
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

2020. július 9-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, 

 a Polgármesteri Hivatal dísztermében 

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

Lovász Imre jegyző, 
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, 
Garicsné Holló Hajnalka Közterület-felügyelő, 
Szabó László mezőőr, 
Szabó József mezőőr, 
Karkusné Dósa Zsuzsanna védőnő, 
Donkóné Szabó Tünde védőnő, 
Tálas János a Jász-Föld Zrt. igazgatója, 
Szőllősi Péter a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Jászberényi üzemmérnökség 
vezetője, 
Tóth Dániel rendőr őrnagy, a Jászladányi Rendőrőrs parancsnoka, 
Kovácsné Szabó Veronika a Jászladányi Móra Ferenc Általános Iskola 
igazgatóhelyettes, 
Lólé Gyula a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 
Rácz Tamás a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselője, 
Kun Mariann ügyintéző. 
 

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester nagy tisztelettel és szeretettel köszönti a 
soron kívüli képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a 9 fő 
képviselőből 8 fő jelen van, Bajzáthné Bertalan Ildikó képviselő jelezte távolmaradása 
okát, a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitja. A meghívóban 28 napirendi 
pont tárgyalása szerepel, megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek 
plusz napirendi pont, illetve módosító javaslata? 
 
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető: módosítást szeretne kérni a napirendi pontok 
sorrendjében, ugyanis az előirányzat módosítás már tartalmaz olyan költségvetési 
számokat, amelyeket a zárszádáskor elfogadásra kerülnek, így ezt meg kellene cserélni, 
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tehát hamarabb kellene tárgyalni a zárszámadást, és a maradvány felosztást, mint az 
előirányzat módosítást. Kéri, hogy a 8 és 9-es napirendi pontokat cseréljék fel a 10 és 
11-es pontokkal.  
 
Seresné Lados Éva képviselő: nyílt ülés végén Egyebek napirendi pont tárgyalását 
javasolja.  
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: tegnap a bizottság 
plusz napirendi pontként tárgyalta az érdekeltségnövelő támogatásra pályázat 
benyújtásáról szóló előterjesztést, így javasolja, hogy a képviselő-testület is vegye fel ezt 
a napirendi pontot nyílt ülésének napirendjére.  

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, 
hogy a 8. és 9. napirendi pontot megcseréljék a 10 és 11. napirendi ponttal? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
136/2020. (VII. 9.) sz. határozata 
 
Napirendi pontok sorrendjének módosítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a meghívóban 
kiküldött napirendjében szereplő sorrendet módosítja, megcseréli a 8. és 9. 
napirend pontot a 10. és 11. napirendi ponttal, mely alapján napirendjének 
sorrendje az alábbiakra módosul: 

8./ Beszámoló az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 
végrehajtásáról, javaslat zárszámadási rendelet elfogadására 

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

9./ Javaslat a 2019. évi maradvány felosztására 
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

10./ Javaslat az Önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak 
módosítására 

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

11./ Javaslat az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének 
módosítására 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,  
  Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
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Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
  é r t e s ü l n e k .  
 
 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, 
hogy nyílt ülésben 28. napirendi pontként a közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatásra vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést tárgyalja a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
137/2020. (VII. 9.) sz. határozata 
 
Napirend kiegészítése 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő 
napirendi ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben 28. 
pontként kíván tárgyalni: 

28./ Előterjesztés a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 
pályázat benyújtására 

 Előadó: Kun Adrienn mb. intézményvezető, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

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

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, 
hogy nyílt ülésben 29. napirendi pontként Egyebek napirendi pontot tárgyaljon a 
testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
138/2020. (VII. 9.) sz. határozata 
 
Napirend kiegészítése 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő 
napirendi ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben 29. 
pontként kíván tárgyalni: 

29./ Egyebek 
 Előadó: Seresné Lados Éva képviselő 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
  é r t e s ü l n e k .  
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a mai 
napirendet, mely következtében 29 napirendi pontot nyílt ülésben, 1 napirendi pontot 
zárt ülésben tárgyal a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
139/2020. (VII. 9.) sz. határozata 
 
Napirend elfogadása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők szerint 
határozza meg mai ülésének napirendjét: 

 

N a p i r e n d :  
 
 

1./ Beszámoló a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Jászladány 
településen nyújtott 2019. évi tevékenységéről  

 Előadó: Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. képviselője, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

2./ A Jász-Föld Zrt. tájékoztatója a Jászladány területén folyó 
fejlesztéseiről, további terveiről 

 Előadó: Jász-Föld Zrt. vezetője 

3./ A T-Plasztik Kft. tájékoztatója a Jászladány területén folyó 
fejlesztéseiről, további terveiről 

 Előadó: T-Plasztik Kft. vezetője 

4./ Tájékoztató a Jászladányért Egyesület 2019. évi munkájáról 
 Előadó: Bagi Zsolt Arnold a Jászladányért Egyesület elnöke 

5./ Beszámoló a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2019/2020-as nevelési 
évben végzett munkájáról 

 Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

6./ Előterjesztés a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2020-2025 időszakra 
vonatkozó Továbbképzési Programjának jóváhagyására  

 Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

7./ Javaslat a 2020/2021-es nevelési évben indítandó óvodai csoportok 
számának meghatározására 

 Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

8./ Beszámoló az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 
végrehajtásáról, javaslat zárszámadási rendelet elfogadására 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
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9./ Javaslat a 2019. évi maradvány felosztására 
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

10./ Javaslat az Önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak 
módosítására 

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

11./ Javaslat az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének 
módosítására 

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

12./ Előterjesztés a polgármester veszélyhelyzet ideje alatt átruházott 
hatáskörben hozott döntéseinek jóváhagyására 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Lovász Imre jegyző 

13./ Előterjesztés az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének 
és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel 
összefüggésben a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat működési 
rendjében alkalmazandó egyes szabályokról szóló 4/2020. (IV. 30.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére 

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

14./ Előterjesztés az Ozoróczky Mária Szociális Központ Szakmai 
Programjának, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítására 

 Előadó: Müllerné Braun Erika intézményvezető, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

15./ Előterjesztés a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 
felülvizsgálatára 

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

16./ Előterjesztés a települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

 Előadó: Lovász Imre jegyző, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

17./ Tájékoztató a lakosság egészségügyi helyzetéről 
Előadó: háziorvosok, fogorvosok, védőnők 

  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
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18./ Előterjesztés a védőnői álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálására, 
valamint új pályázat kiírására  

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

19./ Előterjesztés az I. számú háziorvosi körzet háziorvosi álláshelyére 
pályázat kiírására  

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

20./ Előterjesztés a III. számú háziorvosi körzet háziorvosi álláshelyére 
pályázat kiírására  

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

21./ Tájékoztató a település közlekedési, köztisztasági és közrendi 
helyzetéről 

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

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

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

23./ Előterjesztés az EFOP-1.6.2-16-2017-00035 azonosítószámú 
„Komplex telepprogram Jászladányon II - Szegregált élethelyzetek 
felszámolása komplex programokkal pályázat kapcsán projektvezető 
kiválasztására 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Kun Mariann projekt asszisztens 

24./ Előterjesztés az EFOP-2.4.1-16-2017-00065 azonosítószámú, 
„Komplex telepprogram Jászladányon II – lakhatási feltételek 
fejlesztése” című pályázat kapcsán projektmenedzsment tevékenység 
ellátására szolgáltató kiválasztására 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Kun Mariann projekt asszisztens 

25./ Előterjesztés pályázat benyújtására önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására 

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

26./ Előterjesztés a Jászladány, külterület 048/1 hrsz-ú ingatlan 
önkormányzati tulajdonba adására 

 Előadó: Lovász Imre jegyző, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
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27./ Előterjesztés Jászladány települési állati melléktermék gyűjtőhely 
működési szabályzat 1. számú mellékletének módosítására 

 Előadó: Lovász Imre jegyző, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

28./ Előterjesztés a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 
pályázat benyújtására 

 Előadó: Kun Adrienn mb. intézményvezető, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

29./ Egyebek 
 Előadó: Seresné Lados Éva képviselő 
 
Zárt ülés: 

 

30./ Előterjesztés a Jászladány, külterület 0119/2 hrsz. alatti ingatlan 
értékesítésére  

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

 

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

 
 

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

Beszámoló a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Jászladány településen nyújtott 
2019. évi tevékenységéről  
Előadó: Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. képviselője, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: köszönti Szőllősi Pétert a TRV Zrt. 
képviselőjét. Az írásos anyagot mindenki szóban megkapta, átadja a szót Szőllősi 
Péternek.  
 
Szőllősi Péter TRV Zrt: az írásos beszámolót az önkormányzat részére átadták, ezeket a 
számadatokat nem kívánja tovább részletezni, ha kérdés van nagyon szívesen áll 
rendelkezésre. A veszélyhelyzet kihirdetése után a személyes kapcsolatokat nullára 
csökkentették, ami befolyásolta az ügyfélszolgálatuk működését, illetve a vízóra 
leolvasást. A karbantartási munkálatokat, a csőtöréseket, dugulásokat továbbra is 
végezték, a személyes kapcsolatokat próbálták csökkenteni. A veszélyhelyzet 
megszüntetését követően visszaállt minden az eredeti kerékvágásba. A közületek 
vízóráit havonta olvassák, őket érintette jobban a személyes kapcsolatok leállítása, bízik 
benne, hogy nagyobb elfolyások nem keletkeztek ebben az időben. Az ügyfélszolgálat 
Jászapátin továbbra is mindenki rendelkezésére áll, ugyanazzal a feltételekkel, mint 
eddig. A tavalyi évben 2018. évhez képest nem sok változás történt, talán annyi a 
vízkezelő technológián az egyik szűrőtartályban teljes töltetcserét végeztek. A vízkezelő 
technológia és a szennyvíztisztítás, elvezetés is új technológiával működik, kollégái 
megerősítették abban, hogy egyik részt illetően sem érkezett panasz a lakosság részéről. 
Az elmúlt évben nem történt személyi változás, sem más olyan dolog, ami meghatározó 
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lett volna. Ennyivel szerette volna kiegészíteni az írásos anyagot, 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 pénzügyi bizottság 
tárgyalta az anyagot, technika okok miatt sajnos nem tudtak támogató döntést hozni, 
ezért elutasították a beszámoló elfogadását. A technikai okok időközben megszűntek, de 
már nem volt mód az újratárgyalásra. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye, más javaslata? 
 
Dr. Mikola Nóra képviselő: az írásos anyag 7. oldalán talált egy számadatot, hogy az 
ivóvízvizsgálatok mintavétele 91 db volt 2019-ben, ebből 39 volt kifogásolt minőségű. 
Kérdése, hogy milyen probléma volt, és mi várható 2020-as évben, várható-e a 
vízminőség javulása? 
 
Szőllősi Péter TRV Zrt: a vízkezelő technológia vas, mangán, arzénmentesítést lát el. 
Az Európai Unió szabott egy határértéket, például a vasnál 200 mikro gramm/liter a 
megengedett. Az fölött már kifogásolt mintának számít. Az ellenőrzés alkalmával nézik 
a bakteriológiát és a biológiát, az egész technológiát, vízmintát a kiérkező vizről, 
valamint a hálózaton a meghatározott közkifolyón vett mintákat. Nem kell nagyon rossz 
dologra gondolni ezzel kapcsolatban, mert ha például nézik a vasat, melynél a 
megengedett érték 200 mikro gramm, és a mintában 205 vagy 250, az már 
kifogásolhatónak számít, de egészségügyi kockázata nincs. Lehet benne még 
bakteriológiai kifogás, vagy kémiai is. Ha olyan dolog történne, ami miatt lakatot 
tennének a vízműre, azt polgármester asszony tudná meg legelőször. Ez nem jelenti azt, 
hogy az ivóvíz nem iható, de természetesen nekik is az a céljuk, hogy minden rendben 
legyen. Bízik benne, hogy a kifogásoltságokat ebben az évben már tudják csökkenteni.  
 
Dr. Mikola Nóra képviselő: megköszöni a tájékoztatást.  
 
Tóth Imre képviselő: nem érti, hogy a beszámolóba miért nem lehetett belefogalmazni, 
hogy a mintavétel során kifogásolt értékek az emberi egészségre ártalmas dolgot nem 
tartalmaztak, csak a technikai dolgok miatt volt elfogadhatatlan az érték. Megnyugvást 
jelentene számára, ha az anyagban ezt is olvashatnák. Az, hogy 91 mintából 39 
kifogásolható nem megnyugtató. Saját maga kereskedő, és minden üzemeltetéshez, amit 
valamikor elindított szükséges volt vízmintát vetetni, és ott nem engedtek meg 
semmilyen kis határérték eltolódást sem. Nem érti, hogy miért veszik ilyen könnyen a 39 
meg nem felelt mintavételt a lakossági ivóvíz szolgáltatásban. Szeretette volna, ha benne 
van az anyagban, hogy mi volt a kifogásolt ok, és az, hogy ez emberi fogyasztásra 
ártalmatlan dolgokat tartalmazott. Úgy látja, hogy csökkenő tendenciát mutat a 
csőtörések száma, és az ivóvízzel kapcsolatos problémák, 2 évvel ezelőtt még forrongott 
a levegő egy ilyen beszámolókor, mert olyan ivóvíz ellátási gondok voltak Jászladányon, 
ehhez képest most úgy látja, hogy mérföldkövet ugrottak. Az elmúlt időszakban komoly 
vízhiány, komoly szolgáltatási hiányosság nem volt. Az anyagban megfogalmazták, 
hogy a nyomóvízvezeték, az elhasználódott, elöregedett hálózat, amely elsősorban 
eternit csövekből épült, már nem kellően modern. Meg is említik, hogy valamilyen 
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szinten szükséges lenne beruházás arra vonatkozóan, hogy ezt felújítsák. Szeretné, ha ezt 
bővebben kifejtené, hogy lesz-e erre lehetőség az üzemeltető részéről? Tudja, hogy az 
önkormányzat a tulajdonos, de az önkormányzat a TRV Zrt. nélkül már nem tud ilyen 
felújítást végezni. Az anyagban le vannak bontva a végzett felújítások 2019. évre, és az 
olvasható, hogy a nem saját eszközön végzett felújítás 4.112.000,- forint, mely az 
önkormányzat tulajdonában lévő hálózatot jelenti.  A 7. oldalon pedig az olvasható, 
hogy a vízműtelep felújítások száma 0, és a vízhálózat felújítások száma is 0. Kérdése, 
hogy akkor miből adódott a 4.112.000,- forint ivóvíz felújítási összeg? 
 
Szőllősi Péter TRV Zrt: a beszámoló készítőjének jelezni fogja, hogy legközelebb 
kerüljön bele az anyagba, hogy a kifogásolt vízminőség ellenére is emberi fogyasztásra 
alkalmas az ivóvíz. A kifogások olyan minimális problémák, amellyel nem nagyon 
tudnak mit kezdeni. A hálózaton minden egyes mintavétel előtt próbálnak fertőtlenítést 
végezni, amit nem csak ekkor tesznek meg, hanem időközben többször is. A 
hálózatmosatáskor a víz útját megváltoztatják, ami felkavarodhat olyan módon, hogy a 
mintát rossz irányba viszi el. Ezek olyan minimális esztétikai problémák, amik nem 
befolyásolják azt, hogy az emberi fogyasztásra ártalmas lenne. A beruházással 
kapcsolatban tudni kell, hogy a hozzá tartozó 23 települést tekintve a csőtörések 
számánál Jászladány élen jár. Nem telik olyan hét, vagy nap, hogy ne lenne csőtörés 
akár gerincen, akár bekötő vezetéken. Folyamatosan törnek, repednek, hosszában, 
keresztben. Jászboldogházán, ahol él a vízvezetéket homokágyba rakták le, ott évente 
talán 1 csőtörés van, és ott is eternit cső van. Ennek a vezetéknek a kiváltása nem kis 
feladat sem munkában, és főleg nem pénzben, itt már milliárdról beszélhetnek ha az 
egész település hálózatát ki akarják cserélni. Azt mondják, hogy az azbeszt rákkeltő. 
Megnyugtatásként mondja, hogy ezen az azbeszt csövön, ami lent van már 40-50 éve, 
egy olyan biofilm réteg alakult ki, ami semmivel nem jön le, jó is hogy ott van rajta, 
mert így az ivóvíz nem találkozik az azbeszttel. A tudósok bebizonyították, hogy az 
azbeszt cső káros, így a Kpe csövet javasolják. A németek már 20 éve nem használnak 
Kpe csövet, ők műanyag csővel dolgoznak, zománcozott műanyag csővel, mert ők azt 
mondják, hogy a Kpe cső már nem jó. A vízhálózat tulajdonosa az önkormányzat, az 
üzemeltető a TRV Zrt, így a cége a hálózat felújításában nem tud segíteni, ez csak 
pályázat útján fog működni. 2016-ban szinte egész Magyarországon, amikor kijött a 
pályázat, akkor úgy nézett ki, hogy 80% vízmű telep, 20% hálózat. Mindenhol fel lett 
újítva a vízmű telep, de a hálózatok csak kis szakaszokon. Úgy gondolja, hogy 5 éven 
belül ezekre is írni fognak ki pályázatot, amire minden önkormányzatnak kell pályázni, 
és véleménye szerint 5 éven belül a tervek el fognak készülni. A 7. oldalon elírás a nulla. 
A szivattyúkat mind maguk javítják, szét is van bontva részekre, hálózati szivattyú, 
technológiai szivattyú. Van javítás és felújítás. Amikor 2013-ban a jászsági 
településekkel megkötötték a szerződést, akkor rögzítve lett, hogy mi számít javításnak, 
és mi számít felújításnak. Felújítás, amikor egy főbb alkatrészt, például egy tengely vagy 
a tekercs tönkremegy, akkor az felújítás, ehhez kérik az önkormányzat segítségét. A 
másik az aktív szén töltet csere volt, ami szintén a vízműnél található, a szerves anyagot 
távolítja el. Ezek lettek feltüntetve. 
 
Tóth Imre képviselő: ezek lettek beruházásként feltüntetve? 
 
Szőllősi Péter TRV Zrt: igen. 
 
Tóth Imre képviselő: megköszöni a tájékoztatást.  
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Szőllősi Péter TRV Zrt: ha jól értette, nem lesz elfogadva a beszámoló, szeretné 
megkérdezni a képviselő úrtól, hogy mi volt az indok. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a pénzügyi bizottság nem javasolta 
elfogadásra, a képviselő-testület még ezután fog szavazni.  
 
Tóth Imre képviselő: belső technikai probléma miatt nem tudta tárgyalni a bizottság, 
mert minden bizottsági tag csak a páratlan oldalakat kapta meg. Újratárgyalásra már nem 
volt lehetőség.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: miután észrevették a hiányosságot, utána a 
teljes anyag kiküldésre került, tehát mostanra mindenki megismerhette a teljes 
beszámolót.  
 
Szőllősi Péter TRV Zrt: csak azért kérdezte az indokot, mert jelentési kötelezettsége van 
a felettesei felé. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a képviselő-testület szavazni fog, és az lesz 
a végleges döntés. Tájékoztatni szeretné a képviselőket, hogy amikor víz minőségi 
probléma van, határérték eltérés, akkor a Népegészségügyi Szakigazgatási Szervtől 
felhívják, aki elmondja, hogy mit tapasztaltak és, hogy folyamatban van a hiba 
megszüntetése, de annyira minimális ez a határérték eltérés, hogy még levelet sem 
küldenek ki. Minden esetben tájékoztatják az eltérésről. Ha olyan mértékű lenne az 
eltérés, hogy a lakosok számára veszélyes lenne, akkor hivatalos levelet kapna arról az 
önkormányzat, a TRV Zrt. határidőt kapna, hogy 2-3 napon belül szüntesse meg a hibát, 
vagy a polgármesternek kellene leállítania az ivóvíz szolgáltatást. Olyan mértékű eltérés 
nincs, ami káros lehetne az egészségre. 
 
Dr. Bakos Beáta képviselő: akkor nem is az lenne a neve, hogy kifogásolt minőségű 
víz, hanem „Nem ivóvíz”. A kifogásolt minőségű víz kifejezés azt jelenti, hogy az 
egészségre ártalmatlan, viszont esztétikai, vagy összetételi szempontból kifogásolható. A 
törvényben pontosan le van írva, hogy mit jelent a kifogásolt minőség, valószínűleg 
ezért nem szerepelt külön az anyagban ennek magyarázata. 
 
Bertalan László képviselő: szennyvíz technológiai kérdése lenne, visszatérő probléma, 
havonta érkezik jelzés a Rózsa utcából, hogy bűz jön fel a lakásba. Tudják az okát, ami 
az, hogy az átemelő szivattyú eldugul, vagy bele dobnak valamit, lehetne-e ezt sűrűbben 
takarítani, hogy ne legyen ez a probléma?  
 
Szőllősi Péter TRV Zrt: nem érkezett ilyen jelzés felé erről a problémáról, de 
természetesen utána fog nézni.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye, vagy a pénzügyi bizottság javaslatától eltérő javaslata? 
 
Dr. Bakos Beáta képviselő: javasolja elfogadásra a beszámolót.  
 
Bertalan László képviselő: szintén elfogadásra javasolja a beszámolót.  

(További hozzászólás nem hangzik el.) 
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a módosító 
javaslattal, hogy a képviselő-testület fogadja el a TRV Zrt. 2019. évi munkájáról szóló 
beszámolót? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
140/2020. (VII. 9.) sz. határozata 
 
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2019. évi tevékenységéről szóló 
beszámolójának elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2019. évi tevékenységéről 
szóló beszámolót az előterjesztés szerint, a szóbeli kiegészítésekkel együtt. 
 

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

 3./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 5000 Szolnok, Kossuth L. út 
2. sz. 

  é r t e s ü l n e k .  
 

(Szőllősi Péter elhagyja a tanácstermet.) 
 
 

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

A Jász-Föld Zrt. tájékoztatója a Jászladány területén folyó fejlesztéseiről, további 
terveiről 
Előadó: Jász-Föld Zrt. vezetője 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: köszönti Tálas Jánost, a Jász-Föld Zrt. 
képviselőjét, aki egyben a pénzügyi bizottság külsős tagja is. Az írásos anyagot 
mindenki megkapta, átadja a szót egy rövid összefoglalóra.  
 
Tálas János Jász-Föld Zrt: nagyon rövid tájékoztatást szeretne mondani a cégről, ami az 
anyagban nem szerepel. 1800 Ha bérelt földterületen dolgozik a Jász-Föld Zrt. a 
Szatmári cégcsoport tagjaként, további 4000 Ha művelt területük van, szintén Szatmári 
cégcsoportban lévő kft-k, családi vállalkozások jogcímen. Összességében 5200 Ha 
művelt területük van, amit integrálnak. Az írásos beszámoló csak a Jász-Föld Zrt. 
területére vonatkozik. Kb. 120 fő dolgozik a Zrt-nél, 8-10 éve stabil létszámmal, némi 
kis fluktuációs gondjuk van, néhány fővel kevesebben dolgoznak, mint ahogyan kellene. 
Kereskedelmi tevékenységüket szeretnék bővíteni, a környező vállalkozók, gazdák 
terményeit földolgozzák, betárolják, valamint némi bérmunkát is tudnak vállalni. 
Amennyiben van kérdés, szívesen válaszol.  
 
Tóth Imre képviselő: Jászladány területén az utóbbi évben, másfél évben, és az utóbbi 
hónapokban is tapasztalható néha szagfelhő, ami végigsöpör a településen. Tapasztalatai 
alapján eddig a sertéstelep irányából volt sertéstrágya szag, ami lehúzta a település egy 
részét, a mostani időszakban viszont már azzal szembesült, hogy a település másik 
részén marha trágya szag érezhető. Összefügg-e ez azzal a technológiai fejlesztéssel, 
amit a Jász-Föld Zrt. végrehajtott a trágyakezelés területén? Ha összefügg, akkor van-e 
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még további tervük? Azt olvasta, hogy a hígtrágya kiöntözés korszerűsítését kívánják 
végrehajtani, de inkább olyasmire gondol, hogy nem szándékoznak-e erdősávot 
telepíteni, vagy olyan levegőszűrőt, szagszűrőt alkalmazni, ami a beáradó bűzt 
megszüntetné vagy csökkentené? 
 
Tálas János Jász-Föld Zrt: a sertéstelep 1982 óta működik ezzel a hígtrágyás 
technológiával, ami továbbra is így folytatódik, mert nem nagyon van rá más alternatíva, 
más technológia. Viszonylag közel van a településhez a telep, és sajnos, ha olyan a 
szélirány, akkor behozza a bűzt. Az üzem mindenféle környezeti előírásnak megfelel. 
Egy évben kb. 2-szer 2 hét, amikor a kiöntözés folyik, ilyenkor ez koncentráltabban 
jelentkezik. A szarvasmarha telepen másabb a helyzet, a régi fejlesztések szilárd, 
mélyalmú istállók voltak, most ezek is hígtrágyára fognak átállni, viszont a hígtrágya 
kijuttatása a tárazóból a szántóföldekre majd aljtalaj lazításos módszerrel fog történni. 
Ha szerencsésen alakul a beszerzés, akkor ez már augusztus hónapban indul. Abból az 
irányból lényegesen mérséklődni fog a szag. Ennek más környezetvédelmi oldala is van, 
a levegőbe nem kerül ammónia, és a tápanyag hasznosulás is magasabb százalékú lesz, 
ami a tápanyag gazdálkodás pozitívuma. Az utóbbi 3-4 évben megpróbáltak arra 
figyelni, hogy ha kedvezőtlen a szélirány, akkor leállítják a kiöntözést. Hétvégeken, és 
ünnepnapokon nem is végzik ezt a tevékenységet. Próbálnak figyelni arra, hogy a 
lakosságot ne zavarják, de sajnos nem tudják ezt elkerülni teljesen.  
 

Tóth Imre képviselő: nincs is olyan tervük, hogy távolabb viszik a településtől ezt a 
kiöntözést? 
 

Tálas János Jász-Föld Zrt: tervezik, van egy tábla, ahová el tudják vinni, de sajnos 
annyira terheltek egyes táblák, hogy oda nem juttathatják ki. Csak oda vihetik, ahol saját 
bérelt területük van. Sok területen gazdálkodnak, de csak a Jász-Föld Zrt. területére 
tudják kijuttatni, és ez eléggé korlátozza a lehetőségeket. Elnézést kér a 
kellemetlenségért, valamint az öntözési beruházásuk kapcsán az utak elhasználódása 
miatt, a helyreállításán folyamatosan dolgoznak.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye az anyaggal és az elhangzottakkal kapcsolatban? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a 
tájékoztatót az elhangzott kiegészítésekkel együtt? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
141/2020. (VII. 9.) sz. határozata 
 

A Jász-Föld Zrt. tájékoztatójának elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja a Jász-Föld Zrt. tájékoztatóját a Jászladány területén folyó 
fejlesztéseiről, további terveiről az előterjesztés szerint, a szóbeli 
kiegészítésekkel együtt.  
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Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben 

 3./ Jász-Föld Zrt.  
  é r t e s ü l n e k .  

 

(Tálas János elhagyja a tanácstermet.) 
 

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

A T-Plasztik Kft. tájékoztatója a Jászladány területén folyó fejlesztéseiről, további 
terveiről 
Előadó: T-Plasztik Kft. vezetője 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a T-Plasztik Kft. tájékoztatóját mindenki 
megkapta, ügyvezető igazgató úr jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. 
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 a T-
Plasztik Kft tájékoztatóját az előterjesztés szerint? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
142/2020. (VII. 9.) sz. határozata 
 
A T-Plasztik Kft. tájékoztatójának elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja a T-Plasztik Kft. tájékoztatóját a Jászladány területén folyó 
fejlesztéseiről, további terveiről az előterjesztés szerint. 
 

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

 3./ T-Plasztik Kft.  
  é r t e s ü l n e k .  

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

Tájékoztató a Jászladányért Egyesület 2019. évi munkájáról 
Előadó: Bagi Zsolt Arnold a Jászladányért Egyesület elnöke 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a Jászladányért Egyesület 2019. évi 
munkájáról szóló írásos tájékoztatót mindenki megkapta, átadja s szót Bagi Zsolt Arnold 
elnöknek.  
Bagi Zsolt Arnold a Jászladányért Egyesület elnöke: ez a tájékoztató főként a pénzügyi 
mozgásokra fókuszál, de emellett meg kell említeni, hogy volt egy sikeres Ladány Napja 
rendezvény, egy Farsangi Nótaest, illetve az egyesület minden olyan dologra kapható, és 
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alkalmas, ami Jászladány életében fontos lenne. Évek óta gondolkodik azon, hogy a 
Nemzeti megemlékezés parkban létre kellene hozni olyan sarkokat, helyeket, ahová a 
hivatal falán lévő emléktáblák kerülnének elhelyezésre. Úgy, ahogyan az október 6-i 
ünnepséget, és a trianoni megemlékezést is ott tartják, így szeretné, ha az október 23, és 
március 15. ünnepi megemlékezéseket is ott lehetne tartani. Megköszöni a képviselők 
támogatását, melyből 2 db gáztűzhelyet vásároltak ez évben. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a 
tájékoztatót?  
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
143/2020. (VII. 9.) sz. határozata 
 
A Jászladányért Egyesület 2019. évi munkájáról készült tájékoztató elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 
elfogadja a Jászladányért Egyesület 2019. évi munkájáról készült tájékoztatóját 
az előterjesztés szerint, a szóbeli kiegészítésekkel együtt. 
 

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

 3./ Jászladányért Egyesület  
  é r t e s ü l n e k .  

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

Beszámoló a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2019/2020-as nevelési évben végzett 
munkájáról 
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: az óvodai és bölcsődei munkáról készült 
írásos beszámolót mindenki megkapta, Lajosné Kiss Klára intézményvezetőt kérdezi, 
hogy kívánja-e az írásos anyagot szóban kiegészíteni, összefoglalni? 
 
Lajosné Kiss Klára intézményvezető: nem kívánja 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 
elfogadásra a beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal.  
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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 az 
ügyrendi bizottság javaslatára a beszámolót az előterjesztés szerint? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
144/2020. (VII. 9.) sz. határozata 
 
A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2019/2020-as nevelési évben végzett munkájáról 
készült beszámoló elfogadásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a Jászladányi Óvoda és 
Bölcsőde 2019/2020-as nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámolót az 
előterjesztés szerint, egyben megköszöni az intézményben dolgozók munkáját, 
együttműködését az önkormányzattal.  

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Jászladányi Óvoda és Bölcsőde helyben 

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

Előterjesztés a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2020-2025 időszakra vonatkozó 
Továbbképzési Programjának jóváhagyására  
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos 
anyagot mindenki megkapta, átadja a szót Lajosné Kiss Klára intézményvezetőnek. 
 
Lajosné Kiss Klára intézményvezető: törvényi kötelezettség alapján kell az 
intézménynek 5 évre szóló továbbképzési programot készíteni, és a képviselő-testületnek 
van olyan jogköre erre vonatkozóan, hogy meghatározhatja azoknak a 
továbbképzéseknek, szakvizsgáknak a körét, amelyeket ő előír az 
óvodapedagógusoknak. Úgy gondolja, hogy az elkészített program és a hozzá 
kapcsolódó nyilvántartás jól tükrözi, hogy az elmúlt 5 évben is arra törekedtek, hogy 
minden óvodapedagógusnak az előírt 10 pontos továbbképzés teljesítve legyen, ez 
pályázat útján, vagy önerő útján valósult meg.  
 
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 
továbbképzési program jóváhagyását az előterjesztés szerint. 
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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 
bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
145/2020. (VII. 9.) sz. határozata 
 
A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2020-2025 időszakra vonatkozó Továbbképzési 
Programjának jóváhagyására  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, és az 
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel jóváhagyja a 
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2020-2025 időszakra vonatkozó Továbbképzési 
Programját az előterjesztés szerinti tartalommal. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Jászladányi Óvoda és Bölcsőde helyben 

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

Javaslat a 2020/2021-es nevelési évben indítandó óvodai csoportok számának 
meghatározására 
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: az óvodai csoportok meghatározásával 
kapcsolatos írásos előterjesztést mindenki megkapta, átadja a szót Lajosné Kiss Klára 
intézményvezetőnek. 
 
Lajosné Kiss Klára intézményvezető: ebben az évben rendhagyó beiratkozás történt a 
veszélyhelyzet miatt az óvodában. Tulajdonképpen teljes képet még nem látnak, a 
védőnőkkel egyeztettek, hogy mennyire teljes az a lista, amit részükre az oktatási hivatal 
leközölt, ami hellyel-közzel helytálló. Akik esetleg kiestek, azok helyett pedig már 
érkeztek új gyerekek. Valószínű, hogy a 260 vagy még annál is magasabb 
gyermeklétszámmal kell elindulniuk szeptemberben. Nagyon magas a létszám, a 
szociális bizottságnak is előre vetítette, hogy előre láthatólag 5 óvodapedagógus 
hiánnyal kezdenek szeptemberben, 1 óvodapedagógus augusztus 1-el felmond, 1 
óvodapedagógustól pedig szeretne a nevelőtestület megválni, mert a munkája olyan, 
mintha itt sem lenne. Ami örömükre szolgál, hogy Baginé Farkas Renáta sikeresen 
leállamvizsgázott, így augusztus 1-től az óvodapedagógusok körében köszönthetik. Úgy 
gondolja, hogy a 10 óvodai csoport indítása indokolt.  
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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 a 
10 óvodai csoport indításának 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 
bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
146/2020. (VII. 9.) sz. határozata 
 
A 2020/2021-es nevelési évben indítandó óvodai csoportok számának 
meghatározására 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel engedélyezi a 2020/2021-es nevelési 
évben 10 óvodai csoport indítását a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 
intézményben az előterjesztés szerint. 

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

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

Beszámoló az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról, javaslat 
zárszámadási rendelet elfogadására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a zárszámadásról készült írásos anyagot 
mindenki megkapta, átadja a szót Mezei Norbert pénzügyi osztályvezetőnek. 
 
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető: a polgármesteri hivatal pénzügyi osztálya 
elkészítette az önkormányzat 2019. évi zárszámadási rendeletét az ide vonatkozó 
jogszabályok alapján. A zárszámadást május 31-ig kellett volna elfogadni, ez a 
veszélyhelyzetre tekintettel kitolódott, így a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 
napon belül szükséges hatályba lépnie a zárszámadási rendeletnek. 2019-ben 
1.858.171.483,- forint bevétellel és 1.749.827.666,- forint kiadással zárták az évet. A 
bevételek 97%-ra, a kiadások 91%-ra teljesültek az előirányzathoz képest. Az 
előterjesztés tartalmazza önkormányzati szinten a bevételek és kiadások sorait, hogy 
milyen sorokon történtek, illetve a teljesítési százalékokat mind önkormányzati, és mind 
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intézményi szinten a mellékletek szerint. 108.343.817,- forint maradvány keletkezett, 
mely nem szabad pénzmaradvány, hanem mindegyik kötelezettséggel terhelt, ezt majd a 
következő napirendi pontnál fogják tárgyalni. Amennyiben kérdés merül föl szívesen áll 
rendelkezésre.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat 
kérdezi, hogy milyen javaslat született? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a pénzügyi bizottság 
tárgyalta a zárszámadási rendeletet és a beszámolót, a bizottság a zárszámadási 
főösszeget 1.749.827.666,- forint kiadással és 1.858.171.483,- forint bevétellel javasolja 
elfogadni 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 tudja elfogadni a 
pénzügyi bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a rendeletet-tervezetet 8 igen szavazattal – minősített többséggel 
– egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 
6/2020. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról 
 

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

Javaslat a 2019. évi maradvány felosztására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a maradvány felosztásáról szóló írásos 
előterjesztést mindenki megkapta, átadja a szót Mezei Norbert pénzügyi 
osztályvezetőnek. 
 
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető: a 108.343.817,- forint pénzmaradványt külön 
határozatban szükséges felosztania a képviselő-testületnek. Az előterjesztés tartalmazza, 
hogy kétféle maradvány keletkezett, működési maradvány 47.261.589,- forint, 
felhalmozási maradvány 61.082.228,- forint.  Intézményi szinten is látszik, hogy melyik 
intézménynek mennyi maradványa keletkezett, az önkormányzatnál van a maradvány 
nagy része, mert általában a beruházások az önkormányzaton szerepelnek. Fel vannak 
sorolva azok a tételek, amelyek áthúzódnak a következő évre, így ebben az évben kell 
elszámolni velük. Javasolja, hogy az előterjesztés szerint fogadja el a testület a 2019. évi 
maradvány felosztását.  
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat 
kérdezi, hogy milyen javaslat született? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság javasolja 
a 108.343.817,- forint pénzmaradvány felosztását 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 a bizottság 
javaslatával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
147/2020. (VII. 9.) sz. határozata 
 
2019. évi maradvány felosztása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja az 
Önkormányzat 2019. évi maradványának felosztását a következők szerint: 

 
A 2019. év számviteli zárása után a megállapított maradvány: 108.343.817,- Ft. 
Ebből kötelezettséggel terhelt maradvány: 108.343.817,- Ft. 
Szabad maradvány: 0 Ft  

 
A kötelezettséggel terhelt maradvány megoszlása: 
 
- működési maradvány: 47.261.589,- Ft 
- felhalmozási maradvány: 61.082.228,- Ft 
Összesen: 108.343.817,- Ft 

 
Maradvány felosztása 

adatok Ft-ban 

 
Működési célú maradvány felosztása 

 
Polgármesteri Hivatal maradványa 0 

• Finanszírozás csökkenés 0 
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 
maradványa 

3.277.612 

• Finanszírozás csökkenés 3.113.350 
• Vállalkozási tevékenység után befizetési 

kötelezettség Aht.46.§ (3) alapján 
164.262 

 
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde maradványa 608 

• Finanszírozás csökkenés 608 
Nagyközségi J. A. Művelődési Ház és Könyvtár 340 
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• Finanszírozás csökkenés 340 
Ozoróczky Mária Szociális Központ 0 

• Finanszírozás csökkenés 0 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat intézményi 
maradványa  

105.065.257 

• közmunkaprogram előleg felhasználás 12.212.286 
• TOP 5.3.1 helyi köz. fejl. 4.544.999 
• 0. havi állami támogatás megelőlegezés  26.694.679 
• Társulás és intézményei elszámolást követő 

finanszírozás 
3.809.625 

2019. évi működési pénzmaradvány 47.261.589 
 
 
 

 
Felhalmozási célú pénzmaradvány felosztása 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat maradványa  

• TOP 3.1.1 Kerékpárút építése 
• TOP 4.2.1 Szociális szolgáltatások fejlesztése 
• Közművelődés érd növ. tám 
• BM járda pályázat 

845.002 
44.570.226 

667.000 
15.000.000 

 
2019. évi felhalmozási pénzmaradvány összesen  
 

61.082.228 

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

1 0 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Javaslat az Önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak módosítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: az előirányzat módosításáról szóló írásos 
előterjesztést mindenki megkapta, átadja a szót Mezei Norbert pénzügyi 
osztályvezetőnek. 
 
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető: az első előirányzat módosításra kerül sor 2020. 
évben, mely alapján az előző napirendi pontnál elfogadott maradvány felosztás kerül 
beépítésre, valamint Kormányzati hatáskörű és saját hatáskörű módosításra tesznek 
javaslatot. Az előterjesztés mellékletei tartalmazzák az intézményi szintű módosításokat. 
Amennyiben a képviselő-testület elfogadja az előterjesztést, akkor az önkormányzat 
2020. évi költségvetésének főösszege 1.503.128.171,- forintra módosul.  
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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 az anyagot, az előterjesztésben megfogalmazottakat elfogadja, és annak 
megfelelően a költségvetési előirányzatok bevételei és kiadási főösszegét az anyagnak 
megfelelő összegre javasolja módosítani. 
 
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 javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
148/2020. (VII. 9.) sz. határozata 
 

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak módosítására  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak 
módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal, amely alapján a bevételi és 
kiadási főösszeg 1.503.128.171,- forintra módosul. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

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

Javaslat az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,  
 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a rendeletmódosításról készült írásos 
anyagot mindenki megkapta, az előző napirendi pontnál elfogadott előirányzat 
módosítások kerülnének átvezetésre a költségvetési rendeleten. Megkérdezi Mezei 
Norbert pénzügyi osztályvezetőt, hogy kívánja-e az írásos anyagot összefoglalni, vagy 
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? 
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Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a pénzügyi bizottság 
javasolja a rendeletmódosítás 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 tudja elfogadni a 
pénzügyi bizottság javaslatára a rendelet módosítását? 
A Képviselő-testület a rendeletmódosítást 8 igen szavazattal – minősített többséggel – 
egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2020. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 

 az önkormányzat 

2020. évi költségvetésének módosításáról  

(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 
 

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

Előterjesztés a polgármester veszélyhelyzet ideje alatt átruházott hatáskörben 
hozott döntéseinek jóváhagyására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Lovász Imre jegyző 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos 
anyagot mindenki megkapta, melyet nem kíván szóban kiegészíteni, átadja a szót Lovász 
Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre jegyző: a Kormány március 11-én veszélyhelyzetet hirdetett ki, így a 
katasztrófavédelmi törvény alapján a képviselő-testületek által átruházott hatáskörökben 
a polgármester gyakorolta a hatásköröket, és így összességében, amíg meg nem szűnt a 
veszélyhelyzet 548 polgármesteri határozat született, valamint két rendelet. Az egyik 
rendelet a következő napirendi pontnál is szerepel, melyet szükséges hatályon kívül 
helyezni, mely arról szól, hogy jogszerűen gyakorolja hatáskörét polgármester asszony. 
A másik rendelet a települési támogatásról szóló rendelet volt, ennél 1 hónapra 
megállapította a szociális intézményben bentlakók részére a 10 ezer forintos támogatást. 
Ezt azért nem szükséges hatályon kívül helyezni, mert beépült az eredeti rendeletbe és 
azt követően hatályon kívül helyezte magát.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az 
írásos anyagot? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
149/2020. (VII. 9.) sz. határozata 
 
A polgármester veszélyhelyzet ideje alatt átruházott hatáskörben hozott 
döntéseinek jóváhagyására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 
veszélyhelyzet ideje alatt átruházott hatáskörben hozott 

− 1/2020. (III. 27.) – 548/2020. (VI. 17.) számú határozatait,  
valamint 
− 4/2020. (IV. 30.) - 5/2020. (IV. 30.) számú rendeleteit  

jóváhagyja. 
 
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 az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést 
okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar 
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt 
veszélyhelyzettel összefüggésben a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 
működési rendjében alkalmazandó egyes szabályokról szóló 4/2020. (IV. 30.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére 
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: az SzMSz tartalmazza főként az átruházott hatásköröket, ez a 
rendelet tette lehetővé azt, hogy az SzMSz-el ellentétben, a Katasztrófavédelmi 
törvénnyel összhangban polgármester asszony döntsön minden egyes ügyben. Ez a 
rendelet, és a Katasztrófavédelmi törvény teljes körűen szabályozta polgármester 
asszony hatáskörét, és mivel megszűnt a veszélyhelyzet szükséges lenne ezt a helyi 
rendeletet is hatályon kívül helyezni. Ezt követően ismételten az SzMSz alapján 
történnek a döntések. 
 
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 önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését.  
 
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 tudja elfogadni az 
ügyrendi bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 8 igen szavazattal – minősített többséggel – 
egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

8/2020. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 
 

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 

humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar 

állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt 

veszélyhelyzettel összefüggésben a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 

működési rendjében alkalmazandó egyes szabályokról szóló 4/2020. (IV. 30.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 
(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 

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

Előterjesztés az Ozoróczky Mária Szociális Központ Szakmai Programjának, 
valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására 
Előadó: Müllerné Braun Erika intézményvezető, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: az Ozoróczky Mária Szociális Központ 
Szakmai Programjának, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításáról szóló írásos anyagot mindenki megkapta. Intézményvezető asszony 
jelezte, hogy nem tud részt venni ezen a testületi ülésen. Ügyrendi bizottság tárgyalta, 
elnök asszonyt kérdezi, hogy milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja a 
Szakmai Program és az SzMSz módosításainak 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 tudja elfogadni a 
bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
150/2020. (VII. 9.) sz. határozata 
 
Az Ozoróczky Mária Szociális Központ Szakmai Programjának, valamint 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja az Ozoróczky Mária 
Szociális Központ Szakmai Programjának, valamint Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal.  

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 

 2./ Ozoróczky Mária Szociális Központ helyben 
 é r t e s ü l n e k .  

 
 
1 5 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatára 
Előadó: Lovász Imre jegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 
felülvizsgálatáról készült írásos anyagot mindenki megkapta, átadja a szót Lovász Imre 
jegyzőnek.  
Lovász Imre jegyző: kötelező időszakosan felülvizsgálni ezt a Szociális 
Szolgáltatástervezési Koncepciót, a felülvizsgálat megtörtént, mely az előterjesztés 
részét képezi.  
 
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 elfogadást 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 tudja elfogadni a 
bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
151/2020. (VII. 9.) sz. határozata 
 
A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatára 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára elfogadja a Szociális Szolgáltatástervezési 
Koncepció felülvizsgálatát az előterjesztés szerint. 
Képviselő-testület felhatalmazza Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert a 
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció aláírására. 

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

 
 
1 6 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a települési támogatásról szóló 5/2015. (II. 23.) önkormányzati 
rendelet módosítására 
Előadó: Lovász Imre jegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a települési támogatásról szóló rendelet 
módosításáról készült írásos anyagot mindenki megkapta, megkérdezi Lovász Imre 
jegyzőt, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni? 
 
Lovász Imre jegyző: tekintettel arra, hogy mindkét bizottság tárgyalta, így nem kívánja 
szóban 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: az ügyrendi bizottság 
javasolja elfogadásra az előterjesztés szerinti tartalommal a rendeletmódosítást.  
 
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 
javasolja a települési támogatásról szóló rendelet módosítását az előterjesztés szerint, 
tekintettel arra, hogy van a támogatásra fedezet az önkormányzat költségvetésében.  
 
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 
mindkét bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a rendeletmódosítást 8 igen szavazattal – minősített többséggel – 
egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2020. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 
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a települési támogatásról szóló  

5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
 
 
1 7 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Tájékoztató a lakosság egészségügyi helyzetéről 
Előadó: háziorvosok, fogorvosok, védőnők 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a lakosság egészségügyi helyzetéről szóló 
írásos anyagot mindenki megkapta, megkérdezi Dr. Bakos Beáta háziorvost, és a jelen 
lévő védőnőket, hogy kívánják-e szóban kiegészíteni? 
 
Dr. Bakos Beáta háziorvos, képviselő: nem kívánja kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre 
szívesen válaszol.  
 
Karkusné Dósa Zsuzsanna védőnő: nem kívánják a védőnők részéről sem kiegészíteni, 
a felmerülő kérdésekre szívesen válaszolnak.  
 
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 
tájékoztató elfogadását. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye, más javaslata? 
 
Bagi Zsolt Arnold alpolgármester: megköszöni Dr. Bakos Beátának, hogy elküldte a 
kért statisztikát.  

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az 
ügyrendi bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
152/2020. (VII. 9.) sz. határozata 
 

A lakosság egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztató elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a lakosság egészségügyi 
helyzetéről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal. 

 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,  
 2./ Jászladányi Polgármesteri Hivatal helyben 
  é r t e s ü l n e k .  
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1 8 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a védőnői álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálására, valamint új 
pályázat kiírására  
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Lovász Imre jegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a védőnői álláshellyel kapcsolatos írásos 
anyagot mindenki megkapta, átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek.  
 
Lovász Imre jegyző: a veszélyhelyzet ideje alatt polgármester asszony pályázatot írt ki a 
védőnői álláshelyre, sajnálatos módon határidőre nem érkezett be egyetlen pályázat sem, 
ezért javasolja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítását, valamint egy új 
pályázati kiírásra tesz javaslatot, melyben a pályázat benyújtási határideje 2020. 
szeptember 15. lenne, az elbírálás pedig a szeptember 24-i képviselő-testületi ülésen 
történne.  
 
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 
védőnői álláshelyre kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánítását, valamint az új pályázat 
kiírását 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 ért egyet az ügyrendi 
bizottság javaslatára a pályázat eredménytelenné nyilvánításával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
153/2020. (VII. 9.) sz. határozata 
 
A védőnői álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálásáról 
 

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

  é r t e s ü l n e k .  
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az új 
pályázat kiírásával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
154/2020. (VII. 9.) sz. határozata 
 
Védőnői álláshely pályázati kiírásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
védőnői állás pályázati kiírásával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
A védőnői ellátásra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A.§ alapján pályázatot hirdet. 
 
A jogviszony időtartama: 
 határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 
A foglalkoztatás jellege: 
 teljes munkaidő 
 
A munkavégzés helye: 
 Jászladány Nagyközség közigazgatási területe 
 
Ellátandó feladatok: 

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

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

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

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

adatait az elbírálásban részt vevők megismerhetik. 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
 A pályázatok elbírálását követően azonnal 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 
 2020.09.15. 
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A pályázat elbírálásának határideje: 
 2020.09.24. 
 

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

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

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

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

Lehetőség van munkáltatói döntésen alapuló illetmény megállapítására. 
 
A Képviselő-testület megbízza Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert, hogy a 
pályázat kiírásáról gondoskodjon. 

 

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

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

Előterjesztés az I. számú háziorvosi körzet háziorvosi álláshelyére pályázat 
kiírására  
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Lovász Imre jegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a háziorvosi álláshelyre vonatkozó írásos 
előterjesztést mindenki megkapta, átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre jegyző: a veszélyhelyzet ideje alatt is ki volt írva az I. és III. számú 
háziorvosi körzet háziorvosi álláshelyére a pályázat, melyekre nem érkezett be pályázat, 
így polgármester asszony döntött a pályázati eljárások eredménytelenné nyilvánításáról. 
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Most újabb pályázati kiírásokra tesznek javaslatot, melyben a pályázatok benyújtási 
határideje augusztus 7. az elbírálás pedig augusztus 13. lenne. Szeptember 1-től 
betölthető lenne mindkét körzetben a háziorvosi álláshely.  
 
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 I. számú körzetben a háziorvosi álláshelyre pályázat kiírását 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 tudja elfogadni az 
ügyrendi bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
155/2020. (VII. 9.) sz. határozata 
 
Felnőtt háziorvosi álláshely pályázati kiírásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a I. sz. 
felnőtt háziorvosi állás pályázati kiírásával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
A háziorvosi munkakör betöltésére a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján pályázatot hirdet. 
 
A jogviszony időtartama: 
 határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 
A foglalkoztatás jellege: 
 teljes munkaidő 
 
A munkavégzés helye: 
 Jászladány Nagyközség Orvosi Rendelő I. sz. háziorvosi körzet 
 
Ellátandó feladatok: 

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

Illetmény és juttatások:  
az illetmény megállapítására és juttatásokra a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
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Képesítési feltételek: 
Egyetemi végzettség, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 
törvényben, valamint annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) 
Kormányrendeletben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt feltételek. 
 

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

adatait az elbírálásban részt vevők megismerhetik 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
 2020.09.01. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 
 2020.08.07. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 
 2020.08.13. 
 

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

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

 
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

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

 
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:  

  https://kozigallas.gov.hu és a Ladányi Hírek helyi újság 
 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A háziorvosi munkakör határozatlan időre szóló közalkalmazotti 
jogviszonyban, vagy vállalkozói formában, a Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelővel kötött szerződés alapján is ellátható. 
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A Képviselő-testület megbízza Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert, 
hogy a pályázat kiírásáról gondoskodjon. 
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot az 
Egyetemek orvosi szakjaira is küldje meg. 

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

  é r t e s ü l n e k .  
 
 
2 0 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a III. számú háziorvosi körzet háziorvosi álláshelyére pályázat 
kiírására  
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Lovász Imre jegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: itt ugyanaz a helyzet, mint az előző 
napirendi pontnál, ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi, hogy milyen 
javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság szintén 
javasolja a pályázat kiírását 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 ért egyet a bizottság 
javaslatával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
156/2020. (VII. 9.) sz. határozata 
 
Felnőtt háziorvosi álláshely pályázati kiírásáról 
 

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



 34 

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

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

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

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

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

adatait az elbírálásban részt vevők megismerhetik 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
 2020.09.01. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 
 2020.08.07. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 
 2020.08.13. 
 

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

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

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

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

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

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

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

  é r t e s ü l n e k .  
 
 
2 1 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Tájékoztató a település közlekedési, köztisztasági és közrendi helyzetéről 
Előadó: Lovász Imre jegyző, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos 
anyagot mindenki megkapta, átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek.  
 
Lovász Imre jegyző: a napirendi ponthoz kapcsolódóan megkérte a közterület-
felügyeletet és a mezőőrséget, hogy gyűjtsék össze milyen feladatokat láttak el az elmúlt 
időszakban márciustól kezdődően. Ezt nagyon szépen összegyűjtötték, nem kívánja 
kiegészíteni. Szeretné felhívni a figyelmet, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt nagyon sok 
extra munkát vállaltak mind a mezőőrség, mind a közterület-felügyelet, ami nagyon 
megnehezítette a feladatukat. A közterület-felügyelet a piacnál és az orvosi rendelőnél 
vette ki a feladatokból a részét, odafigyelve, hogy a szabályokat betartassák. A 
mezőőrség az étkeztetésben állt helyt, naponta több órán keresztül szállították a 
gyermekeknek az ételeket. Ami újdonságként szerepel még a közterület-felügyeletnél, 
hogy évek óta folyamatosan küldik a leromlott épületekkel kapcsolatos megkereséseket 
a Kormányhivatal építésügyi hatóságának, akik általában elbontásra, vagy jó 
karbantartásra kötelezik az ingatlan tulajdonosát. Ha elbontásra kötelezik, és nem tesz 
neki eleget, akkor a NAV tudja végrehajtani az eljárást. A NAV végre 2 esetben kijöttek 
a településre, és mind a két esetben foganatosítani fogja az eljárást. Tehát ha nem tesz 
eleget a kötelezettségének az ingatlan tulajdonosa, akkor hamarosan elbontják az adott 
ingatlant. Úgy néz ki, hogy ez a folyamat elindult. A másik újdonság, hogy kihasználták 
a lehetőséget, hogy a rendőrség megkapta a szabálysértési hatósági jogkört, és ha a 
közterületen történik illegális hulladék elhelyezés, akkor átteszik az ügyet a 
rendőrségnek, mint szabálysértési hatóságnak, tekintettel arra, hogy súlyosabb büntetést 
tudnak kiszabni, mint hulladékbírsággal a jegyző. A szabálysértési bírság magasabb 
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összegű is lehet, mint a környezetvédelmi bírság, és ha nem fizetik be, akkor elzárásra, 
vagy közmunkára való kötelezésre is átfordítható. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat 
kérdezi, hogy milyen javaslat született? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta, 
és örömmel üdvözli a napirend pont létrehozását, hiszen olyan információkkal látja el a 
bizottságot és a testületet, amelynek eddig híjával voltak. Mindig azt gondolták, hogy 
nem történik semmi, de így látszik, hogy a háttérben zajlik a munka, és történnek 
dolgok. Ezt a napirendi pontot és a hozzá tartozó két tájékoztatót is örömmel fogadták el, 
és javasolják a képviselő-testületnek is elfogadásra. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye, más javaslata? 
 
Dr. Bakos Beáta képviselő: az orvosi rendelő dolgozói nevében megköszöni a 
közterület-felügyelet munkáját, óriási segítség volt ez számukra.  
 
Bertalan László képviselő: megköszöni a mezőőrség és a közterület-felügyelet 
munkáját, együtt a NÜVI-vel, nélkülözhetetlen az ő munkájuk a településen, ebben a pár 
hónapban ezzel a csapattal meglátszik a munka eredménye, csak gratulálni tud, és 
további jó munkát kívánni. Sajnos a rendőrségről ezt nem tudja elmondani. 
 
Bagi Zsolt Arnold alpolgármester: köszönetét fejezi ki, nagy segítség a munkájuk, 
hiszen bármikor telefonált, mindig visszareferáltak a mezőőrök és a közterület-felügyelet 
is, hogy megnézték az adott helyet, vagy személyt, akit kért. Sajnos az elmúlt hetekben 
azt tapasztalta, hogy a szemetelők egyre rafkósabbak, már nem csak ledobálják, hanem 
lehelyezik a hulladékot, hogy később lehessen észrevenni az eldugott helyeken. 

(További hozzászólás nem hangzik el) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a 
pénzügyi bizottság javaslatára a tájékoztatót az előterjesztés szerint? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
157/2020. (VII. 9.) sz. határozata 
 
A település közlekedési, köztisztasági és közrendi helyzetéről szóló tájékoztató 
elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a település 
közlekedési, köztisztasági és közrendi helyzetéről szóló tájékoztatót az 
előterjesztés szerinti tartalommal. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Jászladányi Polgármesteri Hivatal 
  é r t e s ü l n e k .  
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2 2 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

A NÜVI beszámolója a közmunka programokban foglalkoztatottak által végzett 
munkákról 
Előadó: Göröcs László mb. intézményvezető, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos 
anyagot mindenki megkapta, Göröcs László megbízott intézményvezetőt kérdezi, hogy 
kívánja-e szóban kiegészíteni, összefoglalni? 
 
Göröcs László mb. intézményvezető: 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 
elfogadásra javasolja a beszámolót az előterjesztés szerint.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye, más javaslata? 
 
Dr. Bakos Beáta képviselő: Lólé Gyulának szeretné megköszönni a munkát, hiszen ez 
irdatlan mennyiségű feladat, amit el kell végezni, és ismerve a közfoglalkoztatottakkal 
kapcsolatos nehézségeket nem egyszerű feladat. 
 
Lólé Gyula a NÜVI közalkalmazottja, JRNÖ elnöke: megköszöni az elismerő szavakat.  
 
Bagi Zsolt Arnold alpolgármester: a kerékpárút használói nevében köszöni a 
gaztalanítást, mert amióta a kerékpárút elkészült, azóta a lakosok már nem nyírják le ott 
a füvet. 

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a 
pénzügyi bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
158/2020. (VII. 9.) sz. határozata 
 
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény beszámolójának elfogadása a 
képviselő-testület két ülése között a közmunka programokban foglalkoztatottak 
által végzett munkáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a 
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény beszámolóját a 
Közmunka programban résztvevő dolgozók - NÜVI irányításával végzett - 
munkájáról 2020. március – 2020. június hónapokra vonatkozóan. 
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Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény helyben 

  é r t e s ü l n e k .  
 
 
2 3 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés az EFOP-1.6.2-16-2017-00035 azonosítószámú „Komplex 
telepprogram Jászladányon II - Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex 
programokkal pályázat kapcsán projektvezető kiválasztására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Kun Mariann projekt asszisztens 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos 
anyagot mindenki megkapta, átadja a szót Kun Mariann projekt asszisztensnek. 
 
Kun Mariann projekt asszisztens: az önkormányzat 200.000.000,- forint támogatásban 
részesült a „Komplex telepprogram Jászladányon II” pályázati felhívásban, ahol a 
szabályszerű lebonyolítás érdekében 5 ajánlatot kértek be projektvezető tekintetében. Az 
ajánlatot beérkeztek, melyek az előterjesztésben olvashatóak, a legkedvezőbb árajánlatot 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. nyújtotta 
be bruttó 8.928.100,- forint összegben.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: ez a pályázat 100%-os finanszírozású, ezért 
nem volt szükség rá, hogy a pénzügyi bizottság előzetesen megtárgyalja. 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 az 
előterjesztés szerint a határozati javaslatot? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
159/2020. (VII. 9.) sz. határozata 
 
Az EFOP-1.6.2-16-2017-00035 azonosítószámú, „Komplex telepprogram 
Jászladányon II” című projekt keretében projektvezetői tevékenység ellátására 
szolgáltató kiválasztására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-1.6.2-16-
2017-00035 azonosítószámú, „Komplex telepprogram Jászladányon II ” című 
projekt projektvezetői tevékenység feladat ellátására a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (5000 Szolnok, Kossuth L. 
út 2.) árajánlatát fogadja el nettó 7.030.000,- Ft + 1.898.100,- Ft ÁFA, bruttó 
8.928.100,- Ft értékben.  
Képviselő-testület a forrást a projekt költségvetéséből biztosítja, egyben 
megbízza a polgármestert a szerződés aláírására. 
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Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

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

3./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Kft. (5000 Szolnok, Kossuth L. út 2.) 

  é r t e s ü l n e k .  
 
 
2 4 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés az EFOP-2.4.1-16-2017-00065 azonosítószámú, „Komplex 
telepprogram Jászladányon II – lakhatási feltételek fejlesztése” című pályázat 
kapcsán projektmenedzsment tevékenység ellátására szolgáltató kiválasztására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Kun Mariann projekt asszisztens 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos 
anyagot mindenki megkapta, átadja a szót Kun Mariann projekt asszisztensnek. 
 
Kun Mariann projekt asszisztens: az önkormányzat ennél a pályázatnál 197.500.000,- 
forint támogatásban részesült. 5 árajánlatot kértek be projektmenedzsment feladatok 
ellátására, melyek az előterjesztésben olvashatóak. a legkedvezőbb árajánlatot a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. nyújtotta be 
bruttó 8.178.800,- forint összegben, melyet ugyancsak a projekt költségvetéséből 
tervezik megvalósítani 100%-os támogatással.  
 
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 
előterjesztés szerinti határozati javaslattal? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
160/2020. (VII. 9.) sz. határozata 
 
Az EFOP-2.4.1-16-2017-00065 azonosítószámú, „Komplex telepprogram 
Jászladányon II –lakhatási feltételek fejlesztése” című projekt keretében 
projektmenedzsment ellátására szolgáltató kiválasztására  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-2.4.1-16-
2017-00065 azonosítószámú, „Komplex telepprogram Jászladányon II – 
lakhatási feltételek fejlesztése” című projekt keretében projektmenedzsment 
tevékenység ellátására Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. (5000 Szolnok, Kossuth L. út 2.) árajánlatát fogadja el 
nettó 6.440.000,- Ft + 1.738.800,- Ft ÁFA, bruttó 8.178.800,- Ft értékben.  
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Képviselő-testület a forrást a projekt költségvetéséből biztosítja, egyben 
megbízza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

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

3./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Kft. (5000 Szolnok, Kossuth L. út 2.) 

  é r t e s ü l n e k .  
 
 

2 5 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés pályázat benyújtására önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: az írásos anyagot mindenki megkapta, 
annyiban szeretné összefoglalni, hogy minden évben megjelenik ez a 
belügyminisztériumi pályázat, amely lehetőséget ad meglévő járdák, vagy utak 
felújítására. Több éven keresztül járdák kerültek felújításra ebből a pályázati forrásból, 
az idén úgy gondolták, hogy két meglévő aszfaltos út újraaszfaltozására pályáznak, ha a 
képviselő-testület is jóváhagyja, mely a Szikszai és a Jászkiséri utca lenne. Útalapos utak 
aszfaltozására nem lehet pályázni. Maximum 20 millió forintra lehet pályázni, 85%-os 
támogatás mellett, 15% önerőt szükséges biztosítania az önkormányzatnak. Amennyiben 
a pályázat pozitív elbírálásban részesül, a kivitelezésre ebben az évben akkor kerülhet 
sor, ha ez július-augusztus hónapban elbírálásra kerül, nem ez szokott a jellemző lenni, 
általában tartalék listára kerül a pályázat, és november végén, december elején szokott 
támogatói döntés érkezni. Ha így lesz, akkor értelemszerűen jövő évre húzódik a 
kivitelezés.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat 
kérdezi, hogy milyen javaslat született? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta, 
a pályázat teljes költsége: 23.384.509,- forint, melyből a 15%-os önerő 3.507.677,- 
forint. A bizottság javasolja a pályázat benyújtását, és tekintettel arra, hogy van rá esély, 
hogy augusztus végéig elbírálják, ezért javasolják, hogy az önerő részt az önkormányzat 
2020. évi költségvetésében a várható iparűzési adó többletbevétele terhére biztosítsa. Ha 
nem valósul meg az idén a kivitelezés, akkor természetesen a jövő évi költségvetésben 
biztosítaná az önkormányzat az önerő részt.  
 
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 pénzügyi 
bizottság javaslatával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
161/2020. (VII. 9.) sz. határozata 
 
Pályázat benyújtására önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására, a pályázat saját erejének biztosítása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel pályázatot nyújt be 
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 
3. melléklet II. 2. pont c) alpontjában meghatározottak szerint a 
Belügyminisztériumhoz, az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása pályázati kiírásra, jászladányi szilárd burkolatú közutak felújítására. 
A pályázat teljes költsége: 23 384 509,- Ft 
Támogatás összege (85%): 19 876 832,- Ft 
Önerő (15%): 3 507 677,- Ft 
 

Képviselő-testület a pályázat saját erejét 3 507 677,- Ft-ot az önkormányzat 
2020. évi költségvetésében a várható iparűzési adó többletbevétele terhére 
biztosítja. 
 

Felelős: Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 
Határidő: 2020. július 10. 

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

 é r t e s ü l n e k .  
 
 
 

2 6 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a Jászladány, külterület 048/1 hrsz-ú ingatlan önkormányzati 
tulajdonba adására 
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 TOP-os pályázatban tavalyi évben a kerékpárút kivitelezése 
befejeződött, idei évben a kerékpárút engedélyezése során derült ki, hogy külön helyrajzi 
számon szükséges szerepeltetni magát a kerékpárutat, így év elején ki is lett választva 
egy cég, aki a változási vázrajzot elkészítette a telekhatár rendezéshez. A változási 
vázrajz készítése során szükségessé vált, hogy a közút területéből egy rész az 
önkormányzat tulajdonába kerülhessen, amely a kerékpárút részét képezi. A Magyar 
Közutat megkeresték ezzel kapcsolatosan, aki 855.035,- forintos nyilvántartási értéken 
térítésmentesen az önkormányzat tulajdonába adja ezt a területet a jogszabályban 
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meghatározott feltételek mellett. A nemzeti vagyonról szóló törvény határozza meg, 
hogy miket kell kötelezően betartani, ilyen például az, hogy 15 évig nem idegeníthető el, 
valamint ugyanerre a célra kell hasznosítani, továbbá beszámolót kell küldeni a vagyon 
hasznosításáról minden évben. Ahhoz, hogy a pályázat ténylegesen megvalósulhasson, 
tehát a végleges használatba vételi engedélyt is megkaphassa a kerékpárút javasolja, 
hogy hatalmazza fel a tisztelt képviselő-testület polgármester asszonyt arra, hogy a 
szükséges nyilatkozatokat tegye meg.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat 
kérdezi, hogy milyen javaslat született? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: megtárgyalta és a 
képviselő-testületnek javasolja megállapodás megkötését a Jászladány, külterület 048/1 
hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba adására az előterjesztés szerint, továbbá 
javasolja, hogy a Képviselő-testület hatalmazza fel Bertalanné Drávucz Katalin 
polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat megtegye. 
 
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 a pénzügyi 
bizottság javaslatával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
162/2020. (VII. 9.) sz. határozata 
 
A Jászladány, külterület 048/1 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba adására 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a 
Jászladány, külterület 048/1 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba adásáról 
szóló megállapodást a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes 
Elek u. 7-13.) és Jászladány Nagyközségi Önkormányzat (5055 Jászladány, 
Hősök tere 6. sz.) között az előterjesztés szerinti tartalommal 
 Képviselő-testület meghatalmazta Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert az 
út átadás–átvétellel kapcsolatos feladatok teljes körű lebonyolítására, valamint az 
átadás-átvételhez szükséges jognyilatkozatok megtételére és a járulékos 
költségek vállalására.  

 Képviselő-testület felkéri Deák és Veres Ügyvédi Irodát a jogi ellenjegyzésre. 
 

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

 é r t e s ü l n e k .  
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2 7 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés Jászladány települési állati melléktermék gyűjtőhely működési 
szabályzat 1. számú mellékletének módosítására 
Előadó: Lovász Imre jegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos 
előterjesztést mindenki megkapta, átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek.  
 
Lovász Imre jegyző: mindkét bizottság tárgyalta, annyival szeretné kiegészíteni, hogy 
amikor az ügyrendi bizottság tárgyalta, akkor még nem volt meg a Magyar 
Államkincstár közleménye a támogatás mértékéről illetve, hogy milyen formában vehető 
igénybe a támogatás. Az derül ki a közleményből, hogy az elszállítási költség 100%-áig 
be lehet nyújtani a támogatást, illetve az ártalmatlanítási költség 75%-os mértékéig. 
Tekintettel arra, hogy a szállítási költségek teszik ki a nagyobb részt, így ez nagyon 
kedvező. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt 
kérdezi, hogy milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: az ügyrendi bizottság 
javasolja az 1. számú melléklet módosításának elfogadását az előterjesztés szerinti 
tartalommal.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat 
kérdezi, hogy milyen javaslat született? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: örömmel vette a 
bizottság jegyző úr részéről az információt, hogy a környező települések is érdeklődnek 
a jászladányi telep iránt, úgy gondolják, hogy így a kihasználtság javulni fog. A 
bizottság javasolja a szabályzat 1. számú mellékletének módosítását úgy, hogy továbbra 
is ingyenes legyen a lakosoknak a telep használata. A bizottság kéri, hogy pályázzanak a 
költségek visszatérítésére.  
 
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 a bizottságok 
javaslatával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
163/2020. (VII. 9.) sz. határozata 
 
Jászladány települési állati melléktermék gyűjtőhely működési szabályzat 1. számú 
mellékletének módosítására 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel módosítja a Jászladány települési 
állati melléktermék gyűjtőhely működési szabályzat 1. számú mellékletét az 
alábbiak szerint:  
 
A „2020. június 30-ig a jászladányi lakóhellyel rendelkező lakosok a 

szolgáltatást térítésmentesen igénybe vehetik.”  

szövegrész helyébe a  

„2020. december 31-ig a jászladányi lakóhellyel rendelkező lakosok a 

szolgáltatást térítésmentesen igénybe vehetik.” 

 
szövegrész kerül. 
 

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

 é r t e s ü l n e k .  
 
 
 
2 8 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázat 
benyújtására 
Előadó: Kun Adrienn mb. intézményvezető, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: az érdekeltségnövelő támogatással 
kapcsolatos írásos előterjesztést mindenki megkapta, átadja a szót Kun Adrienn mb. 
intézményvezetőnek.  
 
Kun Adrienn mb. intézményvezető: minden évben pályázik az önkormányzat az 
érdekeltségnövelő támogatásra, ebben az évben a színházterem székeinek és asztalainak 
megvásárlására szeretnék fordítani azt a támogatási összeget, amit meg fognak kapni. Az 
idei összeg magasabb, mint amit eddig felajánlottak, viszont nagyobb a támogatás 
mértéke is. A pályázat benyújtáshoz csatolni kell a képviselő-testület határozatát, kéri, 
hogy támogassák a pályázatot.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat 
kérdezi, hogy milyen javaslat született? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság javasolja 
az önkormányzat részére az 1,5 millió forint önerő biztosítását a pályázathoz, tekintettel 
arra, hogy a 2020. évi költségvetési rendeletben ezt az összeget már elkülönítették az 
egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés soron. Továbbá javasolja a bizottság a 
pályázat beadására felkérni Bertalanné Drávucz Katalin polgármester asszonyt, és Kun 
Adrienn megbízott intézményvezetőt. A pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok 
megtételére Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert és Lovász Imre jegyzőt javasolja 
felkérni. 
 



 45 

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 a pénzügyi 
bizottság javaslatával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
164/2020. (VII. 9.) sz. határozata 
 
Pályázat benyújtása a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel pályázatot nyújt be a 
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 
3. melléklet II. 4. a) pontja szerint a közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatásra.  
Az önkormányzat 1.500.000,- Ft önerőt biztosít a pályázathoz Jászladány 
Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi 
költségvetésről szóló 2/2020. (II. 28.) önkormányzat rendelet 12. számú 
melléklet dologi kiadások, egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés soron. 
Az önkormányzat az önerőt és az elnyert pályázati összeget a Nagyközségi 
József Attila Művelődési Ház és Könyvtár közművelődési feladatellátásának 
technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak, 
infrastruktúrájának fejlesztésére kívánja felhasználni. 
Képviselő-testület felhatalmazza Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert, 
valamint Kun Adriennt, a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és 
Könyvtár mb. intézményvezetőjét a pályázat benyújtására, valamint felkéri 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert és Lovász Imre jegyzőt a szükséges 
nyilatkozatok és hitelesítések megtételére. 

 
Felelős: polgármester, mb. intézményvezető 
 
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 .  
 
 
2 9 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Egyebek 
Előadó: Seresné Lados Éva képviselő 
  
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: átadja a szót Seresné Lados Éva 
képviselőnek. 
 
Seresné Lados Éva képviselő: a veszélyhelyzetre hivatkozva a Tankerület a Jászladányi 
Móra Ferenc Általános Iskolától megvonta a felújításra szánt pénzt, így a tantermeket 



 46 

nem áll módjukban festetni, javítani, és ehhez szeretné felajánlani 1 havi tiszteletdíját az 
Új Iskoláért Alapítvány számára. Valamint egyetlen lehetőséget biztosítottak számukra, 
amit ezúton szeretne megköszönni a NÜVI-nek, hogy 1 tantermet gipszkartonnal 
kettéválasztottak, ugyanis a tanulók száma folyamatosan növekszik, ezzel együtt a 
csoportok száma is, 1-el több első osztály lesz, és így tudják megoldani az 
elhelyezésüket. 
 
Dr. Bakos Beáta képviselő: 1 havi tiszteletdíját szeretné felajánlani az Új Iskoláért 
Alapítvány számára az iskolafestésre.  
 
Gyárfás Lajos képviselő: 1 havi tiszteletdíját szeretné felajánlani az Új Iskoláért 
Alapítvány számára az iskolafestésre. 
 
Tóth Imre képviselő: 1 havi tiszteletdíját szeretné felajánlani az Új Iskoláért Alapítvány 
számára az iskolafestésre. 
 
Bertalan László képviselő: 1 havi tiszteletdíját szeretné felajánlani az Új Iskoláért 
Alapítvány számára az iskolafestésre, 1 havi tiszteletdíját pedig a Polgárőrség részére a 
kutyás szakosztálynak. A Kossuth Lajos u. 31. szám alatt lévő ingatlant megkapta a 
Polgárőrség, ahol kutya kiképző hely lesz, ezúton is köszöni a NÜVI segítségét, amelyet 
nyújtottak. Szeretnének kenneleket építeni. Nagyon fontosnak tartják a településen, bár a 
rendőrség nem tartja fontosnak, hogy kutyák legyenek Jászladányon, véleménye szerint 
most is indokolt lehetne, és az elkövetkező időben. Szeretnék a fiatalokat is bevonzani a 
polgárőrséghez, és kicsit átalakítani, mert ezt az évtizedekkel ezelőtt megszokott 
szolgálatteljesítés úgy látszik, hogy háttérbe szorul, próbálnak új irányba nyitni.  
 
Bagi Zsolt Arnold alpolgármester: 2 havi költségtérítését szeretné felajánlani az Új 
Iskoláért Alapítvány számára az iskolafestésre. 
 
Dr. Mikola Nóra képviselő: 1 havi tiszteletdíját szeretné felajánlani a Jászladányi 
Polgárőr Egyesület számára a kutyás szakosztálynak.  
 
Seresné Lados Éva képviselő: megköszöni a felajánlásokat, nagyon nagy segítség ez az 
iskolának. 

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet Seresné 
Lados Éva képviselő 1 havi tiszteletdíj felajánlásával az Új Iskoláért Alapítvány 
számára? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
165/2020. (VII. 9.) sz. határozata 
 
Seresné Lados Éva képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi 
Seresné Lados Éva képviselő július hónapra járó, bruttó 54.850,- forint 
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tiszteletdíj és 7.652,- forint járulékai, összesen bruttó 62.502,- Ft tiszteletdíj-
felajánlását az Új Iskoláért Alapítvány támogatására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Seresné Lados Éva képviselő helyben, 
 3./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 4./ Új Iskoláért Alapítvány 
  é r t e s ü l n e k .  

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet Dr. Bakos 
Beáta képviselő 1 havi tiszteletdíj felajánlásával az Új Iskoláért Alapítvány számára? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
166/2020. (VII. 9.) sz. határozata 
 
Dr. Bakos Beáta képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Dr. 
Bakos Beáta képviselő július hónapra járó bruttó 48.350,- forint tiszteletdíj és 
6.745,- forint járulékai, összesen bruttó 55.095,- Ft tiszteletdíj-felajánlását az Új 
Iskoláért Alapítvány támogatására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Dr. Bakos Beáta képviselő helyben, 
 3./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 4./ Új Iskoláért Alapítvány 
  é r t e s ü l n e k .  

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet Gyárfás 
Lajos képviselő 1 havi tiszteletdíj felajánlásával az Új Iskoláért Alapítvány számára? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
167/2020. (VII. 9.) sz. határozata 
 
Gyárfás Lajos képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi 
Gyárfás Lajos képviselő július hónapra járó bruttó 48.350,- forint tiszteletdíj és 
6.745,- forint járulékai, összesen bruttó 55.095,- Ft tiszteletdíj-felajánlását az Új 
Iskoláért Alapítvány támogatására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Gyárfás Lajos képviselő helyben, 
 3./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
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 4./ Új Iskoláért Alapítvány 
  é r t e s ü l n e k .  

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet Tóth Imre 
képviselő 1 havi tiszteletdíj felajánlásával az Új Iskoláért Alapítvány számára? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
168/2020. (VII. 9.) sz. határozata 
 
Tóth Imre képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi 
Tóth Imre képviselő július hónapra járó, bruttó 54.850,- forint tiszteletdíj és 
7.652,- forint járulékai, összesen bruttó 62.502,- Ft tiszteletdíj-felajánlását az Új 
Iskoláért Alapítvány támogatására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Tóth Imre képviselő helyben, 
 3./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 4./ Új Iskoláért Alapítvány 
  é r t e s ü l n e k .  

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet Bertalan 
László képviselő 1 havi tiszteletdíj felajánlásával az Új Iskoláért Alapítvány számára? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
169/2020. (VII. 9.) sz. határozata 
 
Bertalan László képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi 
Bertalan László képviselő július hónapra járó bruttó 48.350,- forint tiszteletdíj és 
6.745,- forint járulékai, összesen bruttó 55.095,- Ft tiszteletdíj-felajánlását az Új 
Iskoláért Alapítvány támogatására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Bertalan László képviselő helyben, 
 3./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 4./ Új Iskoláért Alapítvány 
  é r t e s ü l n e k .  

 
 



 49 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet Bertalan 
László képviselő 1 havi tiszteletdíj felajánlásával a Polgárőrség részére a kutyás 
szakosztálynak? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
170/2020. (VII. 9.) sz. határozata 
 
Bertalan László képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi 
Bertalan László képviselő augusztus hónapra járó bruttó 48.350,- forint 
tiszteletdíj és 6.745,- forint járulékai, összesen bruttó 55.095,- 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 .  

 
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet Bagi Zsolt 
Arnold alpolgármester 1 havi költségtérítésének felajánlásával az Új Iskoláért 
Alapítvány számára? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
171/2020. (VII. 9.) sz. határozata 
 
Bagi Zsolt Arnold alpolgármester költségtérítésének felajánlása 
 

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

 
 
 




