forszírozta, hogy a lakosoknak adjanak ingyenesen, havi rendszerességgel zsákokat. 
 
Tóth Imre képviselő: a pénzügyi bizottság javaslatát ismertette, nem csak a saját véleményét, 
hanem a bizottság tagjainak a véleményét.  
 
Seresné Lados Éva képviselő: az ügyrendi bizottság egyes tagjainak is az volt a véleménye, 
hogy 400 forint havonta nem olyan nagy összeg, amit nem tudnának megengedni maguknak a 
lakosok. Aki valóban oda gyűjti, annak ez nem olyan megterhelő, így el tudja fogadni a 
pénzügyi bizottság javaslatát is. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: pénzügyi bizottság ülésén még egy határozat 
született, megkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy ezt is ismertesse a képviselő-
testületettel. 
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Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság javasolja, hogy 
a testület kérje fel a NÜVI megbízott intézményvezetőjét, hogy Rácz Tamás József 2020. 
február 1-től a közterület-felügyelő munkáját segítse. Tehát megbízható legyen ezzel a 
feladattal, mentse fel a NÜVI-nél végzett munka alól határozatlan ideig. Ha be lesz töltve a 
közterület-felügyelői állás, akkor ez újratárgyalásra kerül. A közterület-felügyelőnek joga van 
az ingatlanokon belüli szemét eltakarításra való felszólításra, így ebben a munkában lenne 
segítségére Rácz Tamás József. 
 
Bertalan László képviselő: azért javasolta ezt a bizottsági ülésen, mert a jászladányi utcákat 
járva az a tapasztalata, hogy nagyon sok a gazos, szemetes porta annak ellenére is, hogy a 
NÜVI a közmunkásokkal november-december hónapban nagyon sok üres portát kitakarított. 
Sajnos rengeteg lakott ingatlanon is felhalmozódott a szemét. Arra gondolt, hogy ezt a 
feladatot a közterület-felügyeletre rá kell ruházni, de a jelenlegi 1 fő közterület-felügyelő 
egyedül kevés erre a feladatra. Rácz Tamás az elmúlt hónapokban bizonyította rátermettségét 
a kutyabefogások terén, ezért javasolja, hogy ideiglenesen helyezzék oda a közterület-
felügyelő mellé, hogy ne egyedül legyen. Soha nem lesz belőle közterület-felügyelő, mert 
nincs meg hozzá a megfelelő iskolai végzettsége, és nem is szeretné elvégezni, azt 
nyilatkozta. Tavasszal lesz polgárőr közgyűlés, ha a közgyűlés hozzájárul, akkor felveszik 
polgárőrnek, akkortól már polgárőr láthatósági mellényt tudnak neki adni, így már 
közfeladatot ellátó személynek fog minősülni. Ketten együtt már hatékonyabban tudnának 
dolgozni. Ezt a kérdést összekapcsolva a szemetes zsák témával arra gondoltak, hogy ők 
ketten kimennének ezekhez a szemeteléssel érintett családokhoz, akkor megítélnék, hogy 
hány zsák szükséges a hulladék eltakarításához, így azt megkapnák ingyenesen, és 2 nap 
múlva leellenőriznék, hogy valóban el lett-e takarítva a szemét. Ha összeszedte, és kitette, 
hogy elvigye a kukásautó, akkor ingyenesen lett számára adva a zsák, ha nem szedi össze, 
akkor pedig bírságolva lenne. Pár nap múlva, ha még mindig nincs összeszedve, akkor ismét 
bírság. Úgy érzi, hogy így hatékonyabban tudnának fellépni. Tegnap még volt Szabó József 
mezőőrnek egy olyan javaslata, hogy tegyenek ki kukát vagy konténert a Jászkiséri úton a 
kamionleállóhoz. Úgy gondolja, hogy ez egy jó kezdeményezés, ezért javasolja, hogy 
legalább egy kukát helyezzenek el, hátha nem lesz annyi szemét szétdobálva.  
 
Seresné Lados Éva képviselő: az iskola nem REGIO-KOM-os zsákba gyűjti, de azóta is 
gyűjti a szemetet. A bizottsági ülésen is elmondta, hogy a héten ismét el kellett küldeni két 
osztályt, hogy gyűjtsék össze a szemetet, mert borzalmas volt a településközpont. Kérdése, 
hogy a szemeteszsákok a szociális keretből lennének finanszírozva? 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: ha szociális keretből szeretnék, akkor 
magánszemélyhez kell kötni a támogatást, és arról határozatot kell hozni, hogy föl lehessen 
vinni a támogatást a PTR rendszerbe, és így természetbeni juttatásban részesülne a lakos. Ha 
egy telken nagyobb mennyiségű szemét van, akkor a tulajdonos nevére készül a határozat.  
 
Lovász Imre jegyző: ugyanez lehetne a roma nemzetiségi önkormányzatnál is, nyilvántartást 
vezetnének róla, hogy kinek adják oda, ezt aláírásával elismeri, így határozatban meg lehetne 
állapítani számára a természetbeni juttatást.  
 
Tóth Imre képviselő: ezért nem adnák számolatlanul a zsákokat, polgármester engedélyezné 
minden esetben, hogy a megfelelő okirat is elkészülhessen. Ez vonatkozna a nemzetiségi 
önkormányzatra, a mezőőrségre és a közterület-felügyeletre egyaránt. Képviselő asszony 
említette, hogy Baginé Gavaldik Lívia volt, aki szorgalmazta, hogy ingyenesen adjanak a 
lakosoknak zsákokat. Lívia elmondta, hogy neki nem volt arról tudomása, hogy a 205 forintos 
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árban benne van a zsákok elszállításának költsége is. Ő azt gondolta, hogy ez csak a zsák ára, 
és a lakosnak még fizetnie kell az elszállításért. Azóta tisztázódott ez a kérdés.  
 
Lovász Imre jegyző: Rácz Tamás azért is jó választás lehet, mert ő a NÜVI közalkalmazottja, 
és a NÜVI alaptevékenységében benne vannak olyan kötelező önkormányzati feladatok, 
amelyek szorosan összefüggenek a közterület-felügyelettel is. Másrészt a roma nemzetiségi 
önkormányzatnak is tagja, így akár őket is tudná képviselni, a feladatalapú támogatásnál is 
plusz pontokat jelentene. 
 
Bertalan László képviselő: úgy gondolja, hogy nagyon indokolt lenne, hogy a közterület-
felügyelőknél kettő mindig az utcán legyen, egy pedig az irodában írná az iratokat. Nem tudja, 
hogy ez hogyan kivitelezhető? Van-e az önkormányzatnál egy olyan plusz személy, akinek 
még van napi 2 órája szabad? Szeretné, ha nem lenne szemét, és ha a közterület-felügyelők 
hatékonyan tudnának dolgozni. Jászladányon legnagyobb probléma jelenleg a drogok után a 
szemét kérdés. Minden testületi ülésen téma, de nincs megoldva.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: folyamatosan meg van hirdetve a közterület-
felügyelői állás, de nincs jelentkező, vagy alkalmatlan személyek jelentkeznek. Az 
adminisztrációs feladatot nem tudja ellátni egy olyan személy, aki nincs jelen az 
intézkedéskor. Elméletben jól hangzik, de gyakorlatban nem kivitelezhető. 
 
Bertalan László képviselő: ha sár van a határban, akkor a mezőőrök is besegíthetnének a 
közterület-felügyelőnek.  
 
Garicsné Holló Hajnalka közterület-felügyelő: a közterület-felügyelői munka összetett 
feladat. Ha adott egy gazos porta, azzal van 13 féle feladat. Ha elkezdi, végig is viszi. Ha 
Rácz Tamást segítségül kapja, akkor javasolja, hogy várják meg az áprilist, amikor úgyis lesz 
a közterület-felügyelői beszámoló, és akkor térjenek vissza erre a kérdésre.  Addig kiderül, 
hogy ketten mennyire győzik ezt meg, a bírságolással együtt. 
 
Bertalan László képviselő: annak örülne legjobban, ha ketten meggyőznék, és haladna az 
ügy megoldása előre, mert sajnos sem a tavalyi, sem a tavalyelőtti évben nem haladt.  
 
Garicsné Holló Hajnalka közterület-felügyelő: eddig nem is kapott maga mellé olyan 
megfelelő személyt, aki érdemben tudott volna segíteni, úgy gondolja, hogy Rácz Tamással 
jól fognak tudni ebben előre lépni. 
 
Vinczéné Gál Éva igazgatási osztályvezető: Bertalan László képviselő azt kéri, hogy a 
közterület-felügyelet intézkedjen azoknál az ingatlanoknál, ahol laknak. Rengeteg az üres 
ingatlan, és rengeteg az utcán is a szemét. Ott mit tudnak tenni? Ott nincs kivel szemben 
intézkedni. A NÜVI nem győzi, örülnek, ha a településközpontot rendben tudják tartani az 
iskolával közösen. Rengeteg az üres ingatlanok előtt is kinn az utcán a szemét.  
 
Bertalan László képviselő: a NÜVI folyamatosan végzi ezt a feladatot, a probléma az, hogy 
mindig utána, ezt meg kellene előzni, elejét venni a dolgoknak. Az elmúlt hónapokban a 
NÜVI több ingatlanon kiirtotta a gazt, jegyző urat kérdezte, hogy ezeket a területeket le lehet-
e gyalulni, hogy csökkentsék a gazos ingatlanokat.  
 
Lovász Imre jegyző: az önkormányzat csak a saját ingatlanait teheti rendbe, vagy akár 
gyalulhatja le, mert ha más a tulajdonos, akkor nincs joga belépni az ingatlanra. Volt már 
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ebből ügyészi vizsgálódás, mikor az egyik lakos azzal vádolta meg az önkormányzatot, hogy 
amíg ő távol volt, addig az önkormányzat lebontotta a házát. Az építéshatóság kötelezte a 
tulajdonost az épület bontására, aki nem tett neki eleget, megkereste az önkormányzat, hogy 
hozzájárul-e ahhoz, hogy az önkormányzat elbontsa. Ő erre nem nyilatkozott semmit. Utána a 
büntetés-végrehajtási intézetbe ment, majd mikor hazajött, akkor az ügyészséghez 
bejelentette, hogy nincs meg az épület, mert az önkormányzat biztosan lebontotta. Ott is 
hónapokig magyarázkodni kellett, hogy nem az önkormányzat bontotta le.  
 
Bertalan László képviselő: azok a porták, amelyekről szó van már üres ingatlanok, nincs 
rajtuk épület, csak gaz és szemét. A romos házak kérdése egy másik probléma, amelyek 
életveszélyesek is egyben.  
 
Vinczéné Gál Éva igazgatási osztályvezető: és mi a helyzet a lakatlan ingatlanok előtti utcai 
fronton? Ott sem győzik a közmunkások a szemetet szedni. Ott mit lehet tenni? Ahol laknak, 
ott a lakost fel lehet szólítani, de ahol nem laknak, ott nem tudnak kit felszólítani. A Jókai 
utcában rengeteg a lakatlan ingatlan, és az utcán végig van a szemét. Ott nincs összeszedve, 
mert oda nem jut el a NÜVI, hiszen vannak fontosabb helyek, ahová el kell jutniuk.  
 
Bertalan László képviselő: azokra a helyekre senki nem visz szemetet, amelyeket a NÜVI 
tavaly kitakarított és legyalult. Ahol másfél méteres gaz nő, oda beviszik a szemetet. Ha 
tisztán lennének tartva az ingatlanok, akkor nem vinnének oda szemetet. Ha szűkülne a gazos 
porták száma, akkor kevesebb lenne a szemét. A Nótás utcában tavaly rendbe tette az 
ingatlant a NÜVI, nincs is ott szemét. Illetve van egy lapos rész, ahová beviszik, de azt az 
útról nem látni. Szeretik azokat a helyeket, ahol meg tudnak bújni az autóval, és lelökik az 
utánfutóról a szemetet, vagy a kocsiból kihúzzák. Úgy gondolja minél több ilyen helyet meg 
kellene szüntetni. Ha csak 10-ből kettőt lehet, akkor annyit.  
 
Lovász Imre jegyző: a közterületi szemeteléssel kapcsolatban kérdezi, hogy nem-e lennének 
olyan részek, amelyeknél kamera felvétellel beazonosítható lenne az elkövető? Ha lenne, 
akkor azt lehetne küldeni a rendőrségnek szabálysértésre.  
 
Bertalan László képviselő: a kamerák általában kereszteződésekben vannak kihelyezve. 
Eddig nem erre a célra lettek kihelyezve a kamerák, most lesz célirányosan is. 
 
Gyárfás Lajos képviselő: külföldön úgy oldják meg a szemetelés problémáját, hogy az üres 
palackok összeszedéséért a tengerparton 1 kuna-t adnak. Ha a szemetet valaki átvenné 
kilónként pl. 100 forintért, akkor lehetne ösztönözni a szemétszedésre a lakosokat. Ez csak 
egy ötlet. 
 
Szabó József mezőőr: Bertalan László képviselő elmondta, hogy azokon a gazos portákon, 
ahol a gyomirtás megtörtént, ott nem annyira jellemző a szemetelés. A Jász-Föld Zrt. 
használatában a mezőgazdaságban van egy anyag, ami akár hosszútávra gyommentessé teszi 
azt a területet, ahová ez ki van juttatva.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: ki fogja kivitelezni ezt? 
 
Szabó József mezőőr: a Jász-Föld Zrt.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: jogtalanul, más ingatlanán nem végezhet ilyen 
tevékenységet senki.  
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Bertalan László képviselő: a tulajdonosokat, akiket elérnek, nyilatkoztatni kell, hogy 
beleegyezik abba, hogy a portáját az önkormányzat tisztán tartja.  
 
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető: akkor máshová fogják vinni a szemetet, de valahová 
biztosan fogják vinni. 
 
Garicsné Holló Hajnalka közterület-felügyelő: Vinczéné Gál Éva arra a szemétre gondolt, 
ami az úton van szétdobálva. A kisebb utcákban kivitelezhető lenne, hogy utca bizalmit 
választanának, aki figyelne rá, hogy össze legyen szedve a szemét. 
 
Seresné Lados Éva képviselő: tavasszal, ha jön a jobb idő, akkor az iskolásokkal nagyobb 
területet fel tudnak fogni. 
 
Bertalan László képviselő: de akkor is utána történik a szemétszedés. Elejét kellene venni a 
dolgoknak.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: hogyan lehet megakadályozni, hogy valaki 
eldobja a szemetet az utcán? 
 
Bertalan László képviselő: meg kell bírságolni.  
 
Seresné Lados Éva képviselő: legtöbb szemetet a gyerekek dobják el. Jegyző úrral próbáltak 
keresni megoldást arra, hogy az uzsonnát ne kelljen kiadni, de nem tudják megtenni, sajnos a 
kiadott uzsonna 50 százaléka az utcán van szétdobva. 
 
Lólé Gyula JRNÖ elnöke: ha jól értette, akkor úgy lesz, hogy a közterület-felügyelők járják a 
települést, és ha észreveszik, hogy egy ingatlanon kb. 70 zsáknyi szemét van, akkor adnak 
nekik 70 db kukás zsákot, hogy 1 hét alatt szedjék össze, amit 1 hét múlva ellenőriznek. Ezt 
nem így csinálná. Ha hétfőn kiadják a zsákot, akkor pénteken már visszamenne, és ha nincs 
összeszedve, akkor bírságolna.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: igen, megbírságolja, a bírságot nem fizeti be, de 
a szemét ott marad.  
 
Lólé Gyula JRNÖ elnöke: lenne bevétele az önkormányzatnak.  
 
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető: sokszor nem is az a tulajdonos, aki benne lakik a 
házban. 
 
Lólé Gyula JRNÖ elnöke: így viszont nem igazságos, hogy a családoknak nem adják oda a 2 
db ingyen zsákot. Aki illedelmesen bemegy a NÜVI-hez, attól elvonják a 2 zsákot, aki pedig 
lusta és piszkos, annak akár 100 zsákot is adnak.  
 
Bertalan László képviselő: azért lett ez a javaslat, mert tavaly mindenki ingyen vitte, de nem 
érték el vele a célt, mert azok vitték el a zsákot, akik egyébként is kukába rakják a szemetet, 
nem lett kevesebb a szétdobált szemét. Nagyon sok a szemét Jászladányon, és az lenne a cél, 
hogy eltűnjön az összes. 
 
Dr. Mikola Nóra képviselő: tetszik számára Bertalan László képviselő javaslata, hogy az 
önkormányzat valamilyen formában kitakaríthassa a telkeket. Végiggondolásra lenne érdemes 
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egy olyan változat, hogy a bírsággal együtt egy ajánlatot küldene ki az önkormányzat. 
Régebben az önkormányzatnak ajándékozták azokat a telkeket, amelyeket már nem akartak 
használni. Ha egy fotót mellé tennének a levélnek, melyben le lenne írva, hogy elfogadja az 
önkormányzat, ha ajándékul felajánlja, akkor véleménye szerint sokan élnének a lehetőséggel 
és akkor már bemehet az ingatlanra az önkormányzat. Lehet, hogy csak 100-ból 2 lesz, amit 
elérnek, de annyival is kevesebb lenne a szemetes ingatlan.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: akkor fogadja el az önkormányzat, ha 1/1 
tulajdoni hányadban tulajdonjogot tud szerezni. Sok esetben a tulajdoni hányad megoszlik. 
Sajnos sok üres telken 3-5 millió forintos teher van, amit nem fogad el az önkormányzat.  
 
Dr. Mikola Nóra képviselő: legfeljebb elárverezik. Ha az önkormányzat ajándékba kapta, 
akkor nem baj, ha nem lesz az övé az árverezés után.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: de a terhet is megkapja az önkormányzat.  
 
Dr. Mikola Nóra képviselő: a teher csak az ingatlant terheli.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: ha ajándékul elfogadja az önkormányzat az 
ingatlant, akkor fogadja a terhet is.  
 
Dr. Mikola Nóra képviselő: nem. Van dologi adós, és személyi adós. Személyi adós az a 
személy, aki csinálta a tartozást. Az ingatlanon lévő teher dologi, tehát csak az ingatlant 
árverezheti el legrosszabb esetben a NAV, a végrehajtó, vagy az önálló bírósági végrehajtó. 
Nem lesz az önkormányzat ettől az adósa annak az adott tartozásnak, ez 100%. Annyi az 
összes rizikó, hogy egy ingyen kapott telket elárvereznek. Addig viszont jogszerűen mehet rá 
a NÜVI. A végrehajtási jog nem akadálya az ajándékozásnak. Az elidegenítést csak az 
elidegenítési és terhelési tilalom akadályozza meg, mely tipikusan zálogjogot szokott 
biztosítani. Ha csak zálogjog van rajta, vagy végrehajtási jog, az elidegeníthető, tehát 
elajándékozható is jelen esetben. 
 
Tóth Imre képviselő: nem is megy tovább a végrehajtási jog? 
 
Dr. Mikola Nóra képviselő: de, az rajta marad, de az önkormányzat nem lesz adós. Annyi a 
rizikó, hogy elárverezhetik az ingatlant, de ha ingyen kapja az önkormányzat, akkor nem 
veszít semmit. De így be tudna menni az önkormányzat az ingatlanra, hogy letisztítsa. 
 
Tóth Imre képviselő: ha eddig nem árverezték el, akkor ezután sem fogják. 
 
Vinczéné Gál Éva igazgatási osztályvezető: lehet, hogy árverezték, csak nem kellett 
senkinek. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: hány problémás ingatlan van, ami gazos vagy 
szemetes? 
 
Garicsné Holló Hajnalka közterület-felügyelő: kb. 40-50 eljárás van, aminél nem találták 
meg a tulajdonost, vagy a levelet nem vették át. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: mi a teendő akkor, ha nem érik utol a 
tulajdonost? 
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Dr. Mikola Nóra képviselő: egyesével kell megvizsgálni az ingatlanokat, ez nagy feladat, 
nyomozómunka. Minden ingatlannak előbb-utóbb előkerül a tulajdonosa. 
 
Vinczéné Gál Éva igazgatási osztályvezető: egyre több olyan ingatlan van, ami nincs feladva 
hagyatékra, így gyakorlatilag nincs tulajdonosa. 
 
Tóth Imre képviselő: maradt az elbirtoklás. 
 
Lovász Imre jegyző: ott 15 évig folyamatosan birtokolni kell.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a közterület-felügyelőktől kér egy nyilvántartást 
az üres, gazos, romos és szemetes ingatlanokról tulajdoni lapokkal együtt.  
 
Garicsné Holló Hajnalka közterület-felügyelő: lehet úgy, hogy többen mennek végig a 
településen és írják össze? 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: ahogyan szeretnék, úgy csinálják meg, de 
szeretne egy ilyen nyilvántartást.  

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: volt 1 javaslata az ügyrendi bizottságnak, 2 
javaslata a pénzügyi bizottságnak. A kuka vagy konténer kihelyezése is javaslat? 
 
Bertalan László képviselő: igen, javasolja 240 literes kuka kihelyezését a kamion leállóhoz 
úgy, hogy rögzítve legyen. 

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az ügyrendi 
bizottság javaslatával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 1 igen, 3 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett 
elutasítja, és a következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
24/2020. (I. 30.) sz. határozata 
 
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság javaslatának elutasítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület nem fogadja el az 
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság javaslatát, hogy a szociális keret terhére az 
önkormányzat térítésmentesen biztosítson a helyi lakosok részére, kérelemre havonta 2 
db Regio-Kom emblémával ellátott szemeteszsákot. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a pénzügyi 
bizottság javaslatát, hogy szemeteszsákot célzottan csak hulladék összegyűjtésre irányuló 
eljárásokhoz biztosítson az önkormányzat? 
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A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
25/2020. (I. 30.) sz. határozata 
 
Szemeteszsák támogatás lehetőségének biztosítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára Regio-Kom emblémás szemeteszsákot 
térítésmentesen kizárólag hulladék összegyűjtésére irányuló eljárásokhoz biztosít a 
mezőőrök, közterület-felügyelő, a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a 
NÜVI és az iskola jelzésére. A zsák kiadását minden esetben Bertalanné Drávucz 
Katalin polgármester engedélyezi. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ NÜVI helyben 
  é r t e s ü l n e k .  
 
 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pénzügyi 
bizottság javaslatával, hogy Rácz Tamás József 2020. február 1-től a közterület-felügyelő 
mellé kerüljön? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
26/2020. (I. 30.) sz. határozata 

 
Közterület-felügyelőt segítő személy alkalmazására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel felkéri a NÜVI mb. 
intézményvezetőjét, hogy Rácz Tamás Józsefet vegye ki a napi munkavégzésből és a 
munkaköri leírását módosítsa úgy, hogy a munkavállaló 2020. február 1-től a 
közterület-felügyelő munkáját segítse. 

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

 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
a Jászkiséri úton külterületre a kamionleállóhoz kuka kerüljön kihelyezésre? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
27/2020. (I. 30.) sz. határozata 
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Szeméttároló kuka kihelyezésére 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a NÜVI mb. 
intézményvezetőjét, hogy a Jászkiséri úton található kamionleállóhoz 240 literes kukát 
helyezzen ki vasoszlophoz rögzítve. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ NÜVI helyben 
  é r t e s ü l n e k .  
 
 

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

Egyebek 
Előadó: Bagi Zsolt Arnold alpolgármester 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: átadja a szót Bagi Zsolt Arnold 
alpolgármesternek. 
 
Bagi Zsolt Arnold alpolgármester: 2 havi költségtérítését szeretné felajánlani a Vöröskereszt 
részére. 
 
Dr. Bakos Beáta képviselő: polgárőrség részére kamera építésre szeretne felajánlani 1 havi 
tiszteletdíjat.  
 
Seresné Lados Éva képviselő: szintén a polgárőrség részére kamera építésre szeretne 
felajánlani 1 havi tiszteletdíjat.  
 
Bertalan László képviselő: 1 havi tiszteletdíjat szeretne felajánlani a Polgárőrség részére, és 
1 havi tiszteletdíjat a Vöröskereszt részére. 
 
Gyárfás Lajos képviselő: polgárőrség részére kamera építésre szeretne felajánlani 1 havi 
tiszteletdíjat.  
 
Dr. Mikola Nóra képviselő: ennél a napirendi pontnál szeretne szóba hozni egy fontos 
kérdést, sajnálja, hogy őrsparancsnok úr elment. Lakossági megkereséssel fordultak hozzá 
többen ugyanabban a tárgyban, hogy az önkormányzat forduljon egy megkereséssel a 
rendőrséghez, ha lehetséges, akkor akik szeretnének a rendőrségen valamilyen bejelentést 
tenni, azoknak ne kelljen már az ajtóban állni, és ott elmondani, hogy mi a problémájuk. Azon 
túl, hogy kellemetlen, a titoktartás is nagy kérdés, hazafelé mindenki kérdezi őket, hogy miért 
voltak ott. Lehetne-e a rendőrséget nagyon szépen megkérni, hogy két lépéssel bentebb 
adjanak időpontot? 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: volt már ez 2 évvel ezelőtt is probléma, amit 
akkor jeleztek is feléjük. A rendőrség akkor azzal magyarázta, hogy valamilyen biztonsági 
okból kifolyólag nem engedik be az ügyfeleket. 
 
Szabó József mezőőr: azóta elkészült a beléptető rendszer. 
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: beszélni fog őrsparancsnok úrral és kapitány 
úrral. 
 
Seresné Lados Éva képviselő: szeretne köszönetet mondani Bertalan László képviselő úrnak 
a segítségért, mert az iskola előtt is vannak problémák, amikor a szülők jönnek a gyerekekért 
12-13 óra körül. Amennyi gyerek elfér az autóban, az mind beszáll. Leparkolnak az autók 
mögé, ami életveszélyes. Volt olyan eset, amikor jogosítvány nélkül 7. osztályos tanuló 
vezette reggel az autót. Kiszállt, utána az apukája átült és hazavitte a járművet. Mikor 
rákérdezett a tanulónál az volt a válasz, hogy „miért baj? Ő tud vezetni.” Jó lenne, ha a 
rendőrök az iskolánál is fokozottabban figyelnének. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: ezt is följegyzi.   
 
Bertalan László képviselő: a második napon megfogták az illetőt, aki miatt segítséget kért 
képviselő asszony, 6 gyermek volt az autóban. 
 
Gyárfás Lajos képviselő: jegyző úrtól szeretné megkérdezni, hogy hagyatéki ügyben mennyi 
az eljárási idő? A héten kereste meg egy ügyfél, hogy nincs meg a hagyatéki eljárás, és a 
haszonbérleti díjakat nem tudja igénybe venni. 
 
Lovász Imre jegyző: az ügy megindításától számított 30 nap. 
 
Gyárfás Lajos képviselő: már 1 év telt el. Hová tudnának jelezni? Senkit nem szeretnének 
megbántani.  
 
Lovász Imre jegyző: keressék fel, mint jegyzőt.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: elmondja, hogy hozzá is fordulhatnak 
bizalommal. 
 
Lovász Imre jegyző: volt benn az ügyfél? 
 
Gyárfás Lajos képviselő: véleménye szerint igen, de majd utánakérdez.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: ügyfélfogadási időben jöjjön be, és az ügyiratot 
előveszik, meg fogják nézni.  

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet Bagi Zsolt Arnold 
alpolgármester 2 havi költségtérítés felajánlásával a Vöröskereszt támogatására? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
28/2020. (I. 30.) sz. határozata 
 
Bagi Zsolt Arnold költségtérítésének felajánlása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Bagi 
Zsolt Arnold alpolgármester február és március havi költségtérítés felajánlását bruttó 
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15.000,- forint/hó, összesen bruttó 30.000,- forint összegben a Magyar Vöröskereszt 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet Jászladányi Alapszervezete támogatására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Bagi Zsolt Arnold alpolgármester helyben, 
 3./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 4./ Magyar Vöröskereszt Jászladányi Alapszervezete 
  é r t e s ü l n e k .  

  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Dr. Bakos 
Beáta képviselő 1 havi tiszteletdíj felajánlását a Jászladányi Polgárőrség számára? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
29/2020. (I. 30.) sz. határozata 
 
Dr. Bakos Beáta képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Dr. 
Bakos Beáta képviselő január hónapra járó bruttó 48.350,- forint tiszteletdíj és 8.461,- 
forint járulékai, összesen bruttó 56.811,- Ft tiszteletdíj-felajánlását a Jászladányi 
Polgárőr Egyesület támogatására kamera rendszer kiépítéséhez. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Dr. Bakos Beáta képviselő helyben, 
 3./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 4./ Jászladányi Polgárőr Egyesület  
  é r t e s ü l n e k .  

 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Seresné 
Lados Éva képviselő 1 havi tiszteletdíj felajánlását a Jászladányi Polgárőrség számára? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
30/2020. (I. 30.) sz. határozata 
 
Seresné Lados Éva képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Seresné 
Lados Éva képviselő január hónapra járó bruttó 54.850,- forint tiszteletdíj és 9.599,- 
forint járulékai, összesen bruttó 64.449,- Ft tiszteletdíj-felajánlását a Jászladányi 
Polgárőr Egyesület támogatására kamera rendszer kiépítéséhez. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Seresné Lados Éva képviselő helyben, 
 3./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 4./ Jászladányi Polgárőr Egyesület  
  é r t e s ü l n e k .  
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Bertalan 
László képviselő 1 havi tiszteletdíj felajánlását a Jászladányi Polgárőrség számára? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
31/2020. (I. 30.) sz. határozata 
 
Bertalan László képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Bertalan 
László képviselő január hónapra járó bruttó 48.350,- forint tiszteletdíj és 8.461,- forint 
járulékai, összesen bruttó 56.811,- Ft tiszteletdíj-felajánlását a Jászladányi Polgárőr 
Egyesület támogatására kamera rendszer kiépítéséhez. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Bertalan László képviselő helyben, 
 3./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 4./ Jászladányi Polgárőr Egyesület  
  é r t e s ü l n e k .  
 

 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Bertalan 
László képviselő 1 havi tiszteletdíj felajánlását a Vöröskereszt számára? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
32/2020. (I. 30.) sz. határozata 
 
Bertalan László képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Bertalan 
László képviselő február hónapra járó bruttó 48.350,- forint tiszteletdíj és 8.461,- 
forint járulékai, összesen bruttó 56.811,- Ft tiszteletdíj-felajánlását a Magyar 
Vöröskereszt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet Jászladányi Alapszervezete 
támogatására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Bertalan László képviselő helyben, 
 3./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 4./ Magyar Vöröskereszt Jászladányi Alapszervezete 
  é r t e s ü l n e k .  
 

 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Gyárfás 
Lajos képviselő 1 havi tiszteletdíj felajánlását a Jászladányi Polgárőrség számára? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
33/2020. (I. 30.) sz. határozata 




