
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

2020. március 26-án megtartott soros nyílt ülésén, 

 a Polgármesteri Hivatal dísztermében 

 
 
Jelen vannak: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt 
Arnold, Bajzáthné Bertalan Ildikó, Bertalan László, Gyárfás Lajos, Seresné Lados Éva, Tóth 
Imre 7 fő képviselő. 
 
Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Dr. Bakos Beáta, Dr. Mikola Nóra 2 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, 
Lólé Gyula a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 
Rácz Tamás a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselője. 

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester nagy tisztelettel köszönti a soros képviselő-
testületi ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 7 fő jelen van, Dr. 
Bakos Beáta és Dr. Mikola Nóra képviselők jelezték távolmaradásuk okát, a képviselő-
testület határozatképes, az ülést megnyitja. A meghívóban 16 napirendi pont tárgyalása 
szerepel, megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek plusz napirendi pont, 
illetve módosító javaslata? 
 
Bagi Zsolt Arnold alpolgármester: nyílt ülés végén Egyebek napirendi pont tárgyalását 
javasolja.  
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: tegnap a bizottság plusz 
napirendi pontként tárgyalta a Jászladány, Hóvirág u. 18. szám (2562 hrsz.) alatti ingatlan 
felajánlásának megtárgyalást, így javasolja, hogy a képviselő-testület is vegye fel ezt a 
napirendi pontot zárt ülésének napirendjére.  

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
nyílt ülésben 15. napirendi pontként Egyebek című napirendi pontot tárgyaljon a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
70/2020. (III. 26.) sz. határozata 
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Napirend kiegészítése 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi 
ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyíltülésben 15. pontként kíván 
tárgyalni: 

 15./ 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 ért egyet a javaslattal, hogy 
zárt ülésben 18. napirendi pontként a Jászladány, Hóvirág u. 18. szám alatti ingatlan 
felajánlását tárgyalja a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
71/2020. (III. 26.) sz. határozata 
 
Napirend kiegészítése 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi 
ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet zárt ülésben 18. pontként kíván 
tárgyalni: 

 18./ Előterjesztés a Jászladány, Hóvirág u. 18. szám (2562 hrsz.) alatti ingatlan 
felajánlásának 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 .  

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a mai napirendet, 
mely következtében 15 napirendi pontot nyílt ülésben, 3 napirendi pontot zárt ülésben tárgyal 
a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
72/2020. (III. 26.) sz. határozata 
 
Napirend elfogadása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők szerint 
határozza meg mai ülésének napirendjét: 
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N a p i r e n d :  
 
 

1./ Javaslat az önkormányzat (2020-2024 évi) Gazdasági Programjának 
elfogadására 

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

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

 Előadó: Lovász Imre jegyző, 
  Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

3./ Előterjesztés Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Közbeszerzési 
szabályzatának módosítására 

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

4./ Előterjesztés a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00013 azonosítószámú, „Szociális 
alapszolgáltatások fejlesztése Jászladányban” című projekt kapcsán a 
„Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Jászladányban” tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindításáról szóló 372/2019. (XII. 19.) számú 
képviselő-testületi határozat, valamint az ezt módosító 55/2020. (II. 12.) 
számú határozat kiegészítésére 

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

5./ Nonprofit szervezetek beszámolója a 2019. évi támogatás felhasználásáról 
 Előadó: Nonprofit szervezetek vezetői, 
  Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

6./ Javaslat a nonprofit szervezetek 2020. évi támogatásának felosztására 
 Előadó: Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

7./ Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2005. (VII. 
1.) rendelet felülvizsgálatára 

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

8./ Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi 
ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 
díjakról szóló 10 /2001. (V. 25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 

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

9./ Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási hulladék 2019. évben 
történő elszállításáról  

 Előadó: Göröcs László mb. intézményvezető, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

 



 4 

10./ Beszámoló a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2019. 
évi munkájáról 

 Előadó: Kun Adrienn mb. intézményvezető, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

11./ Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 
2020. évi munkatervének elfogadására 

 Előadó: Kun Adrienn mb. intézményvezető, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

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

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Lovász Imre jegyző 

13./ Előterjesztés a „Konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram 
megvalósításának támogatására” című, SZOC-FP-20-KK kódszámú 
pályázaton történő részvételről 

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

14./ Előterjesztés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések – 
Jászladány belterületi járdáinak felújítása” projekt keretében kivitelező 
kiválasztására 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Kun Mariann ügyintéző 

15./ Egyebek 
 Előadó: Bagi Zsolt Arnold alpolgármester 

Zárt ülés: 
 

16./ Előterjesztés az első lakáshoz jutók támogatása vonatkozásában 
bejegyzett és lejárt jelzálogjog, valamint az azt biztosító elidegenítési és 
terhelési tilalom törléséhez való hozzájárulásra 

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

17./ Jászladány Közszolgálatáért Díj odaítélése 
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

18./ Előterjesztés a Jászladány, Hóvirág u. 18. szám (2562 hrsz.) alatti ingatlan 
felajánlásának 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 .  
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1 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Javaslat az önkormányzat (2020-2024 évi) Gazdasági Programjának elfogadására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: az előző ciklusoknak megfelelő séma szerint 
történt a gazdasági program összeállítása, mindenki által ismertek azok a feladatok, amelyek 
belekerültek a programba. Az előző ciklusban megfogalmazott feladatok teljesítését 
igyekezett összefoglalni, illetve a pénzügyi osztály segítségével került bemutatásra az 
adóbevételek alakulása, valamint azoknak a jövőbeni lehetőségeiről esik néhány szó az 
anyagban. Amennyiben valakinek eltérő javaslata van, akkor a gazdasági program 
módosítható. Pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, hogy milyen javaslat született? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a pénzügyi bizottság 
tárgyalta, és az írásos anyagot változatlanul javasolja elfogadásra a testületnek. Bizottsági 
ülésen két felvetés hangzott el, az egyik a földalapú adó esetleges bevezetése, a másik a 
kommunális adó emelésének lehetősége, a bizottság kérte ezeknek a megvizsgálását.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye, más javaslata? 

(Hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a pénzügyi 
bizottság javaslatát a szóbeli kiegészítéssel együtt? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
73/2020. (III. 26.) sz. határozata 
 
Az Önkormányzat Gazdasági Programjának (2020-2024) elfogadása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja Jászladány Nagyközségi 
Önkormányzat 2020-2024-ig terjedő időszakra vonatkozó Gazdasági Programját, az 
előterjesztés szerinti tartalommal.  

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

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

Javaslat Jászladány Nagyközség 2020. évi Közbeszerzési Tervének elfogadására  
Előadó: Lovász Imre jegyző, 
 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a Közbeszerzési tervről készült írásos anyagot 
mindenki megkapta, átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek. 
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Lovász Imre jegyző: a közbeszerzésről szóló törvény alapján az önkormányzatnak 
költségvetési év elején, legkésőbb március 31-ig éves összesített közbeszerzési tervet 
kötelessége elkészíteni, az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. A központi költségvetésről 
szóló törvény tartalmazza a közbeszerzési értékhatárokat, melyek az idén emelkedtek, zárt 
közbeszerzés esetén 15 millió forint értékhatár fölötti, építési beruházás esetén 50 millió 
forint fölötti, építési koncesszió esetén 100 millió fölötti, szolgáltatás megrendelése esetén 15 
millió forint fölötti, illetve ha ez koncesszióban történik, akkor 30 millió forint fölötti 
eljárásoknál kötelező közbeszerezési eljárás lefolytatása. Az önkormányzatnak az idei évben 
előreláthatólag két olyan beruházása lesz, amely a közbeszerzési törvény hatálya alá esik, ez a 
Komplex telepprogram Jászladányon II. illetve az Idősek nappali ellátásának fejlesztése 
Jászladányon. Ezt a két közbeszerzést tartalmazza a 2020. évi közbeszerzési terv.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Mezei Norbert pénzügyi osztályvezetőt kérdezi, 
hogy kívánja-e az írásos anyagot kiegészíteni? 
 
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető: nem kívánja kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre 
szívesen válaszol.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, 
hogy milyen javaslat született? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta, 
és elfogadásra javasolja az önkormányzat közbeszerzési tervét az előterjesztés szerint. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye, más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a pénzügyi 
bizottság javaslatára a közbeszerzési tervet az előterjesztés szerint? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
74/2020. (III. 26.) sz. határozata 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel a következők szerint fogadja el 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi Közbeszerzési Tervét: 

Ssz. Nytsz. 
Beszerzés 

tárgya 
Típusa 

Szerződés 

időtartama 

Tárgyévet 

terhelő nettó 

érték HUF 

Becsült nettó 

érték HUF 

Beszerzés 

várható 

időpontja 

negyedévben 

              

Nemzeti 

értékhatár 

feletti:       

1 

Komplex 

telepprogram 

Jászladányon II 

EFOP-2.4.1.-16 

építés határozott 131 201 338 131 201 338 2020. II. n.év 
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2 

Idősek nappali 

ellátásának 

fejlesztése 

Jászladányon 

TOP-4.2.1-15
 

építés határozott 69 715 977 69 715 977 2020. I. n. év 

 

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 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Közbeszerzési szabályzatának 
módosítására 
Előadó: Lovász Imre jegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a közbeszerzési szabályzatról készült írásos 
anyagot mindenki megkapta, átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre jegyző: az önkormányzat eddig is rendelkezett közbeszerzési szabályzattal, a 
jelenleg hatályban lévő 2013-ban került elfogadásra, azóta 2015-ben egy új közbeszerzési 
törvényt fogadtak el, ami jelentősen megváltoztatta az eljárási szabályokat, így javasolt új 
közbeszerzési szabályzat elfogadása, amely a jelenleg hatályos közbeszerzési törvény alapján 
került megalkotásra. Az előterjesztéshez képest pici módosítást javasol, a szabályzat időbeni 
hatálya 2020. április 1. napjától lenne alkalmazva, viszont a szociális alapszolgáltató 
központnak ki lenne írva hamarosan a közbeszerzési eljárása, remélhetőleg már a holnapi 
napon, így javasolja, hogy a közbeszerzési szabályzat holnaptól legyen hatályos, hogy már ezt 
lehessen alkalmazni.  
 
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 
szabályzat elfogadását az előterjesztés szerinti tartalommal.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye, más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el az ügyrendi 
bizottság javaslatára a közbeszerzési szabályzatot az előterjesztés szerint jegyző úr szóbeli 
kiegészítésével, a dátum módosításával együtt? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
75/2020. (III. 26.) sz. határozata 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Közbeszerzési szabályzatának elfogadására 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja Jászladány Nagyközségi 
Önkormányzat Közbeszerzési szabályzatát az előterjesztés szerint azzal a 
módosítással, hogy a Szabályzat rendelkezéseit 2020. év március hónap 27. napjától 
kell alkalmazni.   
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,  
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

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

Előterjesztés a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00013 azonosítószámú, „Szociális 
alapszolgáltatások fejlesztése Jászladányban” című projekt kapcsán a „Szociális 
alapszolgáltatások fejlesztése Jászladányban” tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításáról szóló 372/2019. (XII. 19.) számú képviselő-testületi határozat, valamint 
az ezt módosító 55/2020. (II. 12.) számú határozat kiegészítésére 
Előadó: Lovász Imre jegyző, 
 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 képviselő-testület kiírta a szociális alapszolgáltató központnál a 
közbeszerzési eljárást, melyet a Bükkzsérci Csomagoló, Értékesítő és Foglalkoztató 
Szövetkezet nyert meg. Velük a szerződést felmondta az önkormányzat tekintettel arra, hogy 
a munkát nem megfelelően végezték, illetve kevés időt töltöttek a munkaterületen. Nettó 
12.705.083,- forint előleg lett nekik kifizetve, az elvégzett munka a műszaki ellenőr által 
végzett számítások alapján nettó 4.491.061,- forint, így van nettó 8.214.022,- forint 
különbözet, amelyről döntött tavaly év végén a képviselő-testület, hogy ezt kéri megfizetni a 
Szövetkezettől. Az első határozati javaslat alapján dönteni kellene arról, hogy egyrészt ezt a 
különbözetet előre megfinanszírozná a képviselő-testület addig, míg a Szövetkezet ezt nem 
fizeti vissza, illetve a másik része a határozati javaslatnak az lenne, hogy ki kellene egészíteni 
a jelenleg rendelkezésre álló forrást. Főépítész úr kiszámolta, hogy az árazatlan költségvetés 
alapján beárazva mennyibe kerülne a pályázat kivitelezési költsége, mely 69.715.977,- forint, 
a támogatási szerződés alapján pedig az eredetileg rendelkezésre álló összeg nettó 
51.074.803,- forint, ebből lett kifizetve az előleg is. Szükséges a rendelkezésre álló összeg 
kiegészítése nettó 23.132.235,- forinttal, amely bruttó 29.377.938,- forint. Ami még 
bevételként várható, hogy az önkormányzat megigényelt kb. nettó 4,5 millió, bruttó 5,7 millió 
forint finanszírozást, melyről még nincs döntés. Valamint a képviselő-testület a szerződés 
felmondásakor döntött arról, hogy a Bükkzsérci szövetkezettől a kötbért is követeli, ami még 
8-10 millió forintot jelenthet.  A 2. határozati javaslat arról szólna, hogy meg lenne határozva, 
hogy a közbeszerzési eljárás becsült értéke 69.715.977,- forint, és a rendelkezésre álló összeg 
is ennyi lenne. Ezzel a két határozattal el lehet indítani a közbeszerzési eljárást. 
 
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, és a jegyző úr által előterjesztett és elmondott számadatokat a határozati javaslatok 
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szerint elfogadásra javasolja azzal, hogy a bruttó 29.377.938,- forint kiegészítést javasolja az 
iparűzési adó többletbevételből biztosítani.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye, más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a pénzügyi 
bizottság 1. számú határozati javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
76/2020. (III. 26.) sz. határozata 
 
A TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00013 azonosítószámú, „Szociális alapszolgáltatások 
fejlesztése Jászladányban” című projekt kapcsán a „Szociális alapszolgáltatások 
fejlesztése Jászladányban” tárgyú közbeszerzési eljárásban a forrás kiegészítésére 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési 
Bizottság javaslatára figyelemmel a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00013 azonosítószámú, 
„Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Jászladányban” című projekt kapcsán a 
„Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Jászladányban” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban a Támogatási Szerződésben meghatározott nettó 51.074.803,- Ft + 
13.790.197,- ÁFA, bruttó 64.865.000,- forint összegű forrás kiegészítéséről dönt az 
alábbiak szerint: 
 
- A Bükkzsérci Csomagoló, Értékesítő és Foglalkoztató Szövetkezet, mint az előző 

kivitelező részére kifizetett nettó 12.705.083,- forint előleg és az általa elvégzett – 
műszaki ellenőr által számolt – nettó 4.491.061,- forint, azaz bruttó 5.703.647,- 
forint értékű munka különbözet megfizetését a Képviselő-testület 351/2019. (XI. 
28.) számú határozata alapján követeli a Bükkzsérci Csomagoló, Értékesítő és 
Foglalkoztató Szövetkezettől, amely időpontig a projekt eredményes kivitelezése 
érdekében a különbözet összegét a 2020. évi költségvetéséből megfinanszírozza. 

- Tekintettel arra, hogy a becsült érték alátámasztására vonatkozó tervezői 
költségvetés alapján a közbeszerzési eljárás becsült értéke nettó 69.715.977,- forint 
és a Támogatási Szerződés alapján nettó 51.074.803,- Ft + 13.790.197,- ÁFA, 
bruttó 64.865.000,- Ft áll az önkormányzat rendelkezésére, az előleg kifizetésére 
figyelemmel, a projekt eredményes kivitelezése érdekében azt az összeget nettó 
23.132.235,- forinttal, azaz bruttó 29.377.938,- forinttal kiegészíti, amelyet a 
várható iparűzési adó többletbevételből biztosít. 

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

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a pénzügyi 
bizottság 2. számú határozati javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
77/2020. (III. 26.) sz. határozata 
 
A TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00013 azonosítószámú, „Szociális alapszolgáltatások 
fejlesztése Jászladányban” című projekt kapcsán a „Szociális alapszolgáltatások 
fejlesztése Jászladányban” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról szóló 372/2019. 
(XII. 19.) számú képviselő-testületi határozat, valamint az ezt módosító 55/2020. (II. 12.) 
számú határozat kiegészítésére 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat a TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00013 
azonosítószámú, „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Jászladányban” című projekt 
kapcsán a „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Jászladányban” tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindításáról szóló 372/2019. (XII. 19.) számú képviselő-
testületi határozatát, valamint az ezt módosító 55/2020. (II. 12.) számú határozatát az 
alábbiakkal egészíti ki:  
 
A közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 19. § (2) – (3) 
bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel megvizsgáltuk a becsült érték alátámasztására 
vonatkozó tervezői költségvetést, amely alapján a közbeszerzési eljárás becsült értékét 
nettó 69.715.977,- forintban állapítjuk meg. 
A rendelkezésre álló anyagi fedezet a Képviselő-testület a 76/2020. (III. 26.) számú 
határozata alapján összesen nettó 69.715.977,- forint. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 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 .  

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

Nonprofit szervezetek beszámolója a 2019. évi támogatás felhasználásáról 
Előadó: Nonprofit szervezetek vezetői, 
 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos anyagot 
mindenki megkapta, átadja a szót Mezei Norbert pénzügyi osztályvezetőnek.  
 
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető: ahogy a kiküldött anyagban is látható minden 
nonprofit szervezet beszámolt a 2019. évi működéséről, minden szervezet benyújtotta a 
számláit, bizonylatait, amivel igazolta, hogy felhasználta a támogatást. Egyedül a Fiatalok 
Továbbtanulását Segítő Alapítvány volt az, aki nem számolt el teljes mértékben, a 300 ezer 
forintos támogatásából 274.538,- forintot tudtak elkölteni, azért mert kevesebb fiatal volt, aki 
támogatást kért, mert van, aki abbahagyta tanulmányait év közben. Kérték, hogy a 
fennmaradó részt majd 2020. évben költhessék 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, és elfogadásra javasolja a Nonprofit szervezetek 2019. évi támogatás 
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felhasználásáról szóló beszámolót, az előterjesztés szerinti tartalommal. Továbbá javasolja a 
Képviselő-testületnek a Jászladányi Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány 2019. évi el 
nem számolt 25.462.- forint támogatás 2020. évi elszámolásának engedélyezését. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye, más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a pénzügyi 
bizottság javaslatára a nonprofit szervezetek beszámolóját a 2019. évi támogatás 
felhasználásáról? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
78/2020. (III. 26.) sz. határozata 
 
Nonprofit szervezetek beszámolójának elfogadása a 2019. évi támogatás felhasználásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a nonprofit szervezetek 
beszámolóját a 2019. évi támogatás felhasználásáról az előterjesztés szerint. 
Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Jászladányi Fiatalok Továbbtanulását Segítő 
Alapítvány a 2019. évi el nem számolt 25.462.- forint támogatással 2020. évben 
elszámolhasson. 
 
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 

Javaslat a nonprofit szervezetek 2020. évi támogatásának felosztására 
Előadó: Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: az írásos anyagot mindenki megkapta, átadja a 
szót Mezei Norbert pénzügyi osztályvezetőnek. 
 
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető: az önkormányzat költségvetésében ebben az évben is 
3 millió forintot irányzott elő a képviselő-testület a nonprofit szervezetek támogatására. 
Kiküldésre kerültek a levelek a nonprofit szervezetek vezetői részére, hogy amennyiben 
szeretnének élni ezzel a lehetőséggel, akkor nyújtsák be kérelmeiket. Az előterjesztés 
tartalmazza, hogy melyek azok a szervezetek, amelyek kérelmet nyújtottak be. A táblázat 
tartalmazza a 2019. évi támogatási összegeket is, valamint a 2020. évi kérelmek összegét is, 
amennyiben azt megjelölték a kérelemben.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, 
hogy milyen javaslat született? 
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Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a pénzügyi bizottság 
megtárgyalta, és javasolja az Arany Ősz Nyugdíjas Klub részére 25 ezer forint, Jászladányi 
Postagalambsport egyesület részére 25 ezer forint, a Jászladányi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat részére 500 ezer forint, „A Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány” részére 70 
ezer forint, az Egyetértés Sportegyesület részére 400 ezer forint, az Életet az Éveknek 
Hagyományőrző Klub részére 25 ezer forint, az Új Iskoláért Alapítvány részére 25 ezer forint, 
a Jászladányi Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány részére 200 ezer forint, a Csillogó 
Szemekért Alapítvány részére 60 ezer forint, a Jászladányi Környezetvédő Nyugdíjas Klub 
részére 25 ezer forint, a Jászladányi Polgárőr Egyesület részére 1 millió forint, a Magyar 
Vöröskereszt részére 100 ezer forint, a Nagycsaládosok egyesülete részére 25 ezer forint, az 
Összhang Művészeti és Tehetséggondozó Alapítvány részére 25 ezer forint, a Jászladányért 
Egyesület részére 100 ezer forint, és a Jászladány Biztonságáért Alapítvány részére 50 ezer 
forint támogatás megítélését. A Peter Cerny Alapítvány  részére és a Jászapáti Mentőállomás 
részére nem javasol a bizottság támogatást, továbbá javasolja 345 ezer forint tartalékba 
helyezését. Ez így mindösszesen 3 millió forint. A javaslatokban van egy-két alacsonyabb 
támogatási összeg, ami azért van, mert a bizottság úgy ítélte meg, hogy azok a szervezetek, 
akik a támogatási összeget elsősorban rendezvényekre, kirándulásokra, terembérletre, 
összejövetelekre, vendéglátásra használták fel, a jelenlegi hazai helyzetben ezekre a 
tevékenységekre nem tudnak összeget fordítani, hiszen nincs rá lehetőség a vírus miatt. Ezért 
úgy gondolta a bizottság, hogy csökkentett támogatást javasol részükre, mert nem is tudnák 
megfelelően felhasználni a támogatást. A roma nemzetiségi önkormányzatnál is van egy 
rendezvény tervezet, melynek a támogatási értékét nem javasolta biztosítani a bizottság, mert 
nincs megfelelő információ arról, hogy ez a vírusveszély mikor ér véget, és lehet, hogy egész 
évben nem lehet megrendezni. Ha mégis véget ér ez a helyzet, akkor a tartalékkeretből még 
lesz lehetőség támogatást nyújtani.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye, más javaslata? 
 
Bertalan László képviselő: hiányolta a pénzügyi bizottság ülésen, hogy mikor ennyi pénzről 
van szó, akkor miért nincsenek jelen a roma önkormányzat tagjai. Ha jelen lett volna valaki, 
akkor jobban megértenék a bizottság javaslatát, mert nem egyszerűen lett lecsökkentve a 
támogatásuk, hosszas tárgyalás volt, hallhatták volna az érveket. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: nem kaptak meghívót a pénzügyi bizottsági 
ülésre. Egyáltalán nem került meghívásra egyetlen civil szervezet sem a bizottsági és testületi 
ülésre.  
 
Bertalan László képviselő: úgy gondolja, hogy ha ennyi pénzről van szó, akkor jó lenne, ha 
jelen lennének. A sportegyesület részéről is jó lett volna, ha valaki tájékoztatta volna a 
bizottságot vagy a testületet, hogy mire kérik a támogatást.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: nem az ő hibájuk, hogy nem voltak itt, 
szándékosan nem lettek meghívva a civil szervezetek. 
 
Bertalan László képviselő: azért lett volna jó, ha jelen lettek volna, mert nagymértékben le 
lett csökkentve a támogatás, és akkor hallhatták volna az indokokat.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: most is lehet őket tájékoztatni, a pénzügyi 
bizottság javaslattal élt, a testület fog dönteni a támogatásokról.  
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Tóth Imre képviselő: hosszas vita volt a támogatások felosztásakor. Először azon folyt a vita, 
hogy azoknak a szervezeteknek, akiknek teljesen lekorlátozódik a helyzetük a vírus miatt 
azoknak adjanak, vagy ne adjanak támogatást. A végére a kompromisszumos döntés az lett, 
hogy 25 ezer forintos csökkentett támogatást javasoljanak, melyet azzal indokoltak, hogy 
márciusig volt közösségi élet ezen szervezetek számára is, és ez költségekbe kerülhetett. Ez 6 
olyan civil szervezetet érintett, amelyek elsősorban rendezvényekre használják fel a 
támogatást. A sportegyesületnél azért felezték meg a támogatást, mert ők is abba a körbe 
tartoznak, mint az előbb említett civil szervezetek, hogy rendezvényekre, 
sportrendezvényekre, versenyekre használják ezt a támogatást, kiegészítve az egyéb saját 
bevételeikkel és tagdíjaikkal. Azért nem nulla forint támogatást javasol a bizottság, mert 
ugyan nincsenek sport rendezvények, viszont költségeik így is merülhettek fel a 
nevezésekkel, sport orvosi igazolásokkal, és egyebekkel, ezért javasolt a bizottság számukra 
csökkentett támogatást. A roma önkormányzatnál a roma napra igényelt 250 ezer forintot nem 
javasolja a bizottság támogatásként, tekintettel arra, hogy nem biztos, hogy lesz lehetőség 
ebben az évben megszervezni ezt a napot, ha mégis lesz lehetőség, akkor majd visszatérnek 
erre a kérdésre. A kukászsák biztosítása 100 ezer forintot képviselne, melyet oda fog adni az 
önkormányzat részükre, tehát arra nem kell külön pénzügyi támogatást adni, ezért ezt a 100 
ezer forintot is levonták a 950 ezer forintos kérelemből. A bizottság úgy gondolta, hogy amit 
szeretne megvalósítani a roma önkormányzat azt 500 ezer forintból valósítsa meg tekintettel 
arra, hogy az önkormányzat keretei is szűkösek, valószínűleg a vírusveszéllyel kapcsolatos 
intézkedések az önkormányzat költségvetését is érinteni fogják. Bizonyára az év második 
felében majd arról is kell tárgyalni, hogy milyen költségvetési problémák adódnak a bevételi 
hiányosságok miatt. Az 500 ezer forintos támogatásból meg tudja mutatni a roma 
önkormányzat, hogy működik. A Polgárőrség támogatásánál átérezve a költségvetés 
problémáját elnök úr le kívánt mondani 200 ezer forintról, melyet nem fogadott el a bizottság, 
tekintettel arra, hogy a polgárőrség a támogatási összeget kamerarendszer fejlesztésére, 
fenntartására kívánja fordítani. 
 
Bagi Zsolt Arnold alpolgármester: saját részéről úgy érezte, hogy nagyobb tartalékot kellett 
volna képezni a roma önkormányzat és a sportegyesület kérelméből lefaragva. Amikor a 
pénzügyi bizottság ülésén végighallgatta a vitát, akkor már úgy gondolta, hogy rendben van, 
legyen a roma önkormányzatnak a pénzügyi bizottság által javasolt 500 ezer forintos 
támogatás, melyet támogatni is fog, de tekintettel arra, hogy ez szinte tízszerese az elmúlt 
években kapott támogatásnak, ezért ezt egy bizalmi összegnek gondolja. Azért támogatja, 
hogy végre induljanak el azok a kezdeményezések, amelyekről eddig csak feltételes módban 
beszélhettek, reméli, hogy látszódni fog, hogy ez egy teljesen más roma önkormányzat, ami 
működőképes, és nem feszíti az ellentétet a roma és nem roma lakosság között. Viszont ha az 
elvárások nem fognak teljesülni, akkor a továbbiakban nem fogja majd támogatni a 
kérelmüket.   
 
Bertalan László képviselő: véleménye szerint nagyon fontos az önkormányzat és a roma 
önkormányzat jó együttműködése, ezért is lenne jó, ha ilyen döntéseknél közösen vitatnák 
meg a kérdéseket, hogy ők is megértsék, nem szeretné, ha nézeteltérések lennének. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: rendben, minden testületi ülésre fog kapni 
meghívót a roma önkormányzat is.  

 (További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pénzügyi 
bizottság javaslatával, hogy az Arany Ősz Nyugdíjas Klub 25 ezer forint támogatást kapjon? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
79/2020. (III. 26.) sz. határozata 
 
Arany Ősz Nyugdíjas Klub támogatása 2020. évben 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel 2020. évben az Arany Ősz Nyugdíjas 
Klub részére 25.000,- forint támogatást biztosít az önkormányzat 2020. évi 
költségvetésében a civil szervezetek részére elkülönített összegből. 
Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát a támogatási 
szerződés elkészítésére, valamint felhatalmazza Bertalanné Drávucz Katalin 
polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben, 
 3./ Arany Ősz Nyugdíjas Klub 
  é r t e s ü l n e k .  

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
a Jászladányi Postagalambsport Egyesület 25 ezer forint támogatást kapjon? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
80/2020. (III. 26.) sz. határozata 
 
Jászladányi Postagalambsport Egyesület támogatása 2020. évben 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel 2020. évben a Jászladányi 
Postagalambsport Egyesület részére 25.000,- forint támogatást biztosít az 
önkormányzat 2020. évi költségvetésében a civil szervezetek részére elkülönített 
összegből. 
Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát a támogatási 
szerződés elkészítésére, valamint felhatalmazza Bertalanné Drávucz Katalin 
polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben, 
 3./ Jászladányi Postagalambsport Egyesület 
  é r t e s ü l n e k .  

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 500 ezer forint támogatást kapjon? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
81/2020. (III. 26.) sz. határozata 



 15 

 
Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 2020. évben 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel 2020. évben a Jászladányi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat részére 500.000,- forint támogatást biztosít az 
önkormányzat 2020. évi költségvetésében a civil szervezetek részére elkülönített 
összegből. 
Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát a támogatási 
szerződés elkészítésére, valamint felhatalmazza Bertalanné Drávucz Katalin 
polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben, 
 3./ Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
  é r t e s ü l n e k .  

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
„A Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány” 70 ezer forint támogatást kapjon? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
82/2020. (III. 26.) sz. határozata 
 
„A Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány” támogatása 2020. évben 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel 2020. évben „A Gyermekek 
Mosolyáért Közalapítvány” részére 70.000,- forint támogatást biztosít az 
önkormányzat 2020. évi költségvetésében a civil szervezetek részére elkülönített 
összegből. 
Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát a támogatási 
szerződés elkészítésére, valamint felhatalmazza Bertalanné Drávucz Katalin 
polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben, 
 3./ „A Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány” 
  é r t e s ü l n e k .  

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
az Egyetértés Sportegyesület 400 ezer forint támogatást kapjon? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
83/2020. (III. 26.) sz. határozata 
 
Egyetértés Sportegyesület támogatása 2020. évben 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel 2020. évben az Egyetértés 
Sportegyesület részére 400.000,- forint támogatást biztosít az önkormányzat 2020. évi 
költségvetésében a civil szervezetek részére elkülönített összegből. 
Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát a támogatási 
szerződés elkészítésére, valamint felhatalmazza Bertalanné Drávucz Katalin 
polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben, 
 3./ Egyetértés Sportegyesület 
  é r t e s ü l n e k .  

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
az Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub 25 ezer forint támogatást kapjon? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
84/2020. (III. 26.) sz. határozata 

Életet az Éveknek Hagyományőrző Klub támogatása 2020. évben 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évben az Életet az 
Éveknek Hagyományőrző Klub részére 25.000,- forint támogatást biztosít az 
önkormányzat 2020. évi költségvetésében a civil szervezetek részére elkülönített 
összegből. 
Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát a támogatási 
szerződés elkészítésére, valamint felhatalmazza Bertalanné Drávucz Katalin 
polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben, 
 3./ Életet az Éveknek Hagyományőrző Klub 
  é r t e s ü l n e k .  

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
az Új Iskoláért Alapítvány 25 ezer forint támogatást kapjon? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
85/2020. (III. 26.) sz. határozata 
 
Új Iskoláért Alapítvány támogatása 2020. évben 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel 2020. évben az Új Iskoláért 
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Alapítvány részére 25.000,- forint támogatást biztosít az önkormányzat 2020. évi 
költségvetésében a civil szervezetek részére elkülönített összegből. 
Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát a támogatási 
szerződés elkészítésére, valamint felhatalmazza Bertalanné Drávucz Katalin 
polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben, 
 3./ Új Iskoláért Alapítvány 
  é r t e s ü l n e k .  

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
a Jászladányi Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány 200 ezer forint támogatást kapjon? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
86/2020. (III. 26.) sz. határozata 
 
Jászladányi Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány támogatása 2020. évben 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel 2020. évben a Jászladányi Fiatalok 
Továbbtanulását Segítő Alapítvány részére 200.000,- forint támogatást biztosít az 
önkormányzat 2020. évi költségvetésében a civil szervezetek részére elkülönített 
összegből. 
Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát a támogatási 
szerződés elkészítésére, valamint felhatalmazza Bertalanné Drávucz Katalin 
polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben, 
 3./ Jászladányi Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány 

  é r t e s ü l n e k .  
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
a Csillogó Szemekért Alapítvány 60 ezer forint támogatást kapjon? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
87/2020. (III. 26.) sz. határozata 
 
Csillogó Szemekért Alapítvány támogatása 2020. évben 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel 2020. évben a Csillogó Szemekért 
Alapítvány részére 60.000,- forint támogatást biztosít az önkormányzat 2020. évi 
költségvetésében a civil szervezetek részére elkülönített összegből. 
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Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát a támogatási 
szerződés elkészítésére, valamint felhatalmazza Bertalanné Drávucz Katalin 
polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben, 
 3./ Csillogó Szemekért Alapítvány 

  é r t e s ü l n e k .  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
a Jászladányi Környezetvédő Nyugdíjas Klub 25 ezer forint támogatást kapjon? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
88/2020. (III. 26.) sz. határozata 
 
Jászladányi Környezetvédő Nyugdíjas Klub támogatása 2020. évben 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel 2020. évben a Jászladányi 
Környezetvédő Nyugdíjas Klub részére 25.000,- forint támogatást biztosít az 
önkormányzat 2020. évi költségvetésében a civil szervezetek részére elkülönített 
összegből. 
Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát a támogatási 
szerződés elkészítésére, valamint felhatalmazza Bertalanné Drávucz Katalin 
polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben, 
 3./ Jászladányi Környezetvédő Nyugdíjas Klub 

  é r t e s ü l n e k .  
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
a Jászladányi Polgárőr Egyesület 1 millió forint támogatást kapjon? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
89/2020. (III. 26.) sz. határozata 
 
Jászladányi Polgárőr Egyesület támogatása 2020. évben 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel 2020. évben a Jászladányi Polgárőr 
Egyesület részére 1.000.000,- forint támogatást biztosít az önkormányzat 2020. évi 
költségvetésében a civil szervezetek részére elkülönített összegből. 
Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát a támogatási 
szerződés elkészítésére, valamint felhatalmazza Bertalanné Drávucz Katalin 
polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
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Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben, 
 3./ Jászladányi Polgárőr Egyesület 

  é r t e s ü l n e k .  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
a Magyar Vöröskereszt 100 ezer forint támogatást kapjon? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
90/2020. (III. 26.) sz. határozata 
 
Magyar Vöröskereszt támogatása 2020. évben 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel 2020. évben a Magyar Vöröskereszt 
részére 100.000,- forint támogatást biztosít az önkormányzat 2020. évi 
költségvetésében a civil szervezetek részére elkülönített összegből. 
Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát a támogatási 
szerződés elkészítésére, valamint felhatalmazza Bertalanné Drávucz Katalin 
polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben, 
 3./ Magyar Vöröskereszt 

  é r t e s ü l n e k .  
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
a Nagycsaládosok Egyesülete 25 ezer forint támogatást kapjon? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
91/2020. (III. 26.) sz. határozata 
 
Nagycsaládosok Egyesülete támogatása 2020. évben 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel 2020. évben a Nagycsaládosok 
Egyesülete részére 25.000,- forint támogatást biztosít az önkormányzat 2020. évi 
költségvetésében a civil szervezetek részére elkülönített összegből. 
Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát a támogatási 
szerződés elkészítésére, valamint felhatalmazza Bertalanné Drávucz Katalin 
polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben, 
 3./ Nagycsaládosok Egyesülete 

  é r t e s ü l n e k .  
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
a "Összhang" Művészeti Tehetséggondozó Közhasznú Alapítvány 25 ezer forint támogatást 
kapjon? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
92/2020. (III. 26.) sz. határozata 
 
"Összhang" Művészeti Tehetséggondozó Közhasznú Alapítvány támogatása 2020. évben 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel 2020. évben a "Összhang" Művészeti 
Tehetséggondozó Közhasznú Alapítvány részére 25.000,- forint támogatást biztosít az 
önkormányzat 2020. évi költségvetésében a civil szervezetek részére elkülönített 
összegből. 
Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát a támogatási 
szerződés elkészítésére, valamint felhatalmazza Bertalanné Drávucz Katalin 
polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben, 
 3./ "Összhang" Művészeti Tehetséggondozó Közhasznú Alapítvány 

  é r t e s ü l n e k .  
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
a Jászladányért Egyesület 100 ezer forint támogatást kapjon? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
93/2020. (III. 26.) sz. határozata 
 
Jászladányért Egyesület támogatása 2020. évben 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel 2020. évben a Jászladányért 
Egyesület részére 100.000,- forint támogatást biztosít az önkormányzat 2020. évi 
költségvetésében a civil szervezetek részére elkülönített összegből. 
Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát a támogatási 
szerződés elkészítésére, valamint felhatalmazza Bertalanné Drávucz Katalin 
polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben, 
 3./ Jászladányért Egyesület 
  é r t e s ü l n e k .  
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
a Jászladány Biztonságáért Alapítvány 50 ezer forint támogatást kapjon? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
94/2020. (III. 26.) sz. határozata 
 
Jászladány Biztonságáért Alapítvány támogatása 2020. évben 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel 2020. évben a Jászladány 
Biztonságáért Alapítvány részére 50.000,- forint támogatást biztosít az önkormányzat 
2020. évi költségvetésében a civil szervezetek részére elkülönített összegből. 
Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát a támogatási 
szerződés elkészítésére, valamint felhatalmazza Bertalanné Drávucz Katalin 
polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben, 
 3./ Jászladány Biztonságáért Alapítvány 

  é r t e s ü l n e k .  
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
a Peter Cerny Alapítvány ne kapjon támogatást? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
95/2020. (III. 26.) sz. határozata 
 
Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért támogatásának elutasítása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel 2020. évben a civil szervezetek 
részére elkülönített összegből nem támogatja a Peter Cerny Alapítványt a Beteg 
Koraszülöttek Gyógyításáért. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben, 
 3./ Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért (1083 

Budapest, Bókay J. u. 53. sz.) 
  é r t e s ü l n e k .  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
a Jászapáti Mentőállomás ne kapjon támogatást? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
96/2020. (III. 26.) sz. határozata 
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Jászapáti Mentőállomás támogatásának elutasítása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel 2020. évben a civil szervezetek 
részére elkülönített összegből nem támogatja a Jászapáti Mentőállomást.   
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben, 
 3./ Országos Mentőszolgálat Alapítvány – mentoalapitvany@mentok.hu 

  é r t e s ü l n e k .  
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
345 ezer forint tartalékkeret különítsen el a testület a civil szervezetek részére? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
97/2020. (III. 26.) sz. határozata 
 
A nonprofit szervezetek részére tartalékkeret elkülönítése 2020. évben 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel az önkormányzat 2020. évi 
költségvetésében a civil szervezetek részére biztosított összegből 345.000,- forint 
tartalékkeretet különít el.  

  
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya 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 személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2005. (VII. 1.) rendelet 
felülvizsgálatára 
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: ki lett kérve az előterjesztéshez az Ozoróczky Mária Szociális Központ 
és a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény javaslata. Az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság ülésén merült föl az a kérés, hogy az 1-es és 2-es cukorbetegséggel 
élőknek diétás ebédet tud biztosítani a szociális központ, így a bizottság úgy döntött, hogy 
ennek az előterjesztését készítsék elő a testületi ülésre. Az Ozoróczky Mária Szociális 
Központ meg is küldte a számítást, mely alapján a napi térítési díj 710,- forint lenne, melynek 
a nyersanyagnormája 329,- forint, a rezsiköltsége 70% és ezt még az ÁFA terheli. Ennek 
megfelelően most kiosztásra került egy rendelet tervezet, melyet elfogadásra javasol.  
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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 
étkezés kiegészítésével a javaslat elfogadását.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye, más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a rendelet-
tervezetet az előterjesztés szerint? 
A Képviselő-testület a rendeletmódosítást 7 igen szavazattal – minősített többséggel – 
egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2020. (III. 30.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,  
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló  

12/2005. (VII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

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

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások 
formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló  
10 /2001. (V. 25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 
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: a gyermekétkeztetést érintően is ki lett kérve a Nagyközség 
Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény véleménye, ők nem javasolják a térítési díjak 
módosítását. 
 
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 
előterjesztés elfogadását. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye, más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a bizottság 
javaslatával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
98/2020. (III. 26.) sz. határozata 
 
A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10 /2001. (V. 25.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta a személyes 
gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10 /2001. (V. 25.) 
önkormányzati rendeletét, és az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság javaslatára 
figyelemmel nem kívánja módosítani. 

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

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

Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási hulladék 2019. évben történő 
elszállításáról  
Előadó: Göröcs László mb. intézményvezető, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos anyagot 
mindenki megkapta, megkérdezi Göröcs László megbízott intézményvezetőt, hogy kívánja-e 
az írásos anyagot kiegészíteni, összefoglalni? 
 
Göröcs László mb. intézményvezető: nem kívánja összefoglalni, 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 javasolja az 
írásos beszámoló elfogadását az előterjesztés szerint. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye, 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 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
99/2020. (III. 26.) sz. határozata 
 
A nem közművel összegyűjtött háztartási hulladék 2019. évben történő elszállításáról 
szóló beszámoló elfogadásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a nem közművel összegyűjtött 
háztartási hulladék 2019. évben történő elszállításáról szóló beszámolót az 
előterjesztés szerinti tartalommal. 

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

  é r t e s ü l n e k .  
 
 
1 0 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Beszámoló a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi 
munkájáról 
Előadó: Kun Adrienn mb. intézményvezető, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a művelődési ház és könyvtár 2019. évi 
munkájáról készült írásos beszámolót mindenki megkapta, Kun Adrienn megbízott 
intézményvezetőt kérdezi, hogy kívánja-e szóban összefoglalni vagy kiegészíteni? 
 
Kun Adrienn mb. intézményvezető: nem kívánja összefoglalni, 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 javasolja a 
2019. évi munkáról szóló beszámoló elfogadását az előterjesztés szerint. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye, 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 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
100/2020. (III. 26.) sz. határozata 
 
A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi beszámolójának 
elfogadásáról 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, és az 
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a Nagyközségi 
József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi beszámolóját az előterjesztés 
szerint.  

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár helyben 

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

Előterjesztés a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi 
munkatervének elfogadására 
Előadó: Kun Adrienn mb. intézményvezető, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a művelődési ház és könyvtár 2020. évi 
munkatervéről készült írásos anyagot mindenki megkapta, Kun Adrienn megbízott 
intézményvezetőt kérdezi, hogy kívánja-e szóban összefoglalni vagy kiegészíteni? 
 
Kun Adrienn mb. intézményvezető: nem kívánja összefoglalni, 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 javasolja a 
2020. évi munkaterv elfogadását az előterjesztés szerint. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye, 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 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
101/2020. (III. 26.) sz. határozata 
 
A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi munkatervének 
elfogadásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, és az 
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a Nagyközségi 
József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi munkatervét az előterjesztés 
szerint.  
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Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár helyben 

  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 polgármester és a jegyző két ülés között átruházott hatáskörben hozott 
döntéseiről 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Lovász Imre jegyző 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a polgármester és a jegyző átruházott 
hatáskörben hozott döntéseiről készült  írásos tájékoztatót mindenki megkapta, melyet nem 
kíván szóban kiegészíteni. Lovász Imre jegyzőt kérdezi, hogy kívánja-e összefoglalni az 
írásos anyagot? 
 
Lovász Imre jegyző: nem kívánja összefoglalni, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye az írásos anyaggal kapcsolatban? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az írásos 
tájékoztatót? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
102/2020. (III. 26.) sz. határozata 
 
A polgármester és a jegyző 2020. február 21. – 2020. március 19. közötti időszakban 
átruházott hatáskörében hozott döntéseiről szóló tájékoztató elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester 
és a jegyző 2020. február 21. – 2020. március 19. közötti időszakban átruházott 
hatáskörében hozott döntéseiről készült tájékoztatót az alábbiak szerint:  

 
Polgármester:  

Ügy típusa Határozatok 
száma 

Temetési költségekhez nyújtott települési támogatásról 4 
A rendkívüli települési támogatásról és halasztást nem tűrő ügyekben 
két bizottsági ülés között 

12 

Születésnapjukat ünneplők települési támogatásáról 4 
Elsőszülött gyermekek születésének települési támogatásáról 1 
Mezőőri járulék kivetéséről 8 
Összesen: 29 
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Jegyző: 
Ügy típusa Határozatok 

száma 
A lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez nyújtott települési 
támogatásról 

13 

Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatásról 174 

Összesen: 187 

 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben 
  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 „Konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram megvalósításának 
támogatására” című, SZOC-FP-20-KK kódszámú pályázaton történő részvételről 
Előadó: Lovász Imre jegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a szociális földprogram pályázathoz kapcsolódó 
írásos anyagot mindenki megkapta, átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre jegyző: A Belügyminisztérium megbízásából az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdetett a 2020. évi Konyhakerti és kisállattartási szociális 
földprogram megvalósításának támogatására. Az elmúlt időszakban a tavalyi évet kivéve 
minden évben pályázott az önkormányzat és sikeresen nyert is, ebből lett megvalósítva a 
csirke és táp osztás, illetve a tanácsadás, javasolja a pályázat benyújtását.  
 
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 
pályázat benyújtását, és javasolja, hogy a testület hatalmazza fel Bertalanné Drávucz Katalin 
polgármestert, hogy támogatási jogviszony létrejötte esetén a kötelezettségeket és jogokat 
gyakorolja. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye, 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 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
103/2020. (III. 26.) sz. határozata 
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A „Konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram támogatására” című, SZOC-FP-
20-KK kódszámú pályázaton történő részvételről 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium 
megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett, a 
„Konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram támogatására” című, SZOC-FP-
20-KK kódszámú pályázati kiírására.  
A képviselő-testület felhatalmazza Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert, hogy 
támogatási jogviszony létrejötte esetén a kötelezettségeket és jogokat gyakorolja. 

 

Felelős: Kun Mariann 
Határidő: folyamatos 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal 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 az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések – Jászladány 
belterületi járdáinak felújítása” projekt keretében kivitelező kiválasztására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Kun Mariann ügyintéző 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a Belügyminisztérium által kiírt, és az 
önkormányzat által megnyert járdaépítéses pályázatról van szó, melynek kivitelezésére 3 
árajánlatot kért be az önkormányzat, a legkedvezőbb árajánlat a NÜVI részéről érkezett, ezért 
javasolja őket megbízni a kivitelezésre. Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek 
kérdése, véleménye, más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet NÜVI ajánlatának 
elfogadásával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
104/2020. (III. 26.) sz. határozata 
 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések – Jászladány belterületi járdáinak 
felújítása” projekt keretében kivitelező kiválasztása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések – Jászladány belterületi járdáinak felújítása” 
projekt keretében járdafelújítás tárgyában kivitelezésre a Nagyközség Üzemeltetési és 
Vagyonkezelő Intézmény (5055 Jászladány, Hősök tere 6.) árajánlatát fogadja el 
bruttó 17.647.166,- Ft összegben.  
Képviselő-testület a forrást a projekt költségvetéséből, valamint az Önkormányzat 
2020. évi költségvetésébe betervezett forrásból biztosítja.  
Képviselő-testület megbízza Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert a szerződés 
aláírására. 

 



 30 

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

 
 
1 5 .  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: a koronavírusra tekintettel 2 havi költségtérítését ajánlja 
fel a Jászladányért Egyesület javára.  
 
Tóth Imre képviselő: 2 havi tiszteletdíjat ajánl fel a Jászladányért Egyesület javára. 
 
Seresné Lados Éva képviselő: tudomására jutott, hogy a polgárőr kutyakiképzéséhez 
szükséges eszköz igen költséges, ezért a polgárőrség javára 1 havi tiszteletdíjat ajánl fel. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: mi ez az eszköz? 
 
Seresné Lados Éva képviselő: több százezer forintos bunda. 
 
Rácz Tamás József: igen, ez egy 2 részes bundából áll, melynek van egy alsó és egy felső 
része, ami olyan vastag anyagból van, hogy nem tudja a kutya átharapni. 
 
Bertalan László képviselő: csatlakozna a gondolatmenethez, amelyet alpolgármester úr 
hozott szóba, már gondolkozott rajta, hogy valamilyen kezdeményezést el kellene indítani 
Jászladányon, egy alapot létrehozni, amelyhez a lakosság is tudna csatlakozni, ez már több 
településen is működik. A lakosságot tájékoztatnák arról, hogy a képviselők is a Jászladányért 
Egyesület javára mondanak le tiszteletdíjukról, hogy a koronavírus kapcsán tudjanak szükség 
szerint eszközöket beszerezni. 
 
Lovász Imre jegyző: meg kell vizsgálni, hogy az Egyesületnek mi a tevékenységi köre. 
 
Bertalan László képviselő: amennyiben szükség lesz maszkra, vagy fertőtlenítőkre, akkor 
például azokat meg lehetne vásárolni. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: elméletileg a védekezéssel kapcsolatos plusz 
kiadásokat jelezni kell, és egy külön jogcímen elszámolható lesz, egy bizonyos mértékig az 
állam támogatja. Ha úgy döntene a testület, hogy hagyják abba a varratást, és vegyenek 5000 
db maszkot, akkor azt is megtehetnék, ezt plusz támogatásként igényelhetik az államtól.  
 
Bertalan László képviselő: több településen már osztogatnak fertőtlenítő szereket, és egyéb 
csomagokat, akár ennek is lehetne valamilyen pénzügyi alapot képezni. 
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a szociális keretből lehet természetbeni juttatást 
biztosítani. 
 
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető: akkor ne év végén lesz vásárlási utalvány, hanem 
csomagként kiosztják a támogatást. 
 
Vinczéné Gál Éva igazgatási osztályvezető: az élelmiszercsomag folyamatosan osztva van a 
kérelmezők részére, a tisztítószer csomag készítése is folyamatban van. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a szociális keretből ami kifizetésre kerül, azt 
mindet magánszemélyhez kell hozzárendelni. Azért nem lesz egyszerű a roma 
önkormányzatnak sem, felajánlották nekik az 50 élelmiszercsomagot, de azt kérelemmel alá 
kell támasztani, minden adatnak rajta kell lenni, ez alapján a PTR rendszerbe rögzíteni kell, és 
így lehet vele elszámolni. Személyes ügyfélfogadásra is lesz lehetőség, és a kérelmeket be 
lehet nyújtani, aki jogosult és kér, az kap csomagot. Ki lehet írni a facebook-ra, hogy a 
jászladányi önkormányzat is osztja az élelmiszercsomagokat, és fel kellene tüntetni, hogy 
milyen feltételekkel, vagy hol lehet érdeklődni.  Ilyen kommunikációt el lehet indítani, ha úgy 
gondolja a testület. A szociális keretben van erre lehetőség.  
 
Bertalan László képviselő: jó, ha van erre lehetőség, mert nagyon negatív vélemények 
vannak az önkormányzatra, polgármesterre, testületre tekintettel.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a testület nem tudja kitalálni, hogy kinek van rá 
szüksége, be kell jönni, és jelezni, kérni, hogy szükség van rá.  
 
Bertalan László képviselő: 1 havi tiszteletdíját szeretné felajánlani a Jászladányért Egyesület 
részére, 1 havi tiszteletdíját pedig a Jászladányi Polgárőr Egyesület részére. 
 
Gyárfás Lajos képviselő: a Vöröskereszt helyi szervezete is tudja az ilyen jellegű feladatokat 
vállalni, nem kell hozzá kérelmet benyújtani különféle személyes adatokkal, csak egy lapon 
kell aláírni az átvételt. Az előző testületi ülésen felajánlott tiszteletdíjakból 30 csomagot 
elkészített a helyi vöröskereszt tisztítószerekből, fölvették a kapcsolatot a családsegítő 
szolgálattal, és nagyon gyorsan gazdára talált 10 tisztítószer csomag. Nem jönnek be kérni. 
Ha a helyi vöröskereszthez ajánlanak fel összegeket, akkor így tudnak segíteni, mert nem 
olyan szorosan kell elszámolni, mint az önkormányzatnak. Van még 10 csomag, ha azt 
odaadják a roma önkormányzatnak, akkor azt elég aláíratni, nem kell kérelemmel 
ledokumentálni. 1 havi tiszteletdíját felajánlja a helyi vöröskeresztnek. Amennyiben nem 
használják fel az összeget csomag készítéshez, akkor tartalékot tudnak képezni, amelyet a 
későbbiekben szabadon felhasználhatnak, mert nem olyan szoros az elszámolás, mint a 
hivatalnál. Amikor karácsonykor is szokták vinni az idősebbeknek a csomagot, igaz, hogy 
nem kérik, mégis meghatódnak, megörülnek. 
 
Tóth Imre képviselő: nem tudják előre, hogy mi fog következni a koronavírus kapcsán, de a 
Bertalan László képviselő gondolatmenetét folytatva gondolni kell arra, hogy lehet, hogy a 
településen is lesznek majd megbetegedések, és ha lesznek, akkor lehet, hogy érdemes lenne 
egy olyan alapot vagy elgondolást létrehozni, amely ezeknek az embereknek a megsegítését 
szükségessé teheti. Jelen pillanatban nem tudják mi fog történni, csak a külföldi példákra 
tudnak hagyatkozni, viszont lehet, hogy lesznek olyan megbetegedések, olyan családok, akik 
nagyon rossz helyzetbe kerülnek, és erre kellene felkészülni, hogy vagy önkormányzati úton, 
vagy egyéb úton támogathassák. Ahol több ember fog egyszerre kórházba kerülni, ott nagyon 
nehéz helyzetek lesznek. Nem tudják, még hogy miként fog ez zajlani, egyelőre azt 
gondolják, hogy egy influenzaszerű járványhoz hasonló, csak tömegesebben lesznek az 
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emberek betegek. Nem mindenki fog kórházba kerülni, de igazából valós információ még 
nincs is arról, hogy mire lehet számítani. 
 
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető: a szociális keretben elég nagy összeg áll 
rendelkezésre, fölösleges másik alapot létrehozni, ebből lehet támogatni a bajba került 
személyeket. 
 
Müllerné Braun Erika intézményvezető: pozitív visszajelzést szeretne tolmácsolni a 
településen élő 70 év feletti idősektől. Az elmúlt héten 27 olyan idős embernél, házaspárnál 
jártak, és kezdték őket segíteni ellátni, vállalván, hogy 14 napra otthon maradnak, akik 
nagyon köszönik, hogy rájuk néznek, hogy gondol rájuk az önkormányzat. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: nem 14 napra maradnak otthon. 
 
Müllerné Braun Erika intézményvezető: utána is. Napról napra 3-4 házaspárral nő az 
ellátottak száma, van, hogy már városokból szólnak a hozzátartozók, hogy szeretnék igénybe 
venni a szolgáltatást.  Mindenki hálás, és mindenki köszöni, hogy gondol rájuk az 
önkormányzat. 
 
Bagi Zsolt Arnold alpolgármester: a Jászladányért Egyesület célja, hogy részt vegyen 
Jászladány és a jászság társadalmi, kulturális, oktatási, szociális, egészségügyi valamint 
gazdasági, infrastrukturális, környezetvédelmi, illetve közbiztonsági, kommunikációs, sport 
fejlesztésében, továbbá a társadalmi együttélés javítása, Jászladány és a jászság civil életének 
fejlesztése. Ebben minden benne van. Úgy gondolja, hogy jobban fog fájni a településnek a 
gazdasági probléma, akkor viszont a szociális keret kevés lesz. Az egyesület nevében köszöni 
a felajánlásokat. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a Jászladányért Egyesület keretében meg van az 
alap, amelyet lehet támogatni, akár egy felhívás keretében is.      
 
Tóth Imre képviselő: egyetért Mezei Norberttel abban, hogy egyelőre ne indítsanak el 
semmit, viszont készüljenek fel rá, hogy majd a későbbiekben erre is szükség lehet. Azt kell 
előkészíteni, hogy milyen módon kell ezt a lakosnak kérelmeznie, aki a vírus miatt kerül 
rendkívüli szorult helyzetbe.  Ez más szociális helyzet, mint amikor valakinek sok gyereke 
van, és nem tudja őket etetni, azért kell neki a támogatás. Nem biztos, hogy a jövedelmet 
tudják majd vizsgálni, mert lehet, hogy munkahelyük sem lesz.      
 
Lovász Imre jegyző: a rendkívüli helyzetet bizonyítani kell, azt alá kell támasztani.   
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: az egyesület bankszámla számát közzé lehet 
tenni, és oda lehet utalni. 
 
Bertalan László képviselő: azt is érdemes lenne leírni, hogy a képviselők tiszteletdíj 
felajánlásaikkal támogatják az egyesületet, a lakosság is csatlakozhat a kezdeményezéshez. 
 
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető: nem tudja, hogy a költségvetés hogyan fog alakulni, 
ha nem teljesülnek megfelelően az iparűzési adóbevételek, akkor el kell gondolkoznia a 
testületnek, hogy milyen beruházásokról tud lemondani. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e még 
valakinek tiszteletdíj felajánlási szándéka? 
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Bajzáthné Bertalan Ildikó képviselő: 1 havi tiszteletdíját szeretné felajánlani a Jászladányért 
Egyesület javára, és 1 havi tiszteletdíjat a Polgárőrség javára. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: még egy gondolatot szeretne elmondani ebben a 
napirendi pontban, Bajzáthné Bertalan Ildikó és a szülei jóvoltából került felajánlásra anyag a 
maszkok elkészítéséhez, így kb. 4200 db maszk lesz varratva, melyeket ingyenesen a 
lakosoknak fognak biztosítani. Szeretné, ha tájékoztatnák a lakosságot ennek a lehetőségéről, 
és fel kellene állítani egy sorrendet, hogy hogyan legyenek osztva. Több intézmény jelezte, 
hogy már varrtak maguknak. Meg kellene beszélni, hogy mi alapján kezdjék el osztani. 
Regisztrálva legyenek azok az emberek akiknek osztják, legyen róla nyilvántartás? Csak a 
jászladányi lakcímmel rendelkezők kaphassák meg? 
 
Müllerné Braun Erika intézményvezető: a területen - ahová járnak - látják, hogy az 
időseknek nincs maszkjuk, és kérik, hogy vásároljanak nekik. A biztonság szempontjából ők 
biztos, hogy szeretnének.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: azt fontos hangsúlyozni, hogy ez a maszk a vírus 
ellen nem véd. 
 
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető: használati utasítást adni kellene mellé. Nehogy azt 
higgyék, hogy folyamatosan lehet használni, és ki sem kell mosni.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: ez csak biztonsági célt szolgál, ha valaki 
megbetegszik, akkor föl tudja tenni, hogy a környezetét már ne fertőzze le.  
 
Müllerné Braun Erika intézményvezető: az intézményében sem hordják a dolgozók, csak 
akkor, ha tisztáznak, sebet kötnek, vagy területen vannak.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: hány darab van kész jelenleg? 
 
Göröcs László mb. intézményvezető: 810 db. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: át kellene gondolni az osztás mentét, mert nem 
szeretné, ha valaki kettőt is kapna, más meg egyet sem. Nyilván kell tartani az osztást.  
 
Tóth Imre képviselő: postaládás osztást nem lehetne? Minden postaládába dobnának 1-et. 
Tudja, hogy így nem jutna mindenkinek, de a lakosság 60-70%-hoz eljutna. Ha a boltokban 
helyezik el, hogy ott osszák, akkor lesz, akinek több lesz. Ha be kell jönni érte, akkor nem 
lesz kiosztva sosem. Ha postaládába teszik, akkor fel tudja ajánlani, hogy ingyenesen biztosít 
hozzá nylon zacskót, hogy úgy dobják be. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: 4200 db maszk készül, 1600 lakott ingatlan van. 
 
Lajosné Kiss Klára intézményvezető: ha 1 db lenne bedobva minden postaládába, akkor a 
használati utasítás mellé le lehetne írni, hogy további maszkok a családtagok számára hol 
vehetők át. 
 
Tóth Imre képviselő: például a családsegítőnél, mert oda sokkal szívesebben bemennek, mint 
máshová. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a családsegítő épp most jelezte, hogy ne oda 
küldjék az ügyfeleket.  
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Tóth Imre képviselő: akkor meg kell határozni egy olyan helyet, ahová bemehetnek a 
maszkokért. 
 
Seresné Lados Éva képviselő: az ételhordással kapcsolatban is érkezett kérés, hogy vigyék ki 
a gyerekeknek eldobható edényekben az ételt. Véleménye szerint az első, akiket 
megcélozhatnának a szülők, akik az ételért sorban állnak. 
 
Tóth Imre képviselő: ennél már az is jobb, ha minden postaládába kettőt betesznek, mert 
akkor az kb. 3200 db. Mennyien élnek úgy, hogy 1 lakásban 1 ember lakik? 
 
Müllerné Braun Erika intézményvezető: sokan. 
 
Tóth Imre képviselő: 100-200-an?  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: nem is biztos, hogy mindenki igényelni fogja. 
 
Tóth Imre képviselő: nincs jó módszer az osztásra. A nyilvántartás pedig ördögi kör. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a nyilvántartás pedig szükséges lesz. 
 
Lajosné Kiss Klára intézményvezető: a jászladányi lakóhellyel rendelkező személyek közül 
sem biztos, hogy mindenki Jászladányon tartózkodik. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a népesség-nyilvántartás alapján kell a listát 
vezetni, azok nem fognak kérni, akik nem tartózkodnak Jászladányon. 
 
Göröcs László mb. intézményvezető: van olyan lakos, aki nem is bízik ebben a maszkban, 
vagy nincs szüksége rá. Sok helyen nincs is rendes postaláda. Javasolja, hogy írjanak egy 
körlevelet, hogy igényelhet a lakosság maszkot, és a szociális otthon a NÜVI-vel megoldja a 
kiszállítást. Akkor csak annak lenne adva, akinek szüksége van rá. 
 
Müllerné Braun Erika intézményvezető: ha ingyen adják, akkor nehogy azt gondolják az 
emberek, hogy már van vírusos a településen. Nehogy a jó szándékkal pánikot indítsanak el. 
 
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető: lehetne olyan igénylőlap, mint a fenyőfánál, csak 
nem kellene behozni, hanem dobozok lennének kitéve és abba dobnák be az igényléseket.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: telefonon és email-ben gondolta az igénylések 
leadását. A hivatalban meg lenne bízva 1 fő, aki ezzel foglalkozna, az ő email címét és 
telefonszámát megadják, és ő gyűjtené az igényléseket. Például a pénztáros, mert most ott 
nincs sok munka. 2-3 naponta összegeznék az igényeket, és akkor ki lehetne szállítani. Egy 
felhívást kell kiszórni, és abban megjelölni, hogy az igényeket hogyan lehet leadni. A 
szociális otthon dolgozói, akikhez járnak el is tudják juttatni oda a maszkokat. 
 
Müllerné Braun Erika intézményvezető: természetesen kiviszik, sőt az igényeket is fel 
tudják mérni. 
 
Bajzáthné Bertalan Ildikó képviselő: munkahelyenként is össze lehetne írni a dolgozók és 
családtagjaik igényeit. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: igen, ez is jó ötlet. Fontos a lakcím ellenőrzése. 
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Lovász Imre jegyző: ha beérkezik 500 kérelem, akkor 500 címet le kell ellenőrizni? 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: igen. Azért kellene fokozatosan, hogy ahogyan a 
varrással készen vannak, úgy lehetne hordani, hogy ne egyszerre történjen minden. Az első 
lépés az, hogy el kell készíteni a felhívást, hogy milyen módon, milyen telefonszámon lehet 
igényelni. 
 
Müllerné Braun Erika intézményvezető: az idősek is tudják használni a telefonjaikat, így ők 
is tudják igényelni. 
 
Göröcs László mb. intézményvezető: még kb. 1 hét kell ahhoz, hogy az összes elkészüljön. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkéri az intézményvezetőket, hogy az 
intézményeikben mérjék fel az igényeket a dolgozóik körében, akik a családtagjaiknak is 
igényelhetik, név, születési idő és lakcím megadásával. Utána kapnák az ellátottak, és utána 
azok, akik ebbe a körbe nem tartoznak bele. 

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet Bagi Zsolt Arnold 
alpolgármester 2 havi költségtérítés felajánlásával a Jászladányért Egyesület támogatására? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
105/2020. (III. 26.) sz. határozata 
 
Bagi Zsolt Arnold alpolgármester költségtérítésének felajánlása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Bagi 
Zsolt Arnold alpolgármester április és május havi költségtérítés felajánlását bruttó 
15.000,- forint/hó, összesen bruttó 30.000,- forint összegben a Jászladányért Egyesület 
támogatására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Bagi Zsolt Arnold alpolgármester helyben, 
 3./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 4./ Jászladányért Egyesület  
  é r t e s ü l n e k .  
 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Tóth Imre 
képviselő 2 havi tiszteletdíj felajánlását a Jászladányért Egyesület számára? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
106/2020. (III. 26.) sz. határozata 
 
Tóth Imre képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Tóth 
Imre képviselő március és április hónapra járó havi bruttó 54.850,- forint tiszteletdíj és 
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9.599,- forint járulékai, összesen bruttó 128.898,- Ft tiszteletdíj-felajánlását a 
Jászladányért Egyesület támogatására.  
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Tóth Imre képviselő helyben, 
 3./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 4./ Jászladányért 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 Polgárőr Egyesület számára? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
107/2020. (III. 26.) sz. határozata 
 
Seresné Lados Éva képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Seresné 
Lados Éva képviselő március hónapra járó, bruttó 54.850,- forint tiszteletdíj és 9.599,- 
forint járulékai, összesen bruttó 64.449,- Ft tiszteletdíj-felajánlását a Jászladányi 
Polgárőr Egyesület támogatására. 
 
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 .  

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Bertalan 
László képviselő 1 havi tiszteletdíj felajánlását a Polgárőrség számára? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
108/2020. (III. 26.) sz. határozata 
 
Bertalan László képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Bertalan 
László képviselő március hónapra járó bruttó 48.350,- forint tiszteletdíj és 8.461,- 
forint járulékai, összesen bruttó 56.811,- Ft tiszteletdíj-felajánlását a Jászladányi 
Polgárőr Egyesület támogatására. 
 
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 .  
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Bertalan 
László képviselő 1 havi tiszteletdíj felajánlását a Jászladányért Egyesület számára? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
109/2020. (III. 26.) sz. határozata 
 
Bertalan László képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
 

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

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Gyárfás 
Lajos képviselő tiszteletdíj felajánlását a helyi Vöröskereszt Jászladányi Alapszervezete 
számára? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
110/2020. (III. 26.) sz. határozata 
 
Gyárfás Lajos képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Gyárfás 
Lajos képviselő március 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./ Gyárfás Lajos 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 Bajzáthné 
Bertalan Ildikó képviselő 1 havi tiszteletdíj felajánlását a Jászladányi Polgárőrség számára? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
111/2020. (III. 26.) sz. határozata 
 




