
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

2020. február 27-én megtartott soros nyílt ülésén, 

 a Polgármesteri Hivatal dísztermében 

 
 
Jelen vannak: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt 
Arnold, Dr. Bakos Beáta, Bajzáthné Bertalan Ildikó, Gyárfás Lajos, Dr. Mikola Nóra, Seresné 
Lados Éva, Tóth Imre 8 fő képviselő. 
 
Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Bertalan László 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,  
Kun Adrienn a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár megbízott 
vezetője, 
Göröcs László a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény megbízott 
vezetője. 
Müllerné Braun Erika az Ozoróczky Mária Szociális Központ intézményvezetője, 
Tóth Dániel rendőr őrnagy, a Jászladányi Rendőrőrs parancsnoka, 
Lólé Gyula a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 
Kun Mariann ügyintéző. 

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester nagy tisztelettel köszönti a soros képviselő-
testületi ülésen megjelenteket, külön köszönti a meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy a 9 
fő képviselőből 8 fő jelen van, Bertalan László képviselő jelezte távolmaradása okát, a 
képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitja. A meghívóban 9 napirendi pont 
tárgyalása szerepel, megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek plusz 
napirendi pont, illetve módosító javaslata? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: javasolja a meghívóban 
szereplő 2. napirendi pont „Javaslat Jászladány Nagyközség 2020. évi Közbeszerzési 
Tervének elfogadására” levételét, tekintettel arra, hogy nem áll rendelkezésre a megfelelő 
anyag. A Közbeszerzési Terv elfogadásának határideje március 31., ezért javasolja a 
következő ülésen való tárgyalását.  

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
a meghívóban szereplő 2. napirendi pont levételre kerüljön? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
56/2020. (II. 27.) sz. határozata 
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Napirendi pont levétele 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete leveszi napirendjéről a 
meghívóban 2. pontként szereplő 
 

„2./ Javaslat Jászladány Nagyközség 2020. évi Közbeszerzési Tervének 

elfogadására  

  Előadó: Lovász Imre jegyző, 

  Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 

  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság” 

 
napirendi pontot, tekintettel arra, hogy nem áll rendelkezésre a megtárgyaláshoz 
szükséges információ.  

 
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 8 napirendi pontot nyílt ülésben, tárgyal a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
57/2020. (II. 27.) 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./ Előterjesztés az Önkormányzat 2020. évi részletes költségvetésének 
elfogadására 

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

2./ Tájékoztató a polgármester és a jegyző két ülés között átruházott 
hatáskörben hozott döntéseiről 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Lovász Imre jegyző 

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

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Lovász Imre jegyző, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
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4./ Előterjesztés az I. számú háziorvosi körzet háziorvosi álláshelyére kiírt 
pályázati eljárás elbírálására valamint új pályázat kiírására  

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

5./ Előterjesztés a III. számú háziorvosi körzet háziorvosi álláshelyére kiírt 
pályázati eljárás elbírálására valamint új pályázat kiírására  

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

6./ Előterjesztés az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú, „Humán 
szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekthez 
kapcsolódó lakhatási támogatásról 

 Előadó: Lovász Imre jegyző 

7./ Előterjesztés az Ozoróczky Mária Szociális Központ Érdekképviseleti 
Fórumába tag delegálására 

 Előadó: Lovász Imre jegyző 
  Müllerné Braun Erika intézményvezető 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

8./ Előterjesztés a TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00020 kódjelű, „Kerékpárút 
építése Jászladányban” című nyertes projekt kapcsán a már megvalósult 
kerékpárút vonatkozásában közúti jelzőtáblák és tartozékai 
megvásárlására beszerzési eljárás lefolytatására 
Előadó: Lovász Imre jegyző, 
  Kun Mariann ügyintéző, 

  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 

Előterjesztés az Önkormányzat 2020. évi részletes költségvetésének elfogadására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a költségvetésről készült írásos anyagot 
mindenki megkapta, átadja a szót Mezei Norbert pénzügyi osztályvezetőnek. 
 
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető: az előző képviselő-testületi ülésen meghozott 
határozatok figyelembevételével átdolgozták a költségvetési rendelet-tervezetet. Ahogyan az 
előterjesztésben is leírta időközben pozitív és negatív irányban is történt változás. A 
Polgármesteri Hivatal többletfinanszírozást kapott 14 millió forint értékben. A Művelődési 
Háznál a Top-os pályázatnál nem tudják figyelembe venni azt a plusz bevételt, amelyet 
intézményvezető asszony javasolt az előző testületi ülésen. Egyéb kisebb módosulások is 
voltak, a képviselő-testület döntött zárt ülésben az intézményvezetők bérkiegészítéséről, ez is 
átvezetésre került a rendelet-tervezetben, az intézmények elkészítették a módosításokat. 
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Mindezek figyelembevételével a 2020. évi költségvetés 1.423.131.280,- Ft bevétellel és 
1.423.131.280,- Ft kiadással számol. Szeretné felhívni a figyelmet, hogy 18.839.057,- forint 
került feltüntetésre a Rendkívüli Támogatás sorra. 
 
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 a 
részletes költségvetést, és javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti számokkal, 
az előterjesztés szerint elfogadásra. A pénzügyi bizottság részéről szeretnék megköszönni a 
pénzügyi osztályvezető úr és kollégái munkáját, ami a költségvetés összeállításához 
szükséges volt.  
 
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 pénzügyi 
bizottság javaslatára a módosítások elfogadásával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
58/2020. (II. 27.) sz. határozata 
 
Az Önkormányzat 2020. évi költségvetés-tervezet módosításainak elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja az Önkormányzat 2020. 
évi költségvetés-tervezet módosításait a szóbeli kiegészítésekkel együtt az 
előterjesztés szerint.  

 
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 javaslatára a 2020. évi költségvetési rendeletet az előterjesztés szerint? 
A Képviselő-testület a rendeletet 8 igen szavazattal – minősített többséggel – egyhangúlag 
elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 

(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
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2 .  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 kiegészíteni. Lovász Imre jegyzőt kérdezi, hogy 
kívánja-e szóban összefoglalni a tájékoztatót? 
 

Lovász Imre jegyző: nem kívánja 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 a 
tájékoztatót az előterjesztés szerint? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
59/2020. (II. 27.) sz. határozata 
 

A polgármester és a jegyző 2020. január 24. – 2020. február 20. közötti időszakban 
átruházott hatáskörében hozott döntéseiről szóló tájékoztató elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester 
és a jegyző 2020. január 24. – 2020. február 20. közötti időszakban átruházott 
hatáskörében hozott döntéseiről készült tájékoztatót az alábbiak szerint:  

 

Polgármester:  
Ügy típusa Határozatok 

száma 
Temetési költségekhez nyújtott települési támogatásról 11 
A rendkívüli települési támogatásról és halasztást nem tűrő ügyekben 
két bizottsági ülés között 

9 

Szemétdíjkedvezmény iránti kérelmekről 7 

Születésnapjukat ünneplők települési támogatásáról 5 

Elsőszülött gyermekek születésének települési támogatásáról 3 

Összesen:  35 
 

Jegyző: 
Ügy típusa Határozatok 

száma 
A lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez nyújtott települési 
támogatásról 

14 

Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatásról 220 

Összesen: 234 
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Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

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

Előterjesztés a védőnői álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálására, valamint új 
pályázat kiírására  
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Lovász Imre jegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a védőnői álláshelyre kiírt pályázattal 
kapcsolatos írásos anyagot mindenki megkapta, átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre jegyző: a kiírt pályázatra határidőben sajnos nem érkezett egyetlenegy pályázati 
anyag sem, bár volt rá esély, hogy lesz egy pályázó, aki időközben lebetegedett, és a 
betegségéből kifolyólag nem nyújtotta be a pályázatát. Lehet, hogy a későbbiekben be fogja 
nyújtani. Javasolja a pályázat eredménytelenné nyilvánítását, valamint egy korábbi testületi 
döntésnek megfelelően új pályázat kiírását, melyben a pályázat benyújtásának határideje 
2020. 04. 15. lenne, az elbírálás határideje a 2020. 04. 30-i képviselő-testületi üléshez lenne 
hozzárendelve, illetve az álláshely betölthető lenne a pályázat elbírálást követően azonnal.  
 
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 kiírt 
pályázat eredménytelenné nyilvánítását, és új pályázat kiírását 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 kiírt pályázat 
eredménytelenné nyilvánításával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
60/2020. (II. 27.) sz. határozata 
 
A védőnői álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel a védőnői álláshelyre kiírt pályázati 
eljárást eredménytelenné nyilvánítja mivel a pályázati kiírásban meghatározott 
határidőig nem érkezett be pályázat. 
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Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben 

  é r t e s ü l n e k .  
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az új pályázat 
kiírásával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
61/2020. (II. 27.) sz. határozata 
 
Védőnői álláshely pályázati kiírásáról 
 

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

A foglalkoztatás jellege: 
 teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 
 Jászladány Nagyközség közigazgatási területe 

Ellátandó feladatok: 
a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESZCSM rendeletben 
foglaltak szerint 

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

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

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

elbírálásban részt vevők megismerhetik. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
 A pályázatok elbírálását követően azonnal 

A pályázat benyújtásának határideje: 
 2020.04.15. 
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A pályázat elbírálásának határideje: 
 2020.04.30. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Előterjesztés az I. számú háziorvosi körzet háziorvosi álláshelyére kiírt pályázati eljárás 
elbírálására valamint új pályázat kiírására  
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Lovász Imre jegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: az írásos anyagot szintén mindenki megkapta, 
átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek.  
 
Lovász Imre jegyző: sajnos nagyon hasonló a helyzet mindkét háziorvosi körzet 
vonatkozásában, itt még annyiból rosszabb, hogy jelentkező sem, érdeklődő sem volt. A 
benyújtási határidőre egy pályázat sem érkezett, így javasolja a pályázati eljárás 
eredménytelenné nyilvánítását, valamint a védőnői pályázati kiíráshoz hasonló határidőkkel új 
pályázat kiírását az előterjesztés szerint.  
 
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 kiírt 
pályázat eredménytelenné nyilvánítását, és új pályázat kiírását 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 kiírt pályázat 
eredménytelenné nyilvánításával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
62/2020. (II. 27.) sz. határozata 
 
Az I. számú felnőtt háziorvosi álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálásáról 
 

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

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

  é r t e s ü l n e k .  
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az új pályázat 
kiírásával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
63/2020. (II. 27.) sz. határozata 
 
Az I. számú felnőtt háziorvosi álláshelyre pályázati kiírásáról 
 

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

A foglalkoztatás jellege: 
 teljes munkaidő 



 10 

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

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

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

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

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

elbírálásban részt vevők megismerhetik 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
 A pályázatok elbírálását követően azonnal 

A pályázat benyújtásának határideje: 
 2020.04.15. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
 2020.04.30. 

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

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

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

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:  
  https://kozigallas.gov.hu és a Ladányi Hírek helyi újság 
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A háziorvosi munkakör határozatlan időre szóló közalkalmazotti 
jogviszonyban, vagy vállalkozói formában, a Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelővel kötött szerződés alapján is ellátható. 

 

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

 

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

  é r t e s ü l n e k .  
 
 

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

Előterjesztés a III. számú háziorvosi körzet háziorvosi álláshelyére kiírt pályázati 
eljárás elbírálására valamint új pályázat kiírására  
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Lovász Imre jegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: az írásos anyagot mindenki megkapta, melyet 
nem kíván kiegészíteni. Ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi, hogy milyen 
javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja a kiírt 
pályázat eredménytelenné nyilvánítását, és új pályázat kiírását 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 kiírt pályázat 
eredménytelenné nyilvánításával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
64/2020. (II. 27.) sz. határozata 
 

A III. számú felnőtt háziorvosi álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálásáról 
 

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

 

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

  é r t e s ü l n e k .  
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az új pályázat 
kiírásával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
65/2020. (II. 27.) sz. határozata 
 
A III. számú felnőtt háziorvosi álláshelyre pályázati kiírásáról 
 

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

A foglalkoztatás jellege: 
 teljes munkaidő 

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

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

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

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

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

elbírálásban részt vevők megismerhetik 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
 A pályázatok elbírálását követően azonnal 

A pályázat benyújtásának határideje: 
 2020.04.15. 
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A pályázat elbírálásának határideje: 
 2020.04.30. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Előterjesztés az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások 
fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekthez kapcsolódó lakhatási támogatásról 
Előadó: Lovász Imre jegyző 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos anyagot 
mindenki megkapta, átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre jegyző: lehetőség van Jászladányon az önkormányzat fenntartásában 
működtetett és a humán szolgáltatások területén dolgozó szakemberek részére pályázat 
benyújtását követően lakhatási támogatást nyújtani, melyet felhasználhatnak akár bérleti díj, 
akár közüzemi díjak rendezésére. A feltétel az, hogy jászladányi lakóhellyel, vagy legalább 
tartózkodási hellyel rendelkezzen a kérelmező, illetve, hogy a humán szolgáltatások területén 
dolgozzon, valamint az egy főre eső jövedelem a nettó 200.000,- forintot nem haladhatja meg. 
Az önkormányzat rendelkezésére áll a Jászapáti Járási pályázatban 3 millió forint. 6 hónapos 
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időintervallumra szólna a támogatás, a mértéke a pályázati kiírás szerint 5.000,- forinttól 
50.000,- forintig terjedhetne havonta. A megítélt összeg mértékét nagyban befolyásolná az, 
hogy hány humán szakember nyújtaná be az érvényes pályázatát, így 10 főtől 100 főig lehetne 
támogatni a pályázatokat. A 6 hónap támogatott időszak 2020. április 1-től 2020. szeptember 
30-ig tartana. A pályázat benyújtási határideje 2020. március 16. Ki lennének értesítve azok 
az intézmények, ahonnan a szakemberek benyújthatják a pályázatukat, hogy minél hamarabb, 
és minél szélesebb körben legyenek tájékoztatva erről a lehetőségről. A beérkezett pályázatok 
elbírálására a határozati javaslat szerinti 3 fős bíráló bizottság megválasztását javasolja.  
 
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 az írásos anyagban 
lévő határozati javaslat szerint a pályázat kiírásával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
66/2020. (II. 27.) sz. határozata 
 
Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a 
Jászapáti járásban” című projekthez kapcsolódó lakhatási támogatásról 
 

1. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az EFOP-1.5.3-
16-2017-00032 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti 
járásban” című projekthez kapcsolódó lakhatási támogatásról szóló pályázati adatlapot 
az előterjesztés mellékletét képző formában. Egyben felkéri a polgármestert a 
pályázati felhívás meghirdetésére. 

 
2. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakhatási támogatásra 

vonatkozó pályázati felhívást 6 hónapos időintervallumra 2020.04.01-től 2020.09.30-
ig írja ki. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

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

  é r t e s ü l n e k .  
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az írásos anyagban 
lévő határozati javaslat szerint a bíráló bizottság létrehozásával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
67/2020. (II. 27.) sz. határozata 
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Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a 
Jászapáti járásban” című projekthez kapcsolódó lakhatási támogatásra kiírt pályázati 
felhívásra beérkező pályázatok elbírálására bíráló bizottság létrehozására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-1.5.3-16-2017-
00032 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” című 
projekthez kapcsolódó lakhatási támogatásra kiírásra kerülő pályázati felhívásokra 
beérkezett pályázatok elbírálására létrehozza az alábbi bizottságot: 

• Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
• Lovász Imre jegyző 
• Baginé Gavaldik Lívia szociális támogató 

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

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

Előterjesztés az Ozoróczky Mária Szociális Központ Érdekképviseleti Fórumába tag 
delegálására 
Előadó: Lovász Imre jegyző 
 Müllerné Braun Erika intézményvezető 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos anyagot 
mindenki megkapta, átadja a szót Müllerné Braun Erika intézményvezetőnek. 
 
Müllerné Braun Erika intézményvezető: a bentlakásos intézményben érdekképviseleti 
fórum működik, melynek kötelező eleme, hogy a fenntartó részéről kell 1 tagot delegálni. 
Tavaly októberben Major Ferencnének lejárt a mandátuma, ezért kéri, hogy 1 főt delegáljon a 
fenntartó az érdekképviseleti fórumba.  
 
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 az 
érdekképviseleti fórumba Bagi Zsolt Arnold alpolgármester urat javasolja delegálni.  
 
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 az ügyrendi 
bizottság javaslatával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
68/2020. (II. 27.) sz. határozata 
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Az Ozoróczky Mária Szociális Központ Érdekképviseleti Fórumába tag delegálására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel az Ozoróczky Mária Szociális Központ 
Érdekképviseleti Fórumába az intézményt fenntartó szervezet képviseletére Bagi Zsolt 
Arnold alpolgármestert delegálja. 

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

Előterjesztés a TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00020 kódjelű, „Kerékpárút építése 
Jászladányban” című nyertes projekt kapcsán a már megvalósult kerékpárút 
vonatkozásában közúti jelzőtáblák és tartozékai megvásárlására beszerzési eljárás 
lefolytatására 
Előadó: Lovász Imre jegyző, 
 Kun Mariann ügyintéző, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos anyagot 
mindenki megkapta, átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre jegyző: a kerékpárút pályázat során, még a tervezési szakasznál a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium Kerékpáros Koordinációs Főosztálya meg lett keresve, hogy 
véleményezze a terveket. A Minisztérium a műszaki tervek elfogadását javasolta, viszont 
kitért arra is, hogy több táblának a kihelyezését ki kell venni a tervből, ami alapján a terv 
elkészült, a Hatóság engedélyezte, és ez alapján megvalósult a kerékpárút kivitelezése. 
Megindult a használatbavételi engedélyezési eljárás, és a Hatóság előírta, hogy ezeket a 
táblákat szükséges kihelyezni, tekintettel arra, hogy a KRESZ kötelezően előírja, enélkül nem 
tudják a használatbavételi engedélyt kiadni az önkormányzat részére, ami viszont a 
pályázathoz is szükséges, hogy le lehessen zárni. Az eljárást fel kellett függeszteni, tekintettel 
arra, hogy ezeket az eszközöket be kell szerezni és kihelyezni. 3 árajánlatot kért be az 
önkormányzat, melyek meg is érkeztek, az ajánlatok tartalmazzák a táblák beszerzését és 
kihelyezését.  
 
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 
javasolja az előterjesztésnek megfelelően a legjobb ajánlat elfogadását, mely a Medivia Kft. 
részéről érkezett bruttó 691.915,- Ft összegben. A költség fedezetére az iparűzési adóbevétel 
növekményt javasolja a bizottság.  
 
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 ért egyet a pénzügyi 
bizottság javaslatával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
69/2020. (II. 27.) sz. határozata 
 
A TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00020 azonosítószámú, „Kerékpárút építése Jászladányban” 
című projekt közúti jelzőtáblák és tartozékai beszerzési eljárás szolgáltató 
kiválasztására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel a TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00020 
azonosítószámú, „Kerékpárút építése Jászladányban” című projekt közúti jelzőtáblák 
és tartozékai beszerzési eljárás lefolytatása tárgyában a MEDIVIA Kft.(6800 
Hódmezővásárhely, Erzsébet út 6.) árajánlatát fogadja el nettó 544.815,- Ft + 
147.100,- Ft ÁFA, bruttó 691.915,- Ft összegben. A forrást az Önkormányzat a 2020. 
évi helyi iparűzési adóbevételből biztosítja.  
A Képviselő-testület megbízza Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert a szerződés 
aláírására. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ MEDIVIA Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Erzsébet út 6. 
  é r t e s ü l n e k .  

 
 
Napirenden kívül: 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: mielőtt bezárná az ülést megkérdezi 
őrsparancsnok urat, hogy van-e a testület felé kérése vagy bármilyen mondanivalója? 
 
Tóth Dániel r. őrnagy: volt egy lakossági bejelentés a rendőrőrsre a csatornával kapcsolatban, 
szóltak a központnak, hogy továbbítsák ezt a jelzést, illetve amit polgármester asszony kért 
azt is továbbították a mai napon. A NÚSZ-nak rendszerhibája van, erre küldték tavaly 
júniusban levelet, hogy módosítani szükséges a programot. Most írta meg a választ, a mai 
napon ment el email-en, hogy a módosítást kijavították-e, vagy még jogszerűen jönnek erre. 
Ha erre megérkezik a válasz, akkor fogja jelezni.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: elmondta a múlt alkalommal őrsparancsnok úr, 
hogy ha balesetveszélyes az aknafedél, akkor jelezni kell. Kimenjenek megnézni a helyszínt? 
 
Tóth Dániel r. őrnagy: igen. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: beszélt a Duna Aszfalttal, megígérték, hogy a 
március 2-ai héten ki fognak jönni, ezen a héten indult be az aszfaltkeverő üzem, addig nem is 
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tudtak jönni. Elismerték, hogy az ő hibájukból késtek, mert csúsztak a munkájukkal. Március 
2-án hétfőn újra hívja a Duna Aszfaltot, remélhetőleg jönnek, és javítják a rájuk váró hibákat. 
 
Gyárfás Lajos képviselő: korábban meg volt jelölve közúti figyelmeztető táblával az 
aknafedél, hogy ne menjen rá a kamion, a táblát a közút eltüntette. Borzalmas ott lakni, és 
hajnal 4-től este 10-ig azt hallgatni, hogy jön a kamion 60-al, 6 tengellyel, és 6-szor csattan. 
Ha javítják a rendszert, ami a kamionokat erre hozza, utána, ha mégis erre jönnek, akkor, mint 
lakos mit tud tenni? Kiállhat demonstrálni, vagy oda tehet egy autót közúti akadálynak? 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: ezt nem teheti meg. 
 
Gyárfás Lajos képviselő: őrsparancsnok úr mikor járt arra? Tarthatatlan ez az állapot. 
 
Tóth Dániel r. őrnagy: be kell jelenteni a rendőrségre. Véleménye szerint nem a jászladányi 
rendőrök fogják ezt megoldani, nem csak Jászladány szenved ettől a problémától.  
 
Gyárfás Lajos képviselő: reggelente azt hiszi, hogy az autópálya mellett lakik, mert jönnek a 
kőszállító teherautók, a kamionok, a hússzállítók. Mindenki erre jön. Eddig nem volt ennyi. A 
hétvégén polgárőrségben voltak a rendőrökkel, és ha kiálltak, akkor egy kamion sem jött. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: lehet, hogy ha több helyről jeleznék egyszerre a 
problémát, akkor jobban célt érnének. 
 
Tóth Dániel r. őrnagy: Jászalsószentgyörgyön kértek segítséget, mert ott az a probléma, ami 
az első házakat érinti, hogy ahogy a 32-es úton beérkeznek Szolnok felől, ha kinn van a 
sebességmérő, akkor lassítanak, de amikor nincs kinn, akkor nem lassítanak, és érezhetően 
rezegnek a házak, ahogyan a kamionok beérkeznek a településre. Azt javasolta, hogy több 
lakos írja alá a levelet, és küldjék el a közútnak, hogy foglalkozzanak a problémával.  
Tudja, hogy a jászladányi rendőröknek is van ebben feladata, de vannak kapacitásbeli 
problémáik is, valamint úgy gondolja, hogy ezt az út két végén kellene megoldani. Tegnap 
éppen a jászapáti őrsparancsnokkal közösen ellenőriztek, ez volt feladatként kiírva, hogy a 
3227-esen szűrjék a kamionokat, nyerges vontatókat, jármű szerelvényeket, látszott, hogy volt 
is neki hatása, de a másik irányból ugyanúgy jöttek. Ha egyszer eljutnának oda, hogy a 
jogkövető magatartás maradna, és nem jönnének erre tömegesen, akkor is lesz ilyen jellegű 
forgalom, csak nem számottevő. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: úgy érzi, hogy ha foglalkoznak vele, és szinten 
tartják ezt a problémát, akkor előbb-utóbb lesz neki hatása.  
 
Tóth Dániel r. őrnagy: mindenképpen menjenek ki és nézzék meg együtt a helyszínt.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: rendben. Ha mást nem is tudnak tenni, legalább 
egy táblát kirakatnak a közúttal. 
 
Dr. Mikola Nóra képviselő: el lehetne gondolkodni az önkormányzatnak egy olyan lakossági 
kezdeményezésen, hogy az ingatlanok értéke erősen csökken a nem szabályszerű forgalom 
miatt, létre lehetne hozni egy kártérítési perközösséget. Át kellene gondolni, hogy kik is 
lennének ennek a pernek az alperesei, vagy legalábbis elküldeni az érintetteknek egy per előtti 
egyeztetésre szóló felhívást. Hátha felgyorsítaná a gondolatmenetet.  
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: ebben az esetben kik az érintettek? Hová 
küldenék? 
 
Dr. Mikola Nóra képviselő: át kell gondolni, hogy kik lehetnének az érintettek, a Duna 
Aszfalt mindenképpen, és azon túl kérdés, hogy a Magyar Közútnak milyen szerepe vagy 
felelőssége van ebben, mennyire kellene ezt kitáblázni, jelölni? 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: milyen károkkal tudnák ezt alátámasztani? 
 
Dr. Mikola Nóra képviselő: repedeznek a házak. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: ezt tudják bizonyítani? 
 
Dr. Mikola Nóra képviselő: olyan régóta húzódik ez az ügy, hogy ha még ugyanennyi ideig 
fog húzódni, akkor már valószínűleg bizonyítékok is lesznek. Azért javasolta ezt, hogy 
gyorsítsák a folyamatot. Nyilván az érintettek közül senkinek nincs arra pénze, hogy bíróságra 
menjen, de lehet, hogy akkor egy kicsit készségesebbek lennének.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: tovább lehet ezt gondolni, csak akkor valakinek 
ezt kézbe kell venni. Amikor a szennyvízberuházás kapcsán a háznak majdnem a fele 
leszakadt, és tudták, hogy a csatornázás okozta, azt is nagyon bonyolult volt bizonyítani, hogy 
az attól volt. Ebben az esetben sem látja kézzelfoghatónak a bizonyítékot.  
 
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető: nem kell bizonyítani, most csak arról van szó, hogy 
perközösséget kell létrehozni. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: igen, és a közösség pert indít. 
 
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető: nem indít pert, csak fenyegetőzik, hogy pert fog 
indítani.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: az a véleménye, hogy nem fogja komolyan venni 
a Duna Aszfalt sem és a Magyar Közút sem, hogy van Jászladányon egy perközösség a 
kamionok miatt. 
 
Dr. Mikola Nóra képviselő: át kellene gondolni, és megnézni a repedéseket is. A templomon 
tényleg vannak repedések. 
 
Seresné Lados Éva képviselő: őrsparancsnok úr segítségét szeretné kérni, hogy tudnának-e 
megerősítést adni az iskolához 12-13 óra körül, valamint 16 órakor. A tanulók szüleinek 60%-
a autóval érkezik, és borzasztó ahogyan parkolnak, várakoznak.  
 
Tóth Dániel r. őrnagy: két hete voltak kinn a kollégái, nem voltak láthatóak? 
 
Seresné Lados Éva képviselő: nem. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: kapitány úrral és őrsparancsnok úrral volt egy 
megbeszélésük, ahol érintették ezt a témát.  
 




