
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

2020. augusztus 13-án megtartott soros nyílt ülésén, 

 a Művelődési Ház színháztermében 

 

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

Lovász Imre jegyző, 
Mezei Norbert a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője, 
Vinczéné Gál Éva a Polgármesteri Hivatal igazgatási 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, 
Szőllősi Péter a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Jászberényi üzemmérnökség 
vezetője, 
Kocza Imre Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Nyugat Régió Főmérnökség főmérnök, 
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, 
Major Antal Mihály a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság külsős tagja, 
a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói. 
 

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester nagy tisztelettel köszönt mindenkit a mai 
képviselő-testületi ülésen, külön köszönti a meghívott vendégeket, köszöni, hogy elfogadták a 
meghívást.  Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 8 fő jelen van, Dr. Mikola Nóra képviselő 
jelezte távolmaradása okát, a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitja. A 
meghívóban 8 napirendi pont tárgyalása szerepel, megkérdezi a képviselő-testület tagjait, 
hogy van-e valakinek plusz napirendi pont, illetve módosító javaslata? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a pénzügyi bizottság plusz 
napirendi pontként tárgyalta a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde bér kiegészítési kérelmét, így 
javasolja, hogy a képviselő-testület is vegye fel ezt a napirendi pontot nyílt ülésének 
napirendjére. 
 
Lovász Imre jegyző: javasolja, hogy a közművelődési rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést is tárgyalta a tisztelt képviselő-testület ugyanúgy nyílt ülésben.  

(További hozzászólás nem hangzik el.) 
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
nyílt ülésben 9. napirendi pontként a közművelődési feladatokról szóló rendelet módosítását 
tárgyalja a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
178/2020. (VIII. 13.) sz. határozata 
 
Napirend kiegészítése 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi 
ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben 9. pontként kíván 
tárgyalni: 

9./ Előterjesztés az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló  
2/2005. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosítására 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Lovász Imre jegyző 

 
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 10. napirendi pontként a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérelmét tárgyalja a 
testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
179/2020. (VIII. 13.) sz. határozata 
 
Napirend kiegészítése 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi 
ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben 10. pontként kíván 
tárgyalni: 

10./ Előterjesztés a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérelmére 
bérkiegészítés jóváhagyására 

 Előadó: Lajosné Kiss Klára 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 fogadja el a mai napirendet, 
mely következtében 10 napirendi pontot nyílt ülésben tárgyal a testület? 
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A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
180/2020. (VIII. 13.) 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./ Javaslat Jászladány Nagyközség Víziközmű szolgáltatásához kapcsolódó 
2021-2035 évi gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrész 
megtárgyalására 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. képviselője, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

  
2./ Tájékoztató a Jászladányi Móra Ferenc Általános Iskolában a 2019/2020-

as tanévben végzett oktató, nevelő munkáról  
 Előadó: Földváriné Greiz Ágnes iskolaigazgató, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

 
3./ Tájékoztató a Szászbereki Kolping Katolikus Általános iskola Jászladányi 

Tagintézményében a 2019/2020-as tanévben végzett oktató, nevelő 
munkáról 

 Előadó: Szikszai János tagintézmény-vezető, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

 
4./ Tájékoztató a polgármester és a jegyző két ülés között átruházott 

hatáskörben hozott döntéseiről 
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Lovász Imre jegyző 

 
5./ Előterjesztés a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási 

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

 
6./ Előterjesztés az I. számú háziorvosi körzet háziorvosi álláshelyére kiírt 

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

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Lovász Imre jegyző, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
8./ Előterjesztés a Medicopter Alapítvány támogatásra irányuló kérelmének 

megtárgyalására 
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
9./ Előterjesztés az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló  

2/2005. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosítására 
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Lovász Imre jegyző 
   
10./ Előterjesztés a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérelmére bérkiegészítés 

jóváhagyására 
 Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető, 
  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 

Javaslat Jászladány Nagyközség Víziközmű szolgáltatásához kapcsolódó 2021-2035 évi 
gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervrész megtárgyalására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. képviselője, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

  
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: köszönti Szőllősi Pétert és Kocza Imrét a TRV 
Zrt. részéről. Az írásos anyagot minden képviselő megkapta, kérdezi, hogy kívánják-e szóban 
összefoglalni vagy kiegészíteni? 
 
Szőllősi Péter TRV Zrt: vállalatuk a 2021-2035 évi gördülő fejlesztési terv javaslatot 
elkészítette, melyet megküldtek az önkormányzat részére. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 
törvény írja le, hogy az önkormányzat a bérleti díjból olyan tartalékot képezhet, ami 15 évet 
felölel. Amelyik önkormányzat rendelkezik kellő mértékű bérleti díjjal, az tervezhet, 50%-kal. 
Jászladány esetében a vízről tudnak csak beszélni, mert a szennyvízzel kapcsolatos bérleti 
díjat még nem állapította meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal. A 
Tervrésznek vannak különböző szabályai, amelyeket figyelembe kell venni. Bele kell foglalni 
azt is, hogy rendkívüli helyzetek adódhatnak a településen, mely a teljes bérleti díj 5-15%-át 
emészti fel. Jászladányon kb. 3 millió forint a bérleti díj, ami csekélynek mondható, így nehéz 
kikalkulálni az összegeket, hogy jusson is és maradjon is. Ebből az összegből túlnyomó részt 
a rövidtávon lehet tervezni, tehát mindig a következő évet. Ha feltételezik, hogy a vízműnél 
egy hálózati szivattyú elromlik, akkor annak a felújítása 1-1,5 millió forint. Ha olyan 
meghibásodás következik be, amit azonnal kell orvosolni, akkor a bérleti díj nagy része már el 
is megy. A szennyvíznél szinte ugyanez lesz. A testület előtt lévő anyag a TRV Zrt. által tett 
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javaslat, melyet a képviselő-testületnek meg kell szavazni, és szeptember 7-ig megküldeni a 
TRV Zrt. részére, hogy szeptember 30-ig benyújthassák a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal felé. Az előző években a beruházási tervrészt az önkormányzat készítette 
és nyújtotta be, tavalyi évtől nyílt arra lehetőség, hogy ha nyilatkozik az önkormányzat, akkor 
azt is benyújthatja a TRV Zrt, így mind a 3 tervrészt ők adják be. A szennyvíz beruházásnál 
tartalékszivattyú beszerzését tüntették fel közép- illetve hosszútávon, melyre forráshiánnyal 2 
millió illetve 4 millió forint összeget tüntettek fel. Felújítási és pótlási tervrészben a szennyvíz 
szivattyúk cseréje van feltüntetve forráshiánnyal. A víz beruházásnál forráshiánnyal tüntetek 
fel tartalékszivattyú és aggregátor beszerzését. Az aggregátor a héten történt példából 
kifolyólag is indokolt lett volna. Tudtak hozni most is aggregátort, de ha az helyben lett volna, 
akkor gyorsabban megoldódott volna a probléma. A felújítási és pótlási tervrészben 
rövidtávon a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokra 420 ezer forintot terveztek, 
valamint a technológiában az aktív szén töltet cseréje, amit még tervezni kell. Hosszú távon 
az 1. számú kút felújítását tették még bele. A rövid és középtávra tervezett összegek szinte 
kimerítik a rendelkezésre álló keretet, ha a következő években szűrő meghibásodás történik, 
akkor a bérleti díj összege sem fogja fedezni a kiadásokat. Ez egy tervezet, amennyiben 
kérdés van 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, és a gördülő fejlesztési terv elfogadását javasolja az előterjesztés szerinti 
tartalommal. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye, más javaslata? 
 
Bagi Zsolt Arnold alpolgármester: évek óta hallgatják ezt a gördülő fejlesztési tervet, és az 
fogalmazódott meg benne, hogy ehhez az önkormányzatnak a 3 millió forint tükrében semmi 
köze nincs, hisz a legkisebb javítás vagy beruházás is túltesz ezen az összegen. Kérdése, hogy 
ha át kellett adni a helyi vízmű telepet, és mindent adni a TRV Zrt-nek, akkor miért kell ezt a 
tervet az önkormányzatnak tárgyalni és elfogadni, hiszen akkor a TRV Zrt. felelőssége, hogy 
Jászladányon jó minőségű ivóvíz legyen fennakadások nélkül. Ha tönkremegy az aktív szén 
szűrő, akkor pótolja a cégük, és ne jöjjenek, hogy az önkormányzat tegyen hozzá pénzt. 
 
Szőllősi Péter TRV Zrt: a válasz az önkormányzat és a TRV Zrt. között kötött bérleti 
üzemeltetési szerződésben van. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat a tulajdonos, így a 
TRV Zrt. mint üzemeltető nem tud beruházást végezni az önkormányzat engedélye nélkül. A 
TRV Zrt. egy kijelölt üzemeltető, a törvényt nekik is be kell tartani. Azt sem ők döntötték el, 
hogy a bérleti díj milyen összegben lett meghatározva. Be vannak fagyasztva a víz és 
szennyvíz árak is a rezsicsökkentés következtében, így a lehetőségek is korlátozottak.  
 
Bagi Zsolt Arnold alpolgármester: az önkormányzat is be van fagyasztva, itt is az iparűzési 
adó a maximumon, tehát a 2%-on van, így plusz adóbevétel nincs. Megkérdezi, hogy 
lehetséges-e az, hogy az üzemeltetés valaha még visszaszálljon az önkormányzatokra? 
 
Szőllősi Péter TRV Zrt: valószínűleg nem fog.  
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Kocza Imre TRV Zrt: annyival szeretné kiegészíteni kollégája hozzászólását, hogy az ellátás 
biztonsága a fontos és közös cél. Az önkormányzat továbbra is az ellátásért felelős, a TRV 
Zrt. pedig azért felelős, hogy a lakosság biztonságos ivóvíz ellátását és szennyvíz elvezetését 
biztosítsa. A 2012 decemberében kötött bérleti-üzemeltetési szerződés határozza meg a bérleti 
díjat, mely nem fordítható másra, csak a víziközmű rendszerre. A vagyonmegóváson, és 
esetleges gyarapításon közösen kell munkálkodni, ezért kerül ez minden évben újra és újra az 
önkormányzat elé. Ha olyan probléma történik, ami túllépi a rendelkezésre álló összeghatárt, 
akkor természetesen az állam jótáll ezért. Az ellátás biztonságáért azokat a feladatokat, amiket 
el kell látni, azt el fogják látni. Nem lehet olyan, hogy a település víz nélkül, szűrő nélkül 
vagy szivattyú nélkül marad. 
 
Bagi Zsolt Arnold alpolgármester: megköszöni a tájékoztatást. 

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a pénzügyi 
bizottság javaslatára az írásos anyagot az előterjesztés szerint? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
181/2020. (VIII. 13.) sz. határozata 

 
Jászladány Nagyközség Víziközmű szolgáltatásához kapcsolódó víziközmű rendszer 
2021-2035 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a Jászladány Nagyközség 
Víziközmű szolgáltatásához kapcsolódó víziközmű rendszer 2021-2035 időszakra 
vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervét az előterjesztésben foglaltak szerint.  
Képviselő-testület felhatalmazza Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert az 
elfogadó nyilatkozatok aláírására.  
Képviselő-testület felhatalmazza Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert a 
meghatalmazás aláírására, mellyel hozzájárul, hogy a Tiszamenti Regionális 
Vízművek Zrt, mint víziközmű szolgáltató a Gördülő Fejlesztési Tervet (2021-2035) a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be legkésőbb 2020. 
szeptember 30-ig. 

 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.) 
 3./ Polgármesteri Hivatal helyben 

  é r t e s ü l n e k .  
 

 

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

Tájékoztató a Jászladányi Móra Ferenc Általános Iskolában a 2019/2020-as tanévben 
végzett oktató, nevelő munkáról  
Előadó: Földváriné Greiz Ágnes iskolaigazgató, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: igazgató asszony elkészítette az írásos anyagot, 
melyet mindenki megkapott, viszont jelezte, hogy nem tud jelen lenni a mai képviselő-
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testületi ülésen. Az ügyrendi bizottság határozatképtelen volt, ezért nem tárgyalta a napirendi 
pontot. Köszönti Kovácsné Szabó Veronikát, aki augusztus 15-től lesz az intézmény vezetője. 
Megkérdezi, hogy van-e olyan dolog, amire szeretné felhívni a figyelmet? 
 
Kovácsné Szabó Veronika igazgatóhelyettes: az írásos anyagot látta, nem ezzel kapcsolatban 
szeretne szólni. Szeretné, ha a továbbiakban az önkormányzat és az iskola közötti kapcsolatot 
sokkal szorosabbra fűznék, mint az eddigiekben történt. Megköszöni a képviselők tiszteletdíj 
felajánlásait, melynek segítségével az iskolában 9 helyiség megújulhatott, melyben vannak 
tantermek, irodák és most már az ebédlő is. A továbbiakban bármiben számíthat az 
önkormányzat az iskolára. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a képviselő-testület nevében elmondja, hogy 
nagyon örülnek a fejlődésnek, gratulálnak a kinevezéshez, és további jó munkát kívánnak. 
Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a 
tájékoztatót az előterjesztés szerint? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
182/2020. (VIII. 13.) sz. határozata 
 
Jászladányi Móra Ferenc Általános iskola tájékoztatójának elfogadása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Jászladányi 
Móra Ferenc Általános iskola igazgatója Földváriné Greiz Ágnes által készített 
tájékoztatót az általános iskolában végzett oktató, nevelő munkáról a 2019/2020-as 
tanévre vonatkozóan az elhangzott kiegészítésekkel együtt. 
Képviselő-testület megköszöni a pedagógusok egész évi munkáját, valamint jó 
együttműködésüket az önkormányzattal.  
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Móra Ferenc Általános iskola helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

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

Tájékoztató a Szászbereki Kolping Katolikus Általános iskola Jászladányi 
Tagintézményében a 2019/2020-as tanévben végzett oktató, nevelő munkáról 
Előadó: Szikszai János tagintézmény-vezető, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a Kolping iskola írásos tájékoztatóját mindenki 
megkapta, Szikszai János tagintézmény-vezető nincs jelen az ülésen. Az ügyrendi bizottság 
ezt a napirendi pontot sem tudta tárgyalni a határozatképtelen ülés miatt. Megkérdezi a 
képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye az írásos anyaggal kapcsolatban? Ha 
kérdés merül föl, akkor azt továbbítják tagintézmény-vezető úr részére. 
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(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a Kolping 
iskola tájékoztatóját az előterjesztés szerint? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
183/2020. (VIII. 13.) sz. határozata 
 
Szászbereki Kolping Katolikus Általános iskola Jászladányi Tagintézménye 
tájékoztatójának elfogadása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szászbereki 
Kolping Katolikus Általános iskola Jászladányi Tagintézményének vezetője, Szikszai 
János által készített tájékoztatót az általános iskolában végzett oktató, nevelő munkáról 
a 2019/20120-as tanévre vonatkozóan. 
Képviselő-testület megköszöni a pedagógusok egész évi munkáját, valamint jó 
együttműködésüket az önkormányzattal.  
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola Jászladányi 

Tagintézménye helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

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

Tájékoztató a polgármester és a jegyző két ülés között átruházott hatáskörben hozott 
döntéseiről 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Lovász Imre jegyző 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: az átruházott döntésekről szóló írásos anyagot 
mindenki megkapta, melyet nem kíván szóban kiegészíteni, bizottság nem tárgyalta. 
Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye az írásos anyaggal 
kapcsolatban? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az 
átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerint? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
184/2020. (VIII. 13.) sz. határozata 
 
A polgármester és a jegyző 2020. június 18. – 2020. július 23. közötti időszakban 
átruházott hatáskörében hozott döntéseiről szóló tájékoztató elfogadására 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester 
és a jegyző 2020. június 18. – 2020. július 23. közötti időszakban átruházott 
hatáskörében hozott döntéseiről készült tájékoztatót az alábbiak szerint:  

 
Polgármester:  

Ügy típusa Határozatok 
száma 

Temetési költségekhez nyújtott települési támogatásról 12 
A rendkívüli települési támogatásról és halasztást nem tűrő 
ügyekben két bizottsági ülés között 

27 

Szemétdíjkedvezmény iránti kérelmekről 4 
Születésnapjukat ünneplők települési támogatásáról 1 
Bentlakásos intézményi ellátást igénybevevők települési 
támogatásáról 

122 

Összesen: 166 
 
Jegyző: 

Ügy típusa Határozatok 
száma 

A lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez nyújtott települési 
támogatásról 

21 

Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatásról 188 
Összesen: 209 

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

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

Előterjesztés a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodás 
módosításának elfogadására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Lovász Imre jegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a társulási megállapodásról készült írásos 
anyagot mindenki megkapta, átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre jegyző: a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás tagönkormányzata Jászladány 
Nagyközségi Önkormányzat is, így szükséges elfogadni a Társulási Megállapodás 
módosítását, mely azért szükséges, mert az eredeti megállapodásban volt egy kisebb 
adminisztratív elírás, ami most javításra kerülne, továbbá kiegészülne a Társulás feladatait 
ellátó jogi személy megnevezésével, tehát Jászladány Nagyközségi Önkormányzat adataival, 
illetve a legfontosabb indoka a módosításnak az, hogy Jászkisér kiválik a Társulásból. 
Szükséges lenne a Társulási Megállapodás módosításának elfogadása, és szükséges még egy 
döntés, hogy egységes szerkezetben is el legyen fogadva.  
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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 Társulási 
Megállapodást módosítását? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
185/2020. (VIII. 13.) sz. határozata 
 
A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodás módosításának 
elfogadásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és minősített 
többséggel jóváhagyja a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 
28/2020. (VII. 7.) számú határozatával elfogadott Társulási Megállapodás módosítását 
az alábbiak szerint: 
 

1./ A Társulási Megállapodás bevezető részében az  

„Az 1. pontban megnevezett helyi önkormányzatok” 

szövegrész helyébe az 

„A 3. pontban megnevezett helyi önkormányzatok” 

szövegrész kerül. 

 
2./ A Társulási Megállapodás 2. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: 

 „A Társulás Székhely Önkormányzatának  

neve:   Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 
címe:   5055 Jászladány, Hősök tere 6. sz. 
PIR száma:  732901 

A Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó jogi személy  

neve:   Jászladány Nagyközségi Önkormányzat, 
címe:   5055 Jászladány, Hősök tere 6. sz. 
PIR száma:  732901” 

 
3./ A Társulási Megállapodás „3. A Társulás tagjainak neve, székhelye, 

képviselője”  pontjában a  

• „Jászkisér Város Önkormányzata 
 Székhelye: 5137 Jászkisér, Fő út 7. 
 képviseli: Lukácsi György polgármester” 

szövegrész hatályát veszti. 
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4./ A Társulási Megállapodás „7. A főtevékenység államháztartási megjelölése” 
pontjában a 

„107051 Szociális étkeztetés” 

szövegrész helyébe a 

„107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán” 

szövegrész kerül, és a  

„074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei 
kormányzati funkció”  

szövegrész helyébe a 

„074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei” 

szövegrész kerül. 

 
5./ A Társulási Megállapodás „7. A főtevékenység államháztartási megjelölése” 

pontjában a 

„Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tevékenység 
szakfeladatai: 
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” 

szövegrész hatályát veszti. 

 
6./ A Társulási Megállapodás „7. A főtevékenység államháztartási megjelölése” 

pontjában az 

„A Társulás időtartama: A társulási megállapodást az 1. pontban 
megnevezett önkormányzatok határozatlan időre kötik.” 

szövegrész helyébe a 

„A Társulás időtartama: A társulási megállapodást a 3. pontban 
megnevezett önkormányzatok határozatlan időre kötik.” 

szövegrész kerül. 

 
7./ A Társulási Megállapodás „11. A Társulási tanács” pontjában az 

„A Társulási tanács az önkormányzati társulás döntéshozó szerve, 
amelyet az Mötv. 94.§ (2) bek. alapján a társult önkormányzatok 
képviselő-testületei által delegált tagok alkotják, létszáma: 13 fő.”  

szövegrész helyébe az 

„A Társulási tanács az önkormányzati társulás döntéshozó szerve, 
amelyet az Mötv. 94.§ (2) bek. alapján a társult önkormányzatok 
képviselő-testületei által delegált tagok alkotják, létszáma: 12 fő.” 

szövegrész kerül, és az 

„A Társulási tanács akkor határozatképes, ha a 13 tag képviselője 
közül legalább 7 képviselő jelen van.” 

szövegrész helyébe az 
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„A Társulási tanács akkor határozatképes, ha a 12 tag képviselője 
közül legalább 7 képviselő jelen van.” 

szövegrész kerül. 

 
8./ A Társulási Megállapodás 1. számú függelékében a  

„Jászkisér Város Önkormányzata 5137 Jászkisér, Fő u. 7. 5.382” 

szövegrész hatályát veszti. 

 
9./ A Társulási Megállapodás 1. számú függelékében az  

„A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás lakosságszáma: 66.589” 

szövegrész helyébe az 

„A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás lakosságszáma: 61.207” 

szövegrész kerül. 

 
Erről: 1./ Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás székhelyén 

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

 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az egységes 
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
186/2020. (VIII. 13.) sz. határozata 
 
A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodásának jóváhagyásáról 
 

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

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

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

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

 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a napirendi ponthoz tartozó írásos anyagot 
mindenki megkapta, átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre jegyző: a következő napirendi ponttal együtt szeretné összefoglalni, tekintettel 
arra, hogy ugyanaz a helyzet sajnos mind a két esetben. 2020. július 9-i ülésén a képviselő-
testület kiírta a pályázatot, melyben a pályázat benyújtásának határidejét augusztus 7-i 
időpontban határozta meg. Tekintettel arra, hogy határidőre pályázat nem érkezett, így 
javasolja a pályázat eredménytelenné nyilvánítását. Továbbá tekintettel arra, hogy igazgatási 
szünet volt az elmúlt két hétben, így új pályázat kiírását nem terjesztettek a testület elé, de a 
közalkalmazotti törvény alapján, ha lenne orvos jelentkező, akkor pályázat kiírása nélkül is 
lehetne kinevezni orvost.  
  
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 kiírt 
pályázat eredménytelenné nyilvánítását? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
187/2020. (VIII. 13.) sz. határozata 

Az I. számú felnőtt háziorvosi álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálásáról 
 

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

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

  é r t e s ü l n e k .  
 
 

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

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

 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: az írásos anyagot szintén mindenki megkapta, 
ugyanaz a helyzet, mint az előző napirendi pontnál, nem érkezett be pályázat. Megkérdezi Dr. 
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Bakos Beáta doktornőt, hogy van-e róla információja, hogy a helyettes doktor úr kíván-e 
maradni? 
 
Dr. Bakos Beáta képviselő: nincs róla információja. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: akkor meg fogja keresni személyesen. 
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 kiírt 
pályázat eredménytelenné nyilvánítását? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
188/2020. (VIII. 13.) sz. határozata 
 
A III. számú felnőtt háziorvosi álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a III. számú felnőtt 
háziorvosi álláshelyre kiírt pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítja mivel a 
pályázati kiírásban meghatározott határidőig nem érkezett be pályázat. 

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

  é r t e s ü l n e k .  
 
 

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

Előterjesztés a Medicopter Alapítvány támogatásra irányuló kérelmének 
megtárgyalására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a Medicopter Alapítvány megkereste az 
önkormányzatot támogatást kérve, az írásos kérelmet minden képviselő megkapta. 
Amennyiben a képviselő-testületnek szándékában áll támogatni az alapítványt, akkor azt a 
civil keret tartalékából tudja megtenni, abból van erre lehetőség. Pénzügyi bizottság tárgyalta, 
elnök urat kérdezi, hogy milyen javaslat született? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a pénzügyi bizottság 
javaslata, hogy a képviselő-testület ne támogassa az alapítványt.  

 
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? 
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A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
189/2020. (VIII. 13.) sz. határozata 
 
A Medicopter Alapítvány támogatásra irányuló kérelmére 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel 2020. évben a civil szervezetek 
részére elkülönített összegből nem támogatja a Medicopter Alapítványt. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben 
 3./ Medicopter Alapítvány 

  é r t e s ü l n e k .  
 
 

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

Előterjesztés az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló  
2/2005. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Lovász Imre jegyző 

 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a rendelet módosításáról készült írásos anyagot 
mindenki megkapta, átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre jegyző: a közművelődési helyi önkormányzati rendeletet 5 évente szükséges 
felülvizsgálni, mely legutóbb 2016. november végén került módosításra, tehát 
felülvizsgálatra. Az idei év végére lett betervezve a felülvizsgálat, viszont a képviselő-testület 
közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázatot nyújtott be, és a Magyar 
Államkincstár hiánypótlási felhívást tett közzé, melyben kérte, hogy a helyi önkormányzati 
rendelet módosítsa a testület a jelenleg is hatályban lévő törvénynek megfelelően. 2017-ben 
volt törvényi változás, a mely még nem történt átvezetésre a helyi rendeletben. Ennek a 
törvénymódosításnak a következtében nevesíteni kell egyrészt a közművelődési intézményt, 
amelynél a Művelődési Ház lenne nevesítve, illetve közösségi színteret kell még kötelezően 
nevesíteni, közösségi színtérnek pedig a könyvtár épülete illetve a művelődési ház épülete lett 
megjelölve. A rendelet bevezető része kerül még módosításra, tekintettel arra, hogy tavalyi év 
elejétől már a rendelkező részt is lehet 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 rendelet 
módosítását az előterjesztés szerint? 
A Képviselő-testület a rendeletmódosítást 8 igen szavazattal – minősített többséggel – 
egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:  
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2020. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló  
2/2005. ( I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 (A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 

 
   

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

Előterjesztés a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérelmére bérkiegészítés jóváhagyására 
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérelmét 
mindenki megkapta, átadja a szót Lajosné Kiss Klára intézményvezetőnek. 
 
Lajosné Kiss Klára intézményvezető: ahogyan az előterjesztésben is szerepel, az intézmény 
mindkét egységében emberhiány lépett fel. A bölcsőde esetében próbálták szakképzettséggel 
rendelkező munkavállalóval betölteni az álláshelyet, ami sikerült is, csak 2 hét után 
felmondott. Egy másik munkavállaló személyében a GINOP-os pályázat keretében plusz 
embert tudtak biztosítani. A szakhatóság jóváhagyásával a megfelelő iskolai tanulmányokat 
folytató munkavállaló elfogadható, s mivel pénzmaradvány keletkezik az ember hiányból, így 
szeretné, ha ugyanazt a juttatást megkaphatná, mint az összes többi dolgozó. Az óvoda 
esetében szeptember 1-től 5 pedagógus fog hiányozni, így ott is bérmaradvány keletkezik. A 
GINOP pályázaton belül ezt az álláshelyet szakképzetlen dolgozóval tudnák betölteni, neki is 
szeretné ugyanazt a juttatást megadni, mint a többi ilyen munkakörben dolgozó juttatása. 
 
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 bér-kiegészítési kérelmet, a kérelemben szereplő összeg az Óvoda 
költségvetésében rendelkezésre áll, így a bizottság támogatja az óvoda kérelmét. 
 
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 
190/2020. (VIII. 13.) sz. határozata 
 
A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérelmére bérkiegészítés jóváhagyására 
 
 




