
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

2020. szeptember 24-én megtartott soros nyílt ülésén, 

 a Művelődési Ház színháztermében. 

 
 
 
Jelen vannak: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt 
Arnold, Bertalan László, Gyárfás Lajos, Dr. Mikola Nóra, Seresné Lados Éva, Tóth Imre 7 fő 
képviselő. 
 
Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Dr. Bakos Beáta, Bajzáthné Bertalan Ildikó 2 fő 
képviselő. 
 
Tanácskozási joggal jelen van:  

Lovász Imre jegyző, 
Vinczéné Gál Éva a Polgármesteri Hivatal igazgatási osztályvezetője, 
Mezei Norbert a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője, 
Lajosné Kiss Klára a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője,  
Kun Adrienn a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár megbízott 
vezetője, 
Göröcs László a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény megbízott 
vezetője, 
Garicsné Holló Hajnalka Közterület-felügyelő, 
Szabó László mezőőr, 
Szabó József mezőőr, 
Dr. Nagy Ernő rendőr alezredes, a Jászberényi Rendőrkapitányság vezetője, 
Tóth Dániel rendőr őrnagy, a Jászladányi Rendőrőrs parancsnoka, 
Kovácsné Szabó Veronika a Jászladányi Móra Ferenc Általános Iskola igazgató, 
Lólé Gyula a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 
Rácz Tamás József NÜVI dolgozó, 
Nyitrainé Kiss Katalin közalkalmazott, 
Dankó Zoltán főépítész, 
a lakosság részéről 2 fő. 
 
 

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester nagy tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit 
a mai soros képviselő-testületi ülésen, megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 7 fő jelen van, 
Bajzáthné Bertalan Ildikó és Dr. Bakos Beáta képviselők jelezték távolmaradásuk okát, a 
képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitja. A meghívóban 27 napirendi pont 
tárgyalása szerepel, megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek plusz 
napirendi pont, illetve módosító javaslata? 
 
Bagi Zsolt Arnold képviselő: szeretné kérni, hogy nyílt ülés végén Egyebek című napirendi 
pontot tárgyaljon a képviselő-testület. 
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: nyílt ülésben javasolja plusz napirendi pontként 
tárgyalni az EFOP-1.6.2-16-2017-00035 azonosítószámú „Komplex telepprogram 
Jászladányon II.” pályázat kapcsán új konzorciumi partner bevonásáról szóló előterjesztést.  

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
nyílt ülésben 26. napirendi pontként az EFOP-1.6.2-16-2017-00035 azonosítószámú 
„Komplex telepprogram Jászladányon II.” pályázat kapcsán új konzorciumi partner 
bevonásáról szóló előterjesztést tárgyalja a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
199/2020. (IX. 24.) sz. határozata 
 
Napirend kiegészítése 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi 
ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben 26. pontként kíván 
tárgyalni: 

26./ Előterjesztés az EFOP-1.6.2-16-2017-00035 azonosítószámú „Komplex 
telepprogram Jászladányon II.” pályázat kapcsán új konzorciumi partner 
bevonására 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
  Nyitrainé Kiss Katalin szakmai vezető 

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 27. napirendi pontként Egyebek napirendi pontot tárgyaljon a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
200/2020. (IX. 24.) sz. határozata 
 
Napirend kiegészítése 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi 
ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben 27. pontként kíván 
tárgyalni: 

27./ Egyebek 
 Előadó: Bagi Zsolt Arnold alpolgármester 

 

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 27 napirendi pontot nyílt ülésben, 2 napirendi pontot zárt ülésben tárgyal 
a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
201/2020. (IX. 24.) 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 :  
 

KÖZMEGHALLGATÁS  

Témája: 
 Közrend, közbiztonság  

 
 

1./ Beszámoló Jászladány tűzvédelmi helyzetéről és a tűzvédelem érdekében 
tett intézkedésekről 

 Előadó: Hivatásos tűzoltóság parancsnoka, vagy helyettese, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

2./ Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről és a Jászladányi 
Rendőrőrs munkájáról 

 Előadó: Jászberény Rendőrkapitányság vezetője, 
  Jászladányi Rendőrőrs parancsnoka, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

3./ Beszámoló a Közterület-felügyelet 2019. évi munkájáról 
 Előadó: Közterület-felügyelet, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

4./ Beszámoló a Mezőőri szolgálat 2019. évi munkájáról 
 Előadó: Mezőőri szolgálat, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

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

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

6./ 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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7./ Tájékoztató az önkormányzat 2020. I. félévi költségvetésének helyzetéről  
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

8./ Beszámoló a szünidei étkeztetés tapasztalatairól 
 Előadó: Lovász Imre jegyző, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

9./ Beszámoló a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi 
munkájáról, különös tekintettel a társadalmi felzárkózás elősegítésére 

 Előadó: Lólé Gyula elnök 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

10./ Előterjesztés az Esélyegyenlőségi Terv elfogadására 
 Előadó: Lovász Imre jegyző, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

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

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Lovász Imre jegyző 

12./ Javaslat a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérelme alapján maximális 
csoportlétszám növelésére 

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

13./ Előterjesztés a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményben maximálisan 
felvehető gyermeklétszám felülvizsgálatára, az alapító okirat 
módosítására 

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

14./ Előterjesztés a védőnői álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálására 
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Lovász Imre jegyző, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

15./ Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2021. évi pályázati fordulójához történő csatlakozásra, 
valamint az ösztöndíjpályázat elbírálási szempontjainak meghatározására 

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

16./ Előterjesztés az EFOP-1.6.2-16-2017-00035 azonosítószámú "Komplex 
telepprogram Jászladányon II" pályázat kapcsán közösségfejlesztő 
tevékenység ellátására - vezető közösségfejlesztő szakember kiválasztására 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
  Nyitrainé Kiss Katalin szakmai vezető 

17./ Előterjesztés az EFOP-1.6.2-16-2017-00035 azonosítószámú "Komplex 
telepprogram Jászladányon II" pályázat kapcsán közösségfejlesztő 
tevékenység ellátására - közösségfejlesztő szakember kiválasztására 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
  Nyitrainé Kiss Katalin szakmai vezető 



 5 

18./ Előterjesztés az EFOP-1.6.2-16-2017-00035 azonosítószámú "Komplex 
telepprogram Jászladányon II" pályázat kapcsán workshopok moderátori 
feladatainak ellátására szakember kiválasztására 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
  Nyitrainé Kiss Katalin szakmai vezető 

19./ Előterjesztés az EFOP-1.6.2-16-2017-00035 azonosítószámú "Komplex 
telepprogram Jászladányon II" című pályázat kapcsán team szupervízió 
biztosítására szakember kiválasztására 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
  Nyitrainé Kiss Katalin szakmai vezető 

20./ Előterjesztés az EFOP-1.6.2-16-2017-00035 azonosítószámú "Komplex 
telepprogram Jászladányon II" című projekt keretében tájékoztatás és 
nyilvánossággal kapcsolatos feladat ellátására szolgáltató kiválasztására 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
  Nyitrainé Kiss Katalin szakmai vezető 

21./ Előterjesztés az EFOP-2.4.1-16-2017-00065 azonosítószámú "Komplex 
telepprogram Jászladányon II- lakhatási feltételek fejlesztése" című 
projekt keretében tájékoztatás és nyilvánossággal kapcsolatos tevékenység 
ellátására szolgáltató kiválasztására  

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
  Lovász Imre jegyző 

22./ Előterjesztés az EFOP-2.4.1-16-2017-00065 azonosítószámú "Komplex 
telepprogram Jászladányon II- lakhatási feltételek fejlesztése" című 
projekt keretében tervező kiválasztására  

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
  Lovász Imre jegyző 

23./ Előterjesztés a T-Plasztik Kft. kérelmének megtárgyalására Jászladány 
Nagyközség Településrendezési eszközeinek (TRE) módosítása 
tekintetében 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Dankó Zoltán főépítész, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

24./ Előterjesztés felnőtt háziorvosi helyettesítési díj felülvizsgálatára 
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Lovász Imre jegyző, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

25./ Előterjesztés az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú "Humán 
szolgáltatások fejlesztése Jászapáti járásban" című projekt keretében 
szociális támogató kiválasztására 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
  Lovász Imre jegyző 

26./ Előterjesztés az EFOP-1.6.2-16-2017-00035 azonosítószámú „Komplex 
telepprogram Jászladányon II.” pályázat kapcsán új konzorciumi partner 
bevonására 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
  Nyitrainé Kiss Katalin szakmai vezető 
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27./ Egyebek 
 Előadó: Bagi Zsolt Arnold alpolgármester 
  

Zárt ülés: 
 

28./ Előterjesztés a Jászladány, Kossuth Lajos u. 113. szám (1379/1 és 1379/2 
hrsz.) alatti ingatlan értékesítési ajánlatának megtárgyalására  

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

29./ Személyi javaslatok Jász-Nagykun-Szolnok Megyei kitüntető díjakra 
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,  
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

 

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

 
 

KÖZMEGHALLGATÁS  

 
Témája: 

 Közrend, közbiztonság  
 
 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a közmeghallgatás témája a közrend, 
közbiztonság. Köszönti a meghívott vendégeket és az érdeklődőket. Megkérdezi a 
jelenlévőket, hogy a közmeghallgatás keretében van-e valakinek kérdése, véleménye, 
javaslata a közrend, közbiztonsággal kapcsolatosan, vagy egyéb témában? 
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: tekintettel arra, hogy a közmeghallgatás 
keretében felszólalás, kérdés nem hangzott el, így a képviselő-testület a napirendi pontok 
megtárgyalásával folytatja ülését.  

 
 
 

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

Beszámoló Jászladány tűzvédelmi helyzetéről és a tűzvédelem érdekében tett 
intézkedésekről 
Előadó: Hivatásos tűzoltóság parancsnoka, vagy helyettese, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Jászladány tűzvédelmi helyzetéről és a 
tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről szóló írásos beszámolót mindenki megkapta. A 
katasztrófavédelmi igazgatóság részéről tűzoltó alezredes úr jelezte, hogy nem tudnak részt 
venni a mai képviselő-testületi ülésen, ha bármilyen kérdés van az írásos anyaggal 
kapcsolatosan, akkor azt írásban fogják megküldeni a tűzoltóság részére. Pénzügyi bizottság 
tárgyalta a beszámolót, elnök urat kérdezi, hogy milyen javaslat született? 



 7 

Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a pénzügyi bizottság 
tárgyalta, és elfogadásra javasolja a beszámolót az írásos előterjesztés szerint.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy az írásos 
anyaggal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, véleménye, más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a 
beszámolót a pénzügyi bizottság javaslatára? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
202/2020. (IX. 24.) sz. határozata 
 
A Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi tevékenységéről szóló 
beszámolójának elfogadása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, és a 
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a 
Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beszámolóját a 2019. évi 
tevékenységéről, Jászladány tűzvédelmi helyzetéről, és a tűzvédelem érdekében tett 
intézkedésekről, az írásos előterjesztés szerinti tartalommal. 
Képviselő-testület megköszöni a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóság dolgozóinak, és a 
Jászkiséri Önkormányzati Tűzoltóság dolgozóinak munkáját, együttműködésüket az 
önkormányzattal.  

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság Jászberény 

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

Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről és a Jászladányi Rendőrőrs munkájáról 
Előadó: Jászberény Rendőrkapitányság vezetője, 
 Jászladányi Rendőrőrs parancsnoka, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a közrend, közbiztonság helyzetéről készült 
írásos beszámolót mindenki megkapta. Átadja Dr. Nagy Ernő rendőrkapitánynak a szót.  
 
Dr. Nagy Ernő r. alezredes: kicsit furcsa ez a helyzet, mert már majdnem a 2020. évi 
beszámolót kellene tárgyalni, de sajnos egy olyan pandémiás helyzet állt elő Magyarországon, 
amiben mindenkinek megvolt a maga feladata, így a rendőrségnek is. Egyre fokozódik a 
biztonsági probléma, ennek ellenére igyekeznek mindannyian helyt állni, dolgoznak, mert az 
élet nem áll meg. Azt gondolja, hogy Jászladány település közbiztonsága egy elég hosszú utat 
tett meg, míg a mai napi szintig elért. Ha azt vizsgálják meg, hogy az elmúlt 10 évben milyen 
átlagos regisztrált bűncselekményi számok voltak azt kell, hogy mondja 300 db fölötti 
bűncselekmény történt, az elmúlt 5 év is még 200 db fölötti bűncselekményt hozott, és azt 
gondolja, hogy az elmúlt 3 év volt az, amikor már 200 alatti bűncselekményi számokról 
lehetet beszélni. Jászladánynál, szinte egyedül a jászságban a legkiegyensúlyozottabb a 
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közbiztonság, számadatokban is ugyanannyi bűncselekmény történt, mint az elmúlt évben, 
összesen 177. Jászladányon jellemzően a vagyon elleni bűncselekmények dominálnak, talán 
egy picit a lakosság összetétele és a jellegzetessége ennek a területnek, ami egyébként nem 
különbözik más településektől sem. Azt gondolja, hogy az embereket legjobban irritáló 
bűncselekmények, ami a szubjektív biztonságérzetét borzolják, egyre kevesebb számban 
jelennek meg a közterületeken. A tulajdon elleni szabálysértésről szólva nagyon pici 
különbség van, egy 5-ös számról beszélhetnek a település vonatkozásában, pozitívumként 
mindenképpen érdemes kiemelni, hogy a felderítések száma megduplázódott. A település 
közlekedésbiztonságánál még van mit tenni, 13 személyi sérüléssel járó baleset történt 2019-
ben, ami egy kiugró szám az elmúlt időszakhoz képest. Úgy gondolja, hogy ebben az évben 
már a meghatározott feladatok hozni fogják a hozzájuk fűzött reményeket, biztos benne, hogy 
ebből mindenképpen előre fognak lépni. Ebben a témában már az 1 eset is sok. Hála Istennek 
halálos eredményű baleset nem történt a településen, viszont a súlyos balesetek, amik 
bekövetkeztek főleg a belterületeken, azokkal szemben mindenféleképpen tenni kell, és tenni 
is érdemes. Nagyon sok számot nem kíván mondani, hiszen nagyon összefoglaló a jelentés és 
nem is biztos, hogy ezekre kíváncsiak. A bűnmegelőzési és baleset megelőzési kampányokkal 
megjelentek a településen, mint minden településen a jászságban. Ezeknek van értelme, van 
alapja, és a jövő is ez, hogy már kis korban, kisiskolás korban, de már az óvodásoknál is a 
közlekedésre való nevelést a jogszabálykövetést igyekeznek beépíteni a mindennapokba. A 
megelőzési programjukkal szeretnének eljutni azokhoz az emberekhez, akik a sértetté válás 
vagy az áldozattá válás szempontjából referáltabbak. A településen is több időskorú ember él, 
ők már kicsit kiszolgáltatottabbak a mai kor bűnözésének. A prevenciós előadásaikat elhozták 
erre a településre is, arra tud ígéretet tenni, hogy ebben az évben is folytatódni fog, ahogyan a 
veszélyhelyzet és a vírushelyzet megengedi. Azt gondolja, hogy összességében a kollégái jó 
szintű munkát végeztek, ki kell emelnie azt, hogy ebben a munkában nincsenek egyedül, ez 
nem működhetne, és nem is lenne ilyen eredményes, ha a polgárőrség és társszervek nem 
lennének a segítségükre. Könnyű helyzetben van, mert a polgárőrség elnöke is a képviselő-
testület tagja, így meg tudja köszönni a 2019. évi munkát, valamint a 2020. évit is. Köszöni az 
áldozatos munkát a társszerveknek is, akikkel közösen tudták ezt elérni, hogy Jászladány 
település közbiztonsága jelenleg kiegyensúlyozott és harmonizált. Megköszöni a megtisztelő 
figyelmet.  
 
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 írásos anyagot, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a közrend, 
közbiztonság helyzetéről és a Jászladányi Rendőrőrs munkájáról szóló beszámolót azzal a 
kiegészítéssel, hogy a képviselő-testület 2020.09.24-i ülésén kerüljenek megválaszolásra a 
bizottság ülésén elhangzott alábbi kérdések: 

- a kábítószerrel kapcsolatos szerek fogyasztására Jászladány tekintetében, illetve 
ezzel kapcsolatos bűnesetek számára miért nem tér ki a beszámoló? 

- az elmúlt években problémát jelentő áramlopások száma hogyan alakult? 
- a 3227-es út kamionforgalmával kapcsolatban milyen intézkedések történtek? 

 
Dr. Nagy Ernő r. alezredes: a kábítószer vonatkozásában szeretne betekintést engedni a mai 
Magyar jogszabályi környezetbe. Nagyon kevés olyan szer van, ami kábítószer, ez egy listán 
jelenik meg. Megtapasztalásaik alapján a jászság településein nem a kábítószerek jelentenek 
problémát, hanem az új pszichoaktív anyagok. A kábítószer egy olyan lista, amit azok az 
emberek, akik az egyéb anyagokat fogyasztják, meg sem tudják fizetni. Ezek a szerek legtöbb 
esetben vagy nem minősülnek semminek, legtöbbje vegyszert tartalmaz, amely bárki által 
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megvásárolható, rovarirtó, vagy rágcsáló irtó anyagokból áll össze. Azoknak az anyagoknak a 
fogyasztása szabálysértés, amelyek új pszichoaktív anyagnak minősülnek. Csak a terjesztése, 
a forgalmazása az, ami bűncselekményi kategóriába sorolható. Több olyan ügy van, nem csak 
Jászladányon, amiben bíznak, hogy előbb-utóbb be fog érni. Polgármester asszonnyal és 
polgárőr elnök úrral már többször átbeszélték, az a cél, hogy azokhoz az emberekhez érjenek 
el, akik ezt a szert másoknak a kezükbe nyomják. Nem csak itt, hanem más településeken is 
vannak olyan nyomozások folyamatban, amiről most nem tud nyíltan beszélni, hiszen 
rengetegben van leplezeti eszköz alkalmazva, ami titkos információ gyűjtést jelent. 
Mindenféleképpen azon vannak, és ebben együtt tudnak gondolkodni a település vezetőivel, 
hogy próbálnak ebben rendet tenni. Jelen pillanatban az igazi, konkrét kábítószer nem jelenik 
meg a területen. Heroin, kokain nincsenek Jászladányon. Ha ilyenek lennének, akkor teljesen 
másképpen tudnának ezen elindulni. Amíg sajnos embereket látnak összeesve az utcán és a 
vizsgálatok azt mutatják ki, hogy a szervezetükben kimutathatóan toxikológiai szakértő 
szerint nincs olyan anyag, ami a listán szerepel, akkor egyszerű jogalkalmazóként nehéz 
helyzetben vannak. Kaptak segítséget a polgárőrségtől, illetve saját kollégáik vonalán is 
megvan az a kör, akinek a szerepét vizsgálják Jászladány vonatkozásában, bízik benne, hogy 
ez előbb-utóbb révbe fog érni.  
Az áramlopások vonatkozásában azt látja, hogy előfordul még a település vonatkozásában, de 
ez eléggé eseti jellegű. Több olyan ügyük fordult már meg, ami korábbi fogyasztás, és most 
derül ki. Azt látni kell, hogy sűrűn mozognak az emberek a településen. Sok segítséget 
kapnak a polgárőrségtől a látható illegális vételezéssel kapcsolatban, amikor látható a tény, 
akkor az elég hamar megszakítható folyamat, és több esetben nem is jelent bűncselekményi 
tényállást, hiszen 50 ezer forint értékig a lopás szabálysértésnek minősül. Néhány olyan ügy 
van a rendszerükben, ami milliós tételű lopásnak számít, ez több hónapos, akár több éves 
fogyasztást jelent. Nem tipikusan előforduló bűncselekmény ez már a település 
vonatkozásában, előfordul eseti jelleggel. 
A 3227-es úttal kapcsolatban 2019. év vonatkozásában azt a két hónapot tudja tisztán 
elmondani, ami a novemberi érkezése után történt. Sokat jár a településen, volt közlekedési 
szakemberként rendkívüli mértékű csökkenést lát ennek a gépjármű kategóriának a 
településen való áthaladásán. A KRESZ 48. szakasz 14. bekezdése egyértelműen rendelkezik 
az útdíj elkerülésének a szabályáról, viszont azt is tudomásul kell venni, hogy rengeteg olyan 
jármű van, ami szabályosan halad át a településen, hiszen rengeteg olyan lerakó van, ami csak 
ezen az útvonalon közelíthető meg. 2020. évet érintően még pontosabb számokról fog tudni 
szolgálni, már csak azért is, mert napi szinten feladatként határozta meg, ezt polgármester 
asszonnyal részletesen kielemezték. Ezekben konkrét feladatokat határozott meg, 
őrsparancsnok úr is alá tudja ezt támasztani, napi szintű az ellenőrzés, nem visszatérő jellegű, 
segítséget kapnak még a megyei forgalomellenőrzőktől is, tehát kérte még a főkapitányság 
segítségét is. Minden rendőrőrs, a jászapáti rendőrőrs is be lett vonva, hiszen az ide való 
közlekedésnek ő is egy markáns szűrője lehet, folyamatos ellenőrzéseket végeznek. Hetente 
legalább 50-60 olyan jármű kerül kiszűrésre csak ebből a térségből, amelyek mulasztást 
követnek el. A rendőrség is látja ennek a problémáját, az út burkolatának megóvása is cél, 
elsődleges céljuk a balesetek megelőzése, és ebben van veszélyforrás. Azt tudja ígérni, amit 
eddig is polgármester asszonynak megtett, hogy ez a rendőrségnél nem kerül le a napirendről.   
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e 
valakinek kérdése az írásos anyaggal, vagy az elhangzottakkal kapcsolatban? 
 
Bagi Zsolt Arnold alpolgármester: évek óta probléma az elektromos kerékpárral, motorral 
való közlekedés. Többször kapott arra ígéretet, hogy ezt majd fogják nézni, hiszen kicsi visz 
még kisebbet, nagy visz három kicsit. Ezen kívül probléma még, hogy nem igazán látja a 
járőrszolgálatot. Azt látja, hogy a rendőrségi autóval, amire rá van írva, hogy szolgálunk és 
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védünk, járnak a rendőrök, viszont olyan járőrszolgálatot nem lát, amikor találkozni lehet a 
rendőrökkel. Nem is érti, hogy mikor történhetett a 450 igazoltatás. Nagyon nehéz 2020. 
kilencedik hónapjának a végén a 2019-es évről beszélni, hiszen összemosódnak az évek alatt 
a dolgok. 2019. és 2020. vonatkozásában a péntekenként kezdődő ballagások, keresztelők, 
különböző családi rendezvények zajhatásai nagyon zavaróak, különösen este 10 óra után. Úgy 
gondolja, hogy nem azzal kellene a lakosoknak foglalkozniuk, hogy a 112-es telefonszámot 
hívják, hanem úgy gondolja, hogy a helyi rendőri szolgálatnak is meg kellene hallania ezt, és 
észrevennie, hogy ez zavaró. Ez a jelenség egyre jobban elharapózik a településen. Ha 
bemegy a templomba, akkor azt nem hallják, hogy ott imádkozik, de ha a fakeresztes 
templomban imádkoznak, akkor azt 2 kilométerről hallja. Ez a lakosok feladata lenne, hogy 
felszólítsák ezeket az embereket? Úgy gondolja, hogy ha van hétvégén rendőri szolgálat, 
akkor nekik kellene felhívni a figyelmet, hogy halkabban végezzék az adott tevékenységet. 
Szeretné megkérdezni, hogy a kerékpárút közlekedési szempontból kihez tartozik, az 
önkormányzathoz, a rendőrséghez, vagy a közúthoz? 
 
Dr. Nagy Ernő r. alezredes: a kerékpárút üzemeltetését a Magyar Közút Zrt. végzi, a 
rendőrségnek nincsen üzemeltetési feladata.  
 
Bagi Zsolt Arnold alpolgármester: ha valamilyen baleset vagy szabálysértés történik, akkor 
az a rendőrség vizsgálja nem? 
 
Dr. Nagy Ernő r. alezredes: természetesen igen.  
 
Bagi Zsolt Arnold alpolgármester: ha a rendőrség használná azt a két kerékpárt, amit pár éve 
Bertalan János felajánlott részükre, akkor 1 főnek állandóan a kerékpárt kellene ragasztania. 
Széttört üvegekkel van tele a kerékpárút. Ha alpolgármesterként szólni mer a lakosoknak, 
akkor azt kapja válaszul, hogy Magyarország a magyaroké. Megérti, hogy nekik is 
ugyanolyan joguk van ott tartózkodni, de van kerékpáros oldal és gyalogos oldal is, és az 
egész tele van üvegcseréppel. 
 
Bertalan László képviselő: megköszöni a polgárőrségnek szóló dicséreteket. 2019-ről 
szeretne szólni, bár nagyon nehéz már elválasztani a két évet, mert összemosódnak a dolgok. 
Az elmúlt években már többször esett szó arról, hogy közterületi rendőri jelenlét, 
járőrszolgálat nincs. 2014, 2015 és 2016-os évekre visszatekintve, amikor besegített a 
készenléti rendőrség is a rendőri jelenlétnek nagy hatása volt. A készenléti rendőrség 
Jászladányra már nem jön valamilyen oknál fogva. Tudják, hogy Jászladányon, a rendőrőrsön 
egyre kevesebb a létszám, viszont a településen nagyon nagy szükség lenne több rendőrre, és 
több közúti járőri szolgálatra, mert azokat a szabálytalankodókat meg lehetne szólítani, 
amelyeket Bagi Zsolt alpolgármester úr is említett. Több esetben érkezik irányukba jelzés 
arról, hogy elment a rendőrautó, de nem szólt semmit a szabálytalankodóknak. Már a 
lakosokat irritálja, hogy a rendőr nem tesz semmit, bár nem tudják mi áll a háttérben, lehet, 
hogy éppen máshová hívták, és az adott helyzetre már nem tud reagálni, de a lakosság 
körében ez nem elfogadott. Jelenleg javuló tendenciát lát a 2019. évhez képest, nem tudja, 
hogy ez annak köszönhető-e, hogy kapitány úr van Jászberényben, és a főkapitány úr 
személye is más lett. Bízik benne, hogy a személycserének is köszönhető a változás, nem csak 
annak, hogy a beszámolót most tárgyalják. 
 
Dr. Nagy Ernő r. alezredes: fontos kapocs a lakosság, nélkülük nem tudnak eredményesek 
lenni, sajnos nem tudnak minden sarkon ott állni, a humán erőforrásaikkal kell jól 
gazdálkodniuk, és ott kell lenniük, ahol éppen probléma van. A kritikát szívesen fogadja, 
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polgárőr elnök úrral rengeteg dologban egyeztettek már, várják a további jelzéseket is, 
amelyekből tudnak építkezni. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: ha ennek a beszámolónak a tárgyalása 
márciusban megvalósul, akkor biztos benne, hogy nem ezek a gondolatok fogalmazódnak 
meg a képviselőkben. Volt egy olyan megbeszélés, ami nem egy személyt, hanem az egész 
képviselő-testületet érintette, az a beszélgetés viszont nem jött létre, ahol ezt szélesebb 
körben, az őrs részéről és a képviselő-testület részéről meg tudták volna vitatni. Személyesen 
saját magát rosszul érintette az a dolog, hogy egy tollvonással szüntethető meg akár egy 
polgárőrség működése, amely már több mint 21 éve önszerveződésből jött létre a településen, 
és a mai napig több mint 50 fővel működik, és önkéntes szolgálatot vállalnak a helyi lakosok. 
Nagyon fontos a képviselő-testületnek és a településnek a polgárőrség. Nagyon örül, hogy 
ennek a végkimenetele az lett, mindenféle személyeskedést félretéve, hogy kaptak a 
kapitányság élére egy új kapitányságvezetőt, és a főkapitányság élére új főkapitányt, akinek a 
személyét és álláspontját még nem ismerik, viszont érzékelik a pozitív változásokat, ami 
eddig nem volt jellemző. Az elmúlt időszakban, 2-3 éve ez nem volt jellemző, és ha ezért 
kapitány úrnak kell köszönetet mondani, akkor ezt most megteszi. Köszöni azt az intézkedést, 
azt a ráhatást, amit a helyi őrs dolgozóira gyakorol. Kapitány úr említette, hogy a pozitív és 
negatív kritikából is lehet tanulni, ezt a képviselő-testület tagjai is érzik a lakosok részéről. 
Megköszöni a pozitív elmozdulást, az együttműködést, őrsparancsnok úrnak is a hozzáállását, 
illetve azt, hogy mindig segítséggel fordul az önkormányzat felé. Bízik benne, hogy ez a 
kapcsolat hosszú távú lesz, őszintén reméli, hogy nem kell 1 éven belül kapitány úrtól 
megválni, a képviselő-testület a választásig biztosan itt lesz, előre néznek, és dolgoznak azon, 
hogy minél többet és hatékonyabban tudjanak együttműködni, akár a polgárőrséggel, 
rendőrséggel, vagy a lakosokkal, akik az önkormányzathoz fordulnak. A jövőben is 
kommunikálni fogják azokat az észrevételeket, amelyek a lakosoktól érkeznek akár jogosan, 
akár jogtalanul. Természetesen, ha ez időben orvosolva van, akkor a problémákat hosszú 
távon meg tudják oldani. Megköszöni, hogy elfogadták a meghívást, és elkészítették a 
beszámolót, és a kérdések megválaszolásában rendelkezésre álltak. 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 beszámolót az elhangozott kiegészítésekkel együtt? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
203/2020. (IX. 24.) sz. határozata 
 
Jászladány település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság javítására tett 
intézkedésekről szóló 2019. évi beszámoló elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja Jászladány település 
közbiztonságáról, a közbiztonság javítására tett intézkedésekről szóló 2019. évi 
beszámolót az előterjesztés szerint, a szóbeli kiegészítésekkel együtt. 

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



 12 

Dr. Nagy Ernő r. alezredes: nagyon jó egészséget kívánva elköszön, és biztosítja a 
polgármester asszonyt, képviselő-testületet, hogy mindenben állnak rendelkezésre.  
 

(Dr. Nagy Ernő r. alezredes kapitányságvezető, és  
Tóth Dániel r. őrnagy őrsparancsnok elhagyják a tanácstermet.) 

 
 

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

Beszámoló a Közterület-felügyelet 2019. évi munkájáról 
Előadó: Közterület-felügyelet, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a közterület-felügyelet 2019. évi munkájáról 
készült írásos anyagot mindenki megkapta. Megkérdezi Garicsné Holló Hajnalkát, hogy 
kívánja-e az írásos anyagot szóban kiegészíteni, vagy összefoglalni? 
Garicsné Holló Hajnalka közterület-felügyelő: nem kívánja kiegészíteni és összefoglalni 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 bizottság tárgyalta, és 
elfogadásra javasolja az írásos anyagot, valamint örömmel üdvözölte, hogy a közterület-
felügyelet felfelé ívelő pályán van, és egyre jobban a helyzet magaslatára kerül.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye, más javaslata? 
 
Bagi Zsolt Arnold alpolgármester: szeretné megköszönni a közterület-felügyelet és a 
mezőőrség munkáját, bármilyen kéréssel vagy problémával fordult feléjük mindig 
rendelkezésre álltak, és visszajeleztek. Nagyon sok még mindig a romos ingatlan, ami a fűtési 
szezon kezdetével egyre romosabb lesz. Jegyző úrtól is kérdezi, hogy hogyan lehetne a 
tulajdonosokat elérni, hogy bontsák le ezeket az ingatlanokat, amíg baj nem lesz belőle.  
 
Garicsné Holló Hajnalka közterület-felügyelő: 46 esetben éltek jelzéssel az építésügyi 
hatóság felé. 
 
Lovász Imre jegyző: 3 hónappal ezelőtt a közterület-felügyelet körbejárta a települést, és 
összeírták ezeket az ingatlanokat, majd továbbították a hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező szolnoki építéshatóság felé. Ők jogosultak a bontásra, vagy jókarbantartásra 
kötelezni a tulajdonosokat. 
 
Bertalan László képviselő: gratulál az elmúlt évi munkához a közterület-felügyeletnek és a 
mezőőrségnek egyaránt, valamint itt szeretné még a NÜVI és a roma önkormányzat munkáját 
is megköszönni, mert most olyan jó összefogás van, ami 1 évvel ezelőtt még nem volt, ehhez 
kell jegyző úr segítsége is. Van még tennivaló, de már látszik a településen a munka, csak így 
tovább. 
 
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 a bizottság 
javaslatára a közterület-felügyelet beszámolóját? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
204/2020. (IX. 24.) sz. határozata 
 
A közterület-felügyelet 2019. évi munkájáról készült beszámoló elfogadása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a közterület-felügyelet 
2019. évi munkájáról készült beszámolót az előterjesztés szerint. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Közterület-felügyelet helyben, 
 3./ Polgármesteri Hivatal helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

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

Beszámoló a Mezőőri szolgálat 2019. évi munkájáról 
Előadó: Mezőőri szolgálat, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a mezőőrök munkájáról készült írásos anyagot 
mindenki megkapta, megkérdezi a mezőőröket, hogy kívánják-e kiegészíteni, összefoglalni? 
 
Szabó József mezőőr: nem kívánják kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen 
válaszolnak.  
 
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 a 
mezőőrök munkájában sem talált kifogásolnivalót, a beszámolót elfogadásra javasolja.  
 
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 
javaslatára a mezőőri beszámolót? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
205/2020. (IX. 24.) sz. határozata 
 
A mezőőrség 2019. évi munkájáról készült beszámoló elfogadása 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a mezőőrök 2019. évi 
munkájáról készült beszámolót az előterjesztés szerint. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Mezőőrök helyben, 
 3./ Polgármesteri Hivatal helyben 
  é r t e s ü l n e k .  
 
 

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

Javaslat az Önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak módosítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a költségvetési előirányzatok módosításáról 
készült írásos anyagot mindenki megkapta, átadja a szót Mezei Norbert pénzügyi 
osztályvezetőnek. 
 
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető: 2020. évben a második előirányzat módosításra kerül 
sor, melynek két fő oka van, kormányzati szintű és saját hatáskörű módosítások történtek a 
költségvetésben, melyek az előterjesztésben fel vannak sorolva. Amennyiben a képviselő-
testület elfogadja az előterjesztés módosításokat, akkor a költségvetési főösszeg 
1.621.206.097,- Ft-ra módosul.  
 
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 
elfogadásra javasolja az előirányzat módosításokat 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 bizottság 
javaslatára az előirányzat módosítások elfogadását? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
206/2020. (IX. 24.) 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 1.621.206.097,- 
forintra módosul. 
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Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

 
 
6 .  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: az előirányzat módosítások kerülnek átvezetésre 
a költségvetési rendeleten, melyről az írásos anyagot mindenki megkapta. Megkérdezi Mezei 
Norbert pénzügyi osztályvezetőt, hogy kívánja-e az írásos anyagot kiegészíteni? 
 
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető: nem kívánja kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre 
szívesen válaszol. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, 
hogy milyen javaslat született? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta, 
és elfogadásra javasolja a rendelet módosítást 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 javaslatára a rendeletmódosítást? 
A Képviselő-testület a rendeletmódosítást 7 igen szavazattal – minősített többséggel – 
egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2020. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 

2020. évi költségvetésének módosításáról 

 

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

Tájékoztató az önkormányzat 2020. I. félévi költségvetésének helyzetéről  
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: az önkormányzat I. félévi költségvetésének 
helyzetéről készült írásos anyagot mindenki megkapta, átadja a szót Mezei Norbert pénzügyi 
osztályvezetőnek. 
 
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető: jogszabályi kötelezettség nem írja elő a féléves 
beszámolót, a pénzügyi osztály az előző évekhez hasonlóan elkészítette az előterjesztést a 
képviselő-testület részére. Az előirányzatokhoz képest a kiadások 47%-ra, a bevételek 52%-ra 
teljesültek. Az előterjesztés tartalmazza, hogy a bevételi és kiadási sorok önkormányzati 
szinten hogyan teljesültek, melyet nem kíván részletezni, a kérdésekre szívesen válaszol. Az 
intézmények teljesítései is megtalálhatóak az előterjesztésben, látható, hogy mindenki szinten 
van, a Művelődési Háznál vannak bevétel elmaradások amiatt, hogy nem lehetett 
rendezvényeket tartani, nincsenek kiadásaik sem, így megtakarítás keletkezett, az óvodánál 
pedig a folyamatos létszámhiány eredményezett megtakarítást, így kevesebb finanszírozást 
kellett biztosítani az intézmény számára.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, 
hogy milyen javaslat született? 
 

Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bevételek kedvezőbben 
alakultak, mint ahogyan számítottak rá, jelenleg olyan helyzetben vannak, ami komoly 
terheket ró az önkormányzat költségvetésére is. A pénzügyi bizottság az előterjesztés szerint 
javasolja elfogadásra a tájékoztatót.  
 

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 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
207/2020. (IX. 24.) sz. határozata 

Az önkormányzat költségvetésének 2020. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató 
elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja az önkormányzat 
költségvetésének 2020. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerint. 

 

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

Beszámoló a szünidei étkeztetés tapasztalatairól 
Előadó: Lovász Imre jegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a szünidei étkeztetés tapasztalatairól készült 
írásos anyagot mindenki megkapta, átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek. 
Lovász Imre jegyző: a gyermekvédelmi törvény előírja a települési önkormányzatok 
számára, hogy a nyári szünidei gyermekétkeztetést legalább 43 munkanapon keresztül 
szükséges biztosítania a rászoruló gyermekek részére.  Az önkormányzat a nyári szünidei 
gyermekétkeztetést 2020. június 16-tól 2020. augusztus 31-ig, tehát 54 munkanapon keresztül 
biztosította. Összesen 10.903 adag étel került kiosztásra, napi átlagban 202 adag. A feladat 
sikeres végrehajtása érdekében nagyon nagy segítséget nyújtottak a diákmunkások, illetve a 
közfoglalkoztatottak egyaránt, így összességében sikeresnek mondható a szünidei étkeztetés.  
 
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 
elfogadásra javasolja a szünidei étkeztetés tapasztalatairól szóló beszámolót az előterjesztés 
szerint. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye, más javaslata? 
 
Tóth Imre képviselő: közreműködő volt a szünidei gyermekétkeztetésben, és szeretné 
elmondani, hogy ez volt az első év, amikor nem voltak problémák, és nagyszerűen, 
zökkenőmentesen ment az egész étkeztetés. Úgy gondolja, hogy akinek ez a feladat ki volt 
adva megfelelően végezte, teljesen precízen ezt a tevékenységet. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megköszöni Vinczéné Gál Éva igazgatási 
osztályvezetőnek a szünidei étkeztetés lebonyolítását.  

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az ügyrendi 
bizottság javaslatára a beszámolót? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
208/2020. (IX. 24.) sz. határozata 
 
A szünidei étkeztetés tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a szünidei étkeztetés 
tapasztalatairól készült beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal.  

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

Beszámoló a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi munkájáról, 
különös tekintettel a társadalmi felzárkózás elősegítésére 
Előadó: Lólé Gyula elnök 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a roma önkormányzat 2019. évi munkájáról 
készült beszámolót mindenki megkapta. Megkérdezi Lólé Gyula elnököt, hogy kívánja-e 
összefoglalni, kiegészíteni? 
 
Lólé Gyula a JRNÖ elnöke: 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 elfogadásra 
javasolja a beszámolót 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 bizottság 
javaslatára a beszámolót? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
209/2020. (IX. 24.) sz. határozata 
 
A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi munkájáról szóló beszámoló 
elfogadásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja a Jászladányi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés 
szerint. 

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

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

Előterjesztés az Esélyegyenlőségi Terv elfogadására 
Előadó: Lovász Imre jegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: az esélyegyenlőségi tervről készült írásos 
anyagot mindenki megkapta, átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek. 
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Lovász Imre jegyző: a képviselő-testület által elfogadott jelenleg hatályban lévő 
Esélyegyenlőségi Terv 2020. szeptember 30-án lejár. Erre a tervre a foglalkoztatási 
esélyegyenlőség biztosítása érdekében van szükség, az új terv a jelenlegi adatokkal 
kiegészítve került előterjesztésre, amely 5 évig lenne hatályos.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt 
kérdezi, hogy milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság elfogadásra 
javasolja az Esélyegyenlőségi Tervet 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 az ügyrendi 
bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
210/2020. (IX. 24.) sz. határozata 
 
Az Esélyegyenlőségi Terv elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja az Esélyegyenlőségi Tervet az 
előterjesztés szerinti tartalommal.  

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

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

Tájékoztató a 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 hatáskörben hozott döntésekről 
szóló tájékoztatót írásban mindenki megkapta, melyet nem kíván kiegészíteni. 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 
tájékoztatót az előterjesztés szerint? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
211/2020. (IX. 24.) sz. határozata 
 
A polgármester és a jegyző 2020. július 24. – 2020. szeptember 16. közötti időszakban 
átruházott hatáskörében hozott döntéseiről szóló tájékoztató elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester 
és a jegyző 2020. július 24. – 2020. szeptember 16. 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 

38 

Szemétdíjkedvezmény  iránti kérelmekről 
6 

Születésnapjukat ünneplők települési támogatásáról 5 
Összesen: 61 

 
Jegyző: 
Ügy típusa Határozatok 

száma 
A lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez nyújtott 
települési támogatásról 

37 

Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatásról 334 

Összesen: 371 

 
 

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

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

Javaslat a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérelme alapján maximális csoportlétszám 
növelésére 
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: az óvoda vezetőjének kérelmét a maximális 
csoportlétszám növelésére írásban mindenki megkapta, átadja a szót Lajosné Kiss Klára 
intézményvezetőnek. 
 
Lajosné Kiss Klára intézményvezető: nem ismeretlen senki számára, hogy a képviselő-
testület jóváhagyásával lehet a köznevelési törvényben meghatározott 25 fős csoportlétszámot 
20%-al eltéríteni, mellyel 30 főre emelkedhet a csoportlétszám. Az előterjesztés tartalmazza, 
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hogy ebben a nevelési évben a Tündérkert óvoda valamennyi csoportját érinti az emelés, a 
Szivárvány óvoda vonatkozásában pedig a 1 csoportot, mert a gyermeklétszám megkívánja. 
 
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 
maximális csoportlétszámtól való 20%-al történő eltérés elfogadását.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye, más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az ügyrendi 
bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
212/2020. (IX. 24.) sz. határozata 
 
A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde kérelme alapján maximális csoportlétszám növelésére 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 25. § (7) bekezdése alapján, fenntartói jogkörében eljárva a Jászladányi 
Óvoda és Bölcsőde Petőfi úti „Tündérkert” óvoda Napraforgó, Maci, Méhecske, 
Napsugár, Pillangó és Katica csoportjaiban, valamint a Rákóczi úti „Szivárvány” 
óvoda Margaréta csoportjában engedélyezi a maximális csoportlétszámtól való 20%-
os eltérést a 2020/2021 nevelési év vonatkozásában az előterjesztésben szereplő 
kérelem szerint. 

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

 é r t e s ü l n e k .  
 
 
1 3 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményben maximálisan felvehető 
gyermeklétszám felülvizsgálatára, az alapító okirat módosítására 
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a gyermeklétszám felülvizsgálatáról készült 
írásos anyagot mindenki megkapta, Lajosné Kiss Klára intézményvezetőt kérdezi, hogy 
kívánja-e az írásos anyagot szóban kiegészíteni? 
 
Lajosné Kiss Klára intézményvezető: a kérelem megírása óta változások történtek melyet 
jegyző úr tud ismertetni. 
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Lovász Imre jegyző: a személyi és tárgyi feltételek megléte esetén van rá lehetőség, hogy az 
óvodai csoportok esetében megállapított maximális létszámtól a fenntartó engedélyével el 
lehessen térni, ez jelen esetben az alapító okirat módosításával történt meg, és abban az 
átvezetés is megtörtént. Idei évben kicsit más a szemlélete a Magyar Államkincstárnak, 
méghozzá az, hogy ez az alapító okiraton ne kerüljön átvezetésre. Ha a fenntartó meghozza 
azt a döntést, hogy több gyermek felvételét engedélyezi az intézménynek, akkor azt nem 
szükséges átvezetni az alapító okiraton. Az intézményvezető kérése, hogy a Petőfi utcai 
székhelyen 180 főben, – csoportonként 30 fő – a Rákóczi utcai székhelyen 110 főben – 
csoportonként átlagosan 27 fő – határozzák meg a gyermeklétszámot.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: az ügyrendi bizottság ezzel a kiegészítéssel 
tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi, hogy milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja a 
maximálisan felvehető gyermeklétszámot a kiegészítésekkel együtt elfogadásra. 
 
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 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
213/2020. (IX. 24.) sz. határozata 
 
A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményben maximálisan felvehető gyermeklétszám 
felülvizsgálatára 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 25. § (7) bekezdése alapján a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 
intézményben a maximálisan felvehető gyermeklétszámot a 2020/2021 nevelési év 
vonatkozásában 
 
- a Jászladány, Petőfi Sándor u. 11. szám alatti székhelyen 180 főben 
- a Jászladány, Rákóczi u. 10. sz. alatti telephelyen  110 főben 

 
határozza meg. 

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

 é r t e s ü l n e k .  
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1 4 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a védőnői álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálására 
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 képviselő-testület július 9-i ülésén döntött a védőnői álláshely 
pályázat kiírásáról, melyben a pályázat benyújtásának határidejét 2020. szeptember 15-i 
határidőben határozta meg. 1 pályázat érkezett be, amelyet az ügyrendi bizottság 
véleményezett, továbbá a bizottsági ülésen részt vett a pályázó is, aki a feltett kérdésekre 
válaszolt. Szakmai képzettséggel rendelkezik, a szükséges dokumentumokat benyújtotta.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: az ügyrendi bizottság ezzel a kiegészítéssel 
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 eredményessé nyilvánítását, továbbá javasolja Kanálos 
Adrienn pályázatának elfogadását, valamint a pályázó kinevezését. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye, más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az ügyrendi 
bizottság javaslatával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
214/2020. (IX. 24.) sz. határozata 
 
A védőnői álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálására, Kanálos Adrienn pályázatának 
elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel a védőnői álláshelyre kiírt pályázatot 
eredményessé nyilvánítja, elfogadja Kanálos Adrienn pályázatát. 
Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal munkaügyesét Kanálos Adrienn 
(szül: Szolnok, 1990. 05. 07. lakcím: 5055 Szolnok, Csendes u. 8. sz.) határozatlan 
idejű kinevezésének elkészítésére, továbbá megbízza Bertalanné Drávucz Katalin 
polgármestert a kinevezéssel kapcsolatos dokumentumok aláírására.  
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben 

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

Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. 
évi pályázati fordulójához történő csatlakozásra, valamint az ösztöndíjpályázat 
elbírálási szempontjainak meghatározására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Lovász Imre jegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a Bursa pályázattal kapcsolatos írásos anyagot 
mindenki megkapta, melyet mindkét bizottság megtárgyalt. Megkérdezi Lovász Imre jegyzőt, 
hogy kívánja-e összefoglalni vagy kiegészíteni az írásos anyagot? 
 
Lovász Imre jegyző: pár szóban szeretné összefoglalni az anyagot. A pályázat lényege, hogy 
az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű szociálisan rászoruló fiatalok számára 
kívánja megteremteni a felsőoktatásban való részvételnek a lehetőségét. Az önkormányzatnak 
van arra lehetősége, hogy csatlakozzon a pályázathoz, illetve szükséges meghatározni azokat 
a szempontokat, hogy a szociális rászorultságnál milyen szempontokat vegyen figyelembe a 
bizottság a pályázatok elbírálásánál. A támogatás maximális összege 3 részből tevődik össze, 
egyrészt a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összege, mely maximum 5000,- 
forint lehet hallgatónként, ehhez járul hozzá a megyei önkormányzatok által nyújtott 
támogatás, ami tetszőleges összeggel egészíti ki a támogatást, a megyei önkormányzatnak 
nem kötelező odaadnia, ez az ő döntésük, hogy adják-e vagy sem. Illetve van még 
harmadrészt az intézményi támogatás, ami megegyezik a települési önkormányzat által 
nyújtott támogatás összegével.  
 
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 
2021. évi pályázati fordulóhoz történő csatlakozást az előterjesztés szerint, valamint 
javasolják a pályázat elbírálásánál figyelembe vehető szempontok elfogadását is 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: a pénzügyi bizottság 
szintén javasolja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójára 
való csatlakozást, továbbá javasolja a bizottság, hogy a támogatás mértéke 5000,- 
Ft/hó/hallgató legyen.  
 
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 pályázathoz történő csatlakozásról? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
215/2020. (IX. 24.) sz. határozata 
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójára való 
csatlakozásról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság és a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára 
figyelemmel csatlakozni kíván az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) által kiírt „BURSA 
HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 
2021” évi fordulójához a csatlakozó önkormányzatok számára elkészített Általános 
Szerződési Feltételek – Eljárásrend – és a települési önkormányzatok számára 
elkészített a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről szóló 
Tájékoztató csomag alapján.  
 
A Képviselő testület felkéri az igazgatási osztályt, hogy az önkormányzat csatlakozási 
szándékát rögzítse a Támogatáskezelő által üzemeltetett elektronikus pályázatkezelő 
rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) és az onnan kinyomtatott 
Csatlakozási nyilatkozatot (1. sz. melléklet) egy eredeti példányban, a polgármester 
vagy a jegyző által aláírva és pecséttel ellátva jutassa vissza a Támogatáskezelő 
részére. 
 
Felelős:  Igazgatási osztály 
Határidő:  2020. október 1. 
 
A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az EPER-Bursa rendszer 1. 
sz. mellékletét képező Csatlakozási nyilatkozatot aláírja. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2020. október 1. 
 
A Képviselő testület felkéri az igazgatási osztályt, hogy – Jászladány Nagyközségi 
Önkormányzat Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójának résztvevőjévé válását 
követően – az „A” és „B” típusú pályázatokat kiírja. 
 
Felelős:  Igazgatási osztály 
Határidő:  2020. október 5. 
 
A Képviselő testület felkéri az igazgatási osztályt, hogy a pályázati kiírást követően 
beérkezett pályázatokat érkeztesse, ellenőrizze és az Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottság, mint döntéshozó elé terjessze, majd a döntések meghozatalát követően az 
EPER-Bursa rendszerben érkeztesse, ellenőrizze és az elbírált pályázatokat a bírálati 
döntésekkel együtt a rendszerben rögzítse.  
 
Felelős:  Igazgatási osztály 
Határidő:  2020. december 4. 

 
A Képviselő testület felkéri az igazgatási osztályt, hogy a támogatott és a nem 
támogatott, valamint a bírálatból formai okból kizárt pályázók eredeti döntési listáit a 
kötelező mellékletekkel együtt juttassa el a Támogatáskezelő részére. 



 26 

 
Felelős:  Igazgatási osztály 
Határidő:  2020. december 7. 
 
A Képviselő testület felkéri az igazgatási osztályt, hogy a polgármesteri hivatal 
hirdetőtábláján és a helyben szokásos módon – honlap, újság – nyilvánosságra hozza a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében nyújtott 
támogatások összesített adatait, továbbá az EPER-Bursa rendszeren keresztül 
elektronikusan, vagy postai úton, írásban értesítse a pályázókat a döntésről, valamint a 
döntés indoklásáról. 
 
Felelős:  Igazgatási osztály 
Határidő:  2020. december 8. 
 
A Képviselő testület felkéri a pénzügyi osztályt, hogy átutalja a tanulmányi félévre eső 
– 5 havi – önkormányzati támogatási összegeket a Támogatáskezelő számlaszámára, 
ösztöndíj típusonkénti bontásban. 
 
Felelős:  Pénzügyi osztály 
Határidő:  2021. január 31. és 2021. augusztus 31. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Támogatáskezelő 1054 Budapest, Báthory u. 10. 
 3./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben 

 é r t e s ü l n e k  
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az ügyrendi 
bizottság javaslatára az elbírálási szempontrendszer meghatározásával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
216/2020. (IX. 24.) sz. határozata 
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat elbírálási szempontjainak 
meghatározása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság részére a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat pályázati elbírálás 
szempontjaiként az alábbiak figyelembevételét határozza meg: 
 
Szociális rászorultságként az alábbiak vehetők figyelembe:  

- árva vagy félárva, 
- gyermeket nevel, (családi pótlékra jogosult),  
- valamilyen tartós betegségben szenved, rokkant, vagy a családban folyamatos 

ellátást igénylő beteg vagy rokkant van, 
-  állami nevelésben részesül, 
-  az eltartója/szülője háztartásában az eltartottak száma 3 vagy annál több,  
-  eltartója/szülője egyedül neveli a gyermeket,  
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-  eltartója/szülője, vagy a háztartás más nagykorú tagja munkanélküli, vagy 
öregségi nyugdíjban részesül, 

-  halmozottan hátrányos helyzetű, 
- hátrányos helyzetű. 

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

 é r t e s ü l n e k .  
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pénzügyi 
bizottság javaslatával, hogy a támogatás mértéke 5.000,- forint/hó összeg legyen 
hallgatónként? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
217/2020. (IX. 24.) sz. határozata 
 
A 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat támogatási mértékének 
meghatározásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel a 2021. évi Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat támogatási mértékét 5.000.- forint/hó/támogatott 
összegben állapítja meg. 

 
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 az EFOP-1.6.2-16-2017-00035 azonosítószámú "Komplex telepprogram 
Jászladányon II" pályázat kapcsán közösségfejlesztő tevékenység ellátására - vezető 
közösségfejlesztő szakember kiválasztására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 Nyitrainé Kiss Katalin szakmai vezető 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos anyagot 
mindenki megkapta, átadja a szót Nyitrainé Kiss Katalin szakmai vezetőnek. 
 
Nyitrainé Kiss Katalin szakmai vezető: bemutatkozik azok kedvéért, akikkel még nem 
találkozott, elmondja, hogy ennek a projektnek a szakmai vezetője a képviselő-testület 
jóvoltából. Ez a projekt elindult augusztus 1-től, és szükségessé vált a tartalom kiterjesztése. 
A képviselő-testület előtt álló napirendi pontok 1-1 szegmenshez kapcsolódó szakemberek 
kiválasztásáról szól, így a közösségfejlesztő szakember kiválasztása is. Ezek a tevékenységek 
mind a projektből kerülnek finanszírozásra, meghatározott számon kell őket biztosítani, és 
már szeptemberben és októberben is vannak feladataik. 
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: az írásos anyagban olvasható, hogy mely 
személyektől, illetve cégtől kért ajánlatot az önkormányzata, illetve az ajánlatok is kiküldésre 
kerültek. Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, vagy az 
írásos anyagban szereplő javaslattól eltérő javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a határozati 
javaslatot, mely alapján a VINT Szolgáltató Bt. ajánlatát fogadja el a testület bruttó 
8.820.000,- forint összegben közösségfejlesztési tevékenység ellátására? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
218/2020. (IX. 24.) sz. határozata 
 
Az EFOP-1.6.2-16-2017-00035 azonosítószámú „Komplex telepprogram Jászladányon 
II.” pályázat kapcsán közösségfejlesztési tevékenység ellátására - vezető 
közösségfejlesztő szakember kiválasztására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-1.6.2-16-2017-
00035 azonosítószámú „Komplex telepprogram Jászladányon II.” pályázat kapcsán 
közösségfejlesztési tevékenység ellátására - vezető közösségfejlesztő szakember 
kiválasztása tárgyában a VINT Szolgáltató BT. (5000 Szolnok, Moha utca 2. sz.) 
ajánlatát fogadja el bruttó 8.820.000,- Ft összegben.  
Képviselő-testület a forrást a projekt költségvetéséből biztosítja, továbbá megbízza 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert a 2020. szeptember 25-től 2023. augusztus 
31-ig tartó szerződés megkötésével.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben 

 é r t e s ü l n e k .  
 
 
1 7 .  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" pályázat kapcsán közösségfejlesztő tevékenység ellátására - 
közösségfejlesztő szakember kiválasztására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 Nyitrainé Kiss Katalin szakmai vezető 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: az írásos anyag kiküldésre kerül, melyet 
mindenki megkapott, átadja a szót Nyitrainé Kiss Katalin szakmai vezetőnek. 
 
Nyitrainé Kiss Katalin szakmai vezető: mindannyian a képviselő-testület által ismert 
szakemberek, akik kiválasztásra kerülnek és a legjobb ajánlatot adták, tapasztalattal 
rendelkeznek Jászladány településsel kapcsolatban, azt gondolja, hogy a projekt általuk jó 
kezekbe fog kerülni. 
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: erre a tevékenységre a legkedvezőbb árajánlatot 
a Jász-Nagykun-Szolnok Esély Nonprofit Kft. nyújtotta be, melyet az előterjesztés és a 
határozati javaslat is tartalmaz. 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 határozati 
javaslat szerint a Jász-Nagykun-Szolnok Esély Nonprofit Kft. ajánlatának elfogadásával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
219/2020. (IX. 24.) sz. határozata 
 
Az EFOP-1.6.2-16-2017-00035 azonosítószámú „Komplex telepprogram Jászladányon 
II.” pályázat kapcsán közösségfejlesztési tevékenység ellátására - közösségfejlesztő 
szakember kiválasztására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-1.6.2-16-2017-
00035 azonosítószámú „Komplex telepprogram Jászladányon II.” pályázat kapcsán 
közösségfejlesztési tevékenység ellátására - közösségfejlesztő szakember kiválasztása 
tárgyában a Jász-Nagykun-Szolnok Esély Nonprofit Kft. ajánlatát fogadja el bruttó 
5.580.000,- Ft összegben.  
Képviselő-testület a forrást a projekt költségvetéséből biztosítja, továbbá megbízza 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert a 2020. szeptember 25-től 2023. augusztus 
31-ig tartó időszakra szóló szerződés megkötésével.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben 

 é r t e s ü l n e k .  
 
 
1 8 .  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" pályázat kapcsán workshopok moderátori feladatainak ellátására 
szakember kiválasztására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 Nyitrainé Kiss Katalin szakmai vezető 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: az írásos anyagot szintén mindenki megkapta, 
melyben olvasható, hogy a workshopok moderátori feladatainak ellátására 5 ajánlatot kért be 
az önkormányzat, melyből a legkedvezőbb árajánlatot Seresné Lados Éva nyújtotta be. 
 
Seresné Lados Éva képviselő: bejelenti érintettségét, nem kíván szavazni. 
 
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 Seresné 
Lados Éva árajánlatának elfogadását? 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, - 1 képviselő 
bejelentette érintettségét és nem szavazott, - és a következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
220/2020. (IX. 24.) sz. határozata 
 
Az EFOP-1.6.2-16-2017-00035 azonosítószámú „Komplex telepprogram Jászladányon 
II.” pályázat kapcsán Workshopok moderátori feladatainak ellátására szakember 
kiválasztására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-1.6.2-16-2017-
00035 azonosítószámú „Komplex telepprogram Jászladányon II.” pályázat kapcsán 
Workshopok moderátori feladatainak tárgyában Seresné Lados Éva (5055 Jászladány, 
Damjanich u. 7. sz.) ajánlatát fogadja el bruttó 421.200,- Ft összegben. 
Képviselő-testület a forrást a projekt költségvetéséből biztosítja, továbbá megbízza 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert a 2020. szeptember 25-től 2023. augusztus 
31-ig tartó időszakra szóló szerződés megkötésével.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben 

 é r t e s ü l n e k .  
 
 
1 9 .  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" című pályázat kapcsán team szupervízió biztosítására szakember 
kiválasztására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 Nyitrainé Kiss Katalin szakmai vezető 
 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a team szupervízió biztosítására is ajánlatkérést 
folytatott le az önkormányzat, melyről az írásos anyagot mindenki megkapta. A legkedvezőbb 
ajánlatot a Helianthus 1997. Humánszolgáltató Bt. nyújtotta be bruttó 960.000,- Ft összegben. 
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 írásos 
anyagban szereplő határozati javaslat szerint a Helianthus 1997. Humánszolgáltató Bt. 
árajánlatát bruttó 960.000,- forint összegben? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
221/2020. (IX. 24.) sz. határozata 
 

Az EFOP-1.6.2-16-2017-00035 azonosítószámú „Komplex telepprogram Jászladányon 
II.” pályázat kapcsán Team szupervízó biztosítására szakember kiválasztására 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-1.6.2-16-2017-
00035 azonosítószámú „Komplex telepprogram Jászladányon II.” pályázat kapcsán 
Team szupervízó biztosítása tárgyában a Helianthus 1997. Humánszolgáltató Bt. 
(2740 Abony, Tamási Áron utca 25. sz.) ajánlatát fogadja el bruttó 960.000,- Ft 
összegben. 
Képviselő-testület a forrást a projekt költségvetéséből biztosítja, továbbá megbízza 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert a 2020. szeptember 25-től 2023. augusztus 
31-ig tartó időszakra szóló szerződés megkötésével.  

 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

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 az EFOP-1.6.2-16-2017-00035 azonosítószámú "Komplex telepprogram 
Jászladányon II" című projekt keretében tájékoztatás és nyilvánossággal kapcsolatos 
feladat ellátására szolgáltató kiválasztására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 Nyitrainé Kiss Katalin szakmai vezető 
 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a tájékoztatás és nyilvánossággal kapcsolatos 
feladatok ellátására az 1.6.2 pályázat keretében 5 árajánlatot kért be az önkormányzat, 
melyből a legkedvezőbb árajánlatot a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. nyújtotta be bruttó 161.163,- Ft értékben. Megkérdezi a 
képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, vagy az írásos anyagtól eltérő 
javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a határozati 
javaslat szerint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 
ajánlatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
222/2020. (IX. 24.) sz. határozata 
 
Az EFOP-1.6.2-16-2017-00035 azonosítószámú, „Komplex telepprogram Jászladányon 
II ” című projekt keretében tájékoztatás és nyilvánosság feladat ellátására szolgáltató 
kiválasztására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-1.6.2-16-2017-
00035 azonosítószámú, „Komplex telepprogram Jászladányon II ” című projekt 
kapcsán tájékoztatás és nyilvánosság feladat ellátására a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (5000 Szolnok, Kossuth L. út 2.) 
árajánlatát fogadja el nettó 126.900,- Ft + 34.263,- Ft ÁFA, összesen bruttó 161.163,- 
Ft értékben. 



 32 

Képviselő-testület a forrást a projekt költségvetéséből biztosítja, egyben megbízza 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert a szerződés aláírására. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
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 

Előterjesztés az EFOP-2.4.1-16-2017-00065 azonosítószámú "Komplex telepprogram 
Jászladányon II- lakhatási feltételek fejlesztése" című projekt keretében tájékoztatás és 
nyilvánossággal kapcsolatos tevékenység ellátására szolgáltató kiválasztására  
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 Lovász Imre jegyző 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a tájékoztatás és nyilvánossággal kapcsolatos 
feladatok ellátására a 2.4.1 pályázat keretében 5 árajánlatot kért be az önkormányzat, melyből 
a legkedvezőbb árajánlatot szintén a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft. nyújtotta be bruttó 217.234,- Ft értékben. Megkérdezi a 
képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, vagy az írásos anyagtól eltérő 
javaslata? 

 (Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az írásos 
anyagban szereplő határozati javaslat szerint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ajánlatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
223/2020. (IX. 24.) sz. határozata 
 
Az EFOP-2.4.1-16-2017-00065 azonosítószámú, „Komplex telepprogram Jászladányon 
II. – lakhatási feltételek fejlesztése” című projekt keretében tájékoztatás és nyilvánosság 
tevékenység 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 tájékoztatás és nyilvánosság tevékenység feladat 
ellátására a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit 
Kft. (5000 Szolnok, Kossuth L. út 2.) árajánlatát fogadja el nettó 171.050,- Ft + 
46.184,- Ft ÁFA, összesen bruttó 217.234,- Ft értékben.  
Képviselő-testület a forrást a projekt költségvetéséből biztosítja, egyben megbízza 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert a szerződés aláírására. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben 

 é r t e s ü l n e k .  
 
 
2 2 .  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 projekt keretében tervező 
kiválasztására  
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 Lovász Imre jegyző 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a tervező kiválasztására szintén 5 árajánlatot kért 
be az önkormányzat, az erről szóló írásos anyagot mindenki megkapta. A legkedvezőbb 
árajánlatot az ARCHITEX Építész Kft. nyújtotta be bruttó 5.969.000,- Ft értékben. 
Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, vagy az írásos 
anyagtól eltérő javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az írásos 
anyagban szereplő határozati javaslatot? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
224/2020. (IX. 24.) sz. határozata 
 
Az EFOP-2.4.1-16-2017-00065 azonosítószámú, „Komplex telepprogram Jászladányon 
II - lakhatási feltételek fejlesztése” című projekt keretében tervező 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 a tervező feladat ellátására az ARCHITEX Építész 
Kft. (5000 Szolnok, Verseghy park 8.) árajánlatát fogadja el bruttó 5.969.000,- Ft 
értékben. 
Képviselő-testület a forrást a projekt költségvetéséből biztosítja, egyben megbízza 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert a szerződés aláírására. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

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

Előterjesztés a T-Plasztik Kft. kérelmének megtárgyalására Jászladány Nagyközség 
Településrendezési eszközeinek (TRE) módosítása tekintetében 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Dankó Zoltán főépítész, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a T-Plasztik Kft. kérelmét írásban mindenki 
megkapta, melyet mindkét bizottság tárgyalt, így nem kívánja kiegészíteni, összefoglalni. Az 
ügyrendi bizottság részéről elnök asszonyt kérdezi, hogy milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság javasolja a 
kérelem támogatását, továbbá javasolja, hogy a képviselő-testület nyilvánítsa kiemelt 
fejlesztési területté a beruházást. 
 
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 
hosszan tárgyalta, és javasolja, hogy a képviselő-testület nyilvánítsa kiemelt fejlesztési 
területté ezt a beruházást. A bizottsági ülésen egyik javaslat sem kapott többséget a költségek 
tekintetében. Több javaslat is elhangzott, melyek a következők: 1 összegben támogassa az 
önkormányzat a Településrendezési Terv módosítását 500 ezer forint értékben, a másik 
javaslat szerint teljes összegben vállalja át az önkormányzat a költségeket, a harmadik javaslat 
szerint pedig 1/3-ad részben vállalja át az önkormányzat a költségeket, 2/3-ad részt pedig a T-
Plasztik Kft finanszírozzon.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a fő kérdés nem az, hogy támogassa-e az 
önkormányzat a Rendezési Terv módosítását, és a kiemelt beruházássá nyilvánítást, hanem az, 
hogy a közel 1,5 millió forintos költségekből milyen arányban vállaljon terhet az 
önkormányzat. Ha a képviselő-testület kiemelt beruházásként kezeli ezt a módosítást, már az 
is kedvező a T-Plasztiknak, mert ha nem járulna hozzá, akkor sokkal hosszabb ideig tartana, 
és sokkal drágább eljárást eredményezne. Ez időben és költségekben is megtakarítást jelent. A 
költség kb. 1,5 millió forint, az a kérdés, hogy milyen arányban vállalja a terhet ebből az 
önkormányzat. Meg teheti azt is a testület, hogy egyáltalán nem kíván költséget átvállalni, és 
akkor a teljes összeget a T-Plasztik Kft-nek kell megfinanszírozni, vagy megteheti azt is a 
testület, hogy csak részben vállalja át a költségeket. A bizottsági ülésen elhangzott az 1/3-ad 
és 2/3-ad költségmegosztás, de akár azt is megtehetik, hogy 50-50%-ot vállalnak, vagy akár a 
teljes eljárás költségét is vállalhatja az önkormányzat. Nagyon fontos annak megítélése, hogy 
a T-Plasztik Kft. milyen szerepet tölt be a település életében, nem titok az sem, hogy az 
iparűzési adóbevétel közel 50%-át fizetik be, mellyel nagymértékben hozzájárulnak az 
önkormányzat szabadon felhasználható pénzeszközeihez. Szeretne javaslatokat kérni a 
költségek átvállalásával kapcsolatban. 
 
Bagi Zsolt Arnold alpolgármester: a pénzügyi bizottság ülésén javasolta az 500 ezer forint 
hozzájárulást, mely gesztus értékű javaslat volt, hiszen olyan nagymértékű a település 
életében a cég. Az iparűzési adóbefizetésük is jelentős, valamint a Ladány Napi rendezvényt 
is támogatja. Bertalan László képviselő mondta, hogy valószínűleg gesztusként kérik azt, 
hogy az önkormányzat vállaljon át a költségekből valamennyi részt, mert egy ilyen 
vállalkozásánál ez az 1,5 millió forint nem jelent problémát. Nagyon nehéz az ügyvezető 
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igazgató úr észjárását kiismerni, és nagyon nehéz vele egyezséget is kötni. Évekkel ezelőtt 
terveztek egy beruházást a faipari üzem mögé, és ez 1,2 hektár föld el nem adása végett nem 
valósult meg. Nem volt ott ezen a tárgyaláson, de úgy gondolja, hogy biztosan lehetett volna 
valamilyen kompromisszumos megállapodást kötni, de egyik fél sem hajlott rá, sem a 
földtulajdonos, sem az ügyvezető úr. Az a föld azóta sincsen bevetve, művelve. Továbbra is 
javasolja, hogy 500 ezer forinttal járuljon hozzá az önkormányzat a rendezési terv 
módosításához. 
 
Tóth Imre képviselő: a pénzügyi bizottsági ülés után gondolkodott ezen a témán, és abba az 
irányba haladna, hogy nem osztozkodna a T-Plasztikkal a költségek tekintetében, hiszen ez 
egyértelműen számára szükséges. Úgy gondolja, hogy azzal, hogy a beruházásukat kiemelt 
beruházássá nyilvánítják Jászladány tekintetében, ezzel ők pénzt és időt spórolnak meg. Nem 
érti, hogy ha a testület egy ilyen döntéssel támogatja a beruházási szándékukat, akkor miért 
kell további csengő forintokat a lakosság zsebéből kivenni. Nagyszerű dolog, hogy ilyen 
üzem működik a településen, és nagyszerű, hogy fizeti az iparűzési adót, de nem látja azt, 
hogy a lakosság pénzéből kellene a beruházást finanszírozni. Javasolja, hogy ne járuljon 
hozzá a képviselő-testület a rendezési terv módosítás költségeihez. 
 
Bagi Zsolt Arnold alpolgármester: figyelembe kell venni azt is, amit Dankó Zoltán a 
pénzügyi bizottság ülésén elmondott, hogy a rendezési terv jelenlegi módosítása során az 
egyéb szükséges módosításokat is át lehetne vezetni. Továbbra is javasolja, hogy járuljanak 
hozzá a költségekhez. Úgy gondolja, hogy veszíthetnek azzal, ha a beruházást elviszi a cég a 
településről. Ha az évekkel ezelőtti tárgyaláson is meg lehetett volna egyezni, bár nem volt 
ott, de úgy gondolja, hogy sokkal jobb csereföldet tudott volna vásárolni, mit az a lapos rész. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: javasolja, hogy 50-50% arányban vállaljanak 
részt a költségekből. Alpolgármester úr elmondta, hogy ha ott lett volna a tárgyaláson, akkor 
egyezségre jutottak volna. Jelenleg a kérelemnél mindenki az ügyvezető igazgató úr 
kérelmében gondolkozik, de nem az ügyvezető úr, aki kéri a rendezési terv módosítását, 
hanem a T-Plasztik Kft. A cég nem azonos az ügyvezetővel. Nagyon sok olyan jászsági 
település van, aki örülne, ha egy ilyen üzem lenne a településen. A Kft. 300 főt foglalkoztat, 
munkahelyet teremt, és az a beruházása is munkahelyteremtés céllal valósulna meg. Kéri, 
hogy a döntéskor vegyék ezt figyelembe, és a T-Plasztik Kft. kérelmére járuljanak hozzá a 
költségekhez valamilyen mértékben. Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek 
további kérdése, véleménye, más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet Bagi Zsolt Arnold 
alpolgármester javaslatával, hogy a költségekből 500 ezer forintot vállaljon át az 
önkormányzat? 
A Képviselő-testület a javaslatot 1 igen, 6 nem szavazattal elutasítja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
225/2020. (IX. 24.) sz. határozata 
 
Bagi Zsolt Arnold alpolgármester javaslatának elutasításáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja Bagi Zsolt 
Arnold alpolgármester javaslatát, mely szerint a T-Plasztik Kft. kérelmére Jászladány 
Nagyközség Településrendezési eszközeinek (TRE) módosítása költségeiből az 
önkormányzat 500.000.- forintot átvállaljon. 
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Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben 

 é r t e s ü l n e k .  
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet Tóth Imre 
képviselő javaslatával, hogy az önkormányzat ne járuljon hozzá a rendezési terv költségeihez? 
A Képviselő-testület a javaslatot 1 igen, 6 nem szavazattal elutasítja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
226/2020. (IX. 24.) sz. határozata 
 
Tóth Imre képviselő javaslatának elutasításáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja Tóth Imre 
képviselő javaslatát, hogy a T-Plasztik Kft. kérelmére Jászladány Nagyközség 
Településrendezési eszközeinek (TRE) módosítása költségeihez az önkormányzat ne 
járuljon hozzá.  

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

 é r t e s ü l n e k .  
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
a rendezési terv módosítás költségeinek 50/%-át vállalja át az önkormányzat? 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen, 1 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadja, 
és a következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
227/2020. (IX. 24.) sz. határozata 
 
A T-Plasztik Kft. kérelmére Jászladány Nagyközség Településrendezési eszközei (TRE) 
módosításának költségeihez történő hozzájárulásról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a T-Plasztik Kft. 
kérelmére Jászladány Nagyközség Településrendezési eszközeinek (TRE) módosítása 
költségeinek 50%-át átvállalja. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ T-Plasztik Kft. (5055 Jászladány, Tisza u. 4. sz.) 

 é r t e s ü l n e k .  
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a 
bizottságok javaslatára, hogy az önkormányzat a rendezési terv módosításához járuljon 
hozzá? 
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A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
228/2020. (IX. 24.) sz. határozata 
 
A T-Plasztik Kft. kérelmére Jászladány Nagyközség Településrendezési eszközeinek 
(TRE) módosítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel - az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv 6.§ (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva – támogatja a T-Plasztik Kft. (5055 Jászladány, Tisza u. 4. sz.) 
kérelmét, amelyben kérte a telephelyük építési övezet (Gip.S.50.20.7,5) zöld terület 
nagyságát érintő rendezési terv módosítását.  
A TRE módosításainak költségeihez az önkormányzat a 227/2020. (IX. 24.) számú 
képviselő-testületi határozata alapján járul hozzá.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a T-Plasztik Kft. kérelmével 
és a vonatkozó jogi szabályozással összhangban, tegye meg a szükséges 
intézkedéseket az érintett ingatlan területét érintő TRE módosítás tekintetében, 
továbbá felhatalmazza a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat, a T-Plasztik Kft. és a 
tervező között létrejövő megállapodás aláírására.  

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ T-Plasztik Kft. (5055 Jászladány, Tisza u. 4. sz.) 

 é r t e s ü l n e k  
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a beruházás 
kiemelt fejlesztési területté nyilvánítását? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
229/2020. (IX. 24.) sz. határozata 
 
Kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 32. § (6) bekezdés c) pontjára tekintettel kiemelt 
fejlesztési területté nyilvánítja a Jászladány, Tisza u. 4. sz. alatti Gip.S.50.20.7,5 
építési övezetet, – a T-Plasztik Kft. telephelyét –, a beruházás megvalósítása indokolt. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ T-Plasztik Kft. (5055 Jászladány, Tisza u. 4. sz.) 

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

Előterjesztés felnőtt háziorvosi helyettesítési díj felülvizsgálatára 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Lovász Imre jegyző, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: az írásos anyag egy kimutatás, melyet mindenki 
megkapott. Az I-es és III-as körzet betöltetlen, ami helyettesítéssel van ellátva. Az I-es 
körzetet június 30-ig Dr. Otrosinka Sylwia látja el, aki napi 2 órában helyettesít óránként 20 
ezer forintért. A III-as körzetet Dr. Al-Moraisey Ali Mosed helyettesíti jelenleg óránként 
szintén 20 ezer forintért. Nagyon fontos tudni, hogy a III-as számú körzet nagyon régóta, 
2013. óta betöltetlen körzet, ami azt jelenti, hogy a körzetre 60%-os finanszírozást kap az 
önkormányzat. Abban az esetben, ha az álláshely betöltésre kerülne 100%-os lenne a 
finanszírozás az állam részéről. Látható az írásos kimutatásból, hogy mindkét körzet 
veszteséges jelenleg, ráadásul az 1 fő 8 órás plusz asszisztens, aki segíti a körzetekben 
dolgozók munkáját, az őt érintő költségek is a III-as körzethez vannak könyvelve. Ami miatt a 
képviselő-testület elé került ez a napirendi pont, hogy Dr. Al-Moraisey Ali Mosed doktor úr 
szeptember 30-ig vállalta a körzet helyettesítését, méghozzá azért, mert pályázni nem szeretne 
az üres körzetre, de szeretné, ha óránként 30 ezer forintot kaphatna a helyettesítésért napi 2 
órára hétfőtől péntekig. Pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot, elnök urat kérdezi, 
hogy milyen javaslat született? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a pénzügyi bizottság 
megtárgyalta az anyagot, és a 30 ezer forint kérelemmel szemben azt javasolja, hogy 20 ezer 
forint/óra díjban határozza meg a testület a helyettesítés díját, tekintettel a NEAK 
finanszírozásra. 
 
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 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
230/2020. (IX. 24.) sz. határozata 
 
A felnőtt háziorvosi helyettesítési díj felülvizsgálatára 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel, tekintettel a NEAK finanszírozásra, 
a felnőtt háziorvosi körzetekben az orvosi helyettesítési díjat 20.000,- forint/óra 
összegben határozza meg.  
 
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 5 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú "Humán szolgáltatások 
fejlesztése Jászapáti járásban" című projekt keretében szociális támogató kiválasztására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 Lovász Imre jegyző 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: az írásos anyagot mindenki megkapta, átadja a 
szót Lovász Imre jegyzőnek.  
 
Lovász Imre jegyző: a pályázat indulásakor Major Ferencné volt kiválasztva erre a feladatat 
ellátásra, őt követően pedig Baginé Gavaldik Lívia, aki jelenleg is ellátja a feladatot. Lívia 
jelezte, hogy egyéb jogviszonyai mellett a továbbiakban nem tudja ezt a feladatot ellátni, 
szeptember 30-al lemondott a feladat ellátásról. 3 árajánlatot kért be az önkormányzat a 
feladat elvégzésére, javasolja, hogy a legkedvezőbb árajánlatot fogadja el a testület.  
 
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 Varga 
Leila árajánlatát bruttó 600.000,- Ft értékben? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
231/2020. (IX. 24.) sz. határozata 
 
Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a 
Jászapáti járásban” című pályázat kapcsán „szociális támogató” feladat ellátására 
szolgáltató kiválasztására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-1.5.3-16-2017-
00032 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” című 
projekt keretében 2020. október 1. napjától a „szociális támogató” feladat ellátására 
Varga Leila (5055 Jászladány, Dobó István u. 19.) árajánlatát fogadja el bruttó 
600.000,- Ft értékben.  
Képviselő-testület a forrást a projekt költségvetéséből biztosítja, egyben megbízza 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert a szerződés aláírására. 

 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal 

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

 é r t e s ü l n e k .  
 
 
 
 
 
 



 40 

2 6 .  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.” pályázat kapcsán új konzorciumi partner bevonására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 Nyitrainé Kiss Katalin szakmai vezető 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos anyagot 
mindenki megkapta, átadja a szót Nyitrainé Kiss Katalin szakmai vezetőnek. 
 
Nyitrainé Kiss Katalin szakmai vezető: csak megerősíteni tudja, ami az írásos anyagban 
szerepel, a képzések gördülékeny lebonyolítása érdekében kerülne bevonásra a konzorciumi 
partner.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye, vagy az írásos anyagtól eltérő javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az írásos 
anyagban szereplő határozati javaslatot? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
232/2020. (IX. 24.) sz. határozata 
 
Az EFOP-1.6.2-16-2017-00035 azonosítószámú „Komplex telepprogram Jászladányon 
II.” pályázat kapcsán új konzorciumi partner bevonására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-1.6.2-16-2017-
00035 azonosítószámú „Komplex telepprogram Jászladányon II.” pályázat kapcsán 
dönt arról, hogy a Konzorcium bővítésére kerül sor. 
 
Egy taggal bővül a Konzorcium: 
Neve: CIVILKÖR Felzárkózást Támogató Alapítvány  
Székhelye: 1214 Budapest Erdősor utca 64. 
Kuratórium elnöke: Varga Tibor 
A projekt időtartama: 2020. augusztus 1-től 2023. augusztus 31-ig. 
 
Az új konzorciumi tag bevonása a képzések lebonyolítása érdekében szükséges. A 
CIVILKÖR Alapítvány rendelkezik olyan humán erőforrással, amely szakmailag 
képes és kész a képzések előkészítésére, a célcsoport és a régiós munkaerőpiaci 
igények összehangolására, kellő kapacitással rendelkezik a projektben vállalt 152 fős 
célcsoport támogatására a tanulási folyamataikban, valamint a legmegfelelőbb 
képzőpartner kiválasztására. 
 
Az Alapítvány részére rendelkezésre bocsátandó forrás: 27.508.800,- Ft 

 
Képviselő-testület a forrást a projekt költségvetéséből biztosítja, továbbá megbízza 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert a támogatási szerződés módosításával.  

 
Felelős: polgármester 



 41 

Határidő: azonnal 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben 
 3./ CIVILKÖR Felzárkóztatást Támogató Alapítvány 
 4./  „Impulzus” Pályakezdők Munkaszocializációjával Foglalkozó 

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

Egyebek 
Előadó: Bagi Zsolt Arnold alpolgármester 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a napirendi pont felvételét Bagi Zsolt Arnold 
alpolgármester úr kérte, átadja neki a szót. 
 
Bagi Zsolt Arnold alpolgármester: az október és november havi költségtérítését a Polgárőr 
Egyesület javára, a december havi tiszteletdíját a Vöröskereszt javára ajánlja fel, melyhez kéri 
a testület jóváhagyását. 
 
Seresné Lados Éva képviselő: a szeptember havi tiszteletdíját a Polgárőrségnek ajánlja fel. 
Megkéri Bertalan László polgárőr elnököt, hogy szíveskedjen feljegyezni, amiről már 
korábban személyesen beszéltek, hogy az iskola parkolójába szeretnének kamerát, ugyanis 
egyik kollégájának megrongálták az autóját. 
 
Gyárfás Lajos képviselő: 1 havi tiszteletdíját a Polgárőrségnek, 1 havi tiszteletdíját a 
Vöröskeresztnek ajánlja fel. 
 
Bertalan László képviselő: a szeptember és október havi tiszteletdíját a Polgárőrségnek 
ajánlja fel. Most kapta a hírt, hogy 2 db vadkamerát elloptak.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e még 
valakinek felajánlási szándéka? 

(Hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Bagi Zsolt 
Arnold alpolgármester 2 havi költségtérítésének felajánlását a Polgárőrség részére, és 1 havi 
költségtérítés felajánlását a Vöröskereszt részére? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
233/2020. (IX. 24.) sz. határozata 
 
Bagi Zsolt Arnold alpolgármester költségtérítésének felajánlása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Bagi 
Zsolt Arnold alpolgármester október és november havi költségtérítés felajánlását 
bruttó 15.000,- forint/hó, összesen bruttó 30.000,- forint összegben a Jászladányi 
Polgárőr Egyesület támogatására, valamint a december havi költségtérítés felajánlását 
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bruttó 15.000,- forint összegben a Magyar Vöröskereszt Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Szervezet Jászladányi Alapszervezete támogatására. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Bagi Zsolt Arnold alpolgármester helyben, 
 3./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 4./ Jászladányi Polgárőr Egyesület 
 5./ Magyar Vöröskereszt Jászladányi Alapszervezete 
  é r t e s ü l n e k .  

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Seresné 
Lados Éva képviselő tiszteletdíj felajánlását a Polgárőrség részére? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
234/2020. (IX. 24.) sz. határozata 
 
Seresné Lados Éva képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
 

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

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Gyárfás 
Lajos képviselő 1 havi tiszteletdíj felajánlását a Polgárőrség és 1 havi tiszteletdíj felajánlását a 
Vöröskereszt részére? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
235/2020. (IX. 24.) sz. határozata 
 
Gyárfás Lajos képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Gyárfás 
Lajos képviselő szeptember hónapra járó bruttó 48.350,- forint tiszteletdíj és 6.745,- 
forint járulékai, összesen bruttó 55.095,- Ft tiszteletdíj-felajánlását a Jászladányi 
Polgárőr Egyesület támogatására, valamint október hónapra járó bruttó 48.350,- forint 
tiszteletdíj és 6.745,- forint járulékai, összesen bruttó 55.095,- Ft felajánlását a Magyar 
Vöröskereszt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet Jászladányi Alapszervezete 
támogatására. 
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Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Gyárfás Lajos képviselő helyben, 
 3./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 4./ Jászladányi Polgárőr Egyesület 
 5./ Magyar Vöröskereszt Jászladányi Alapszervezete 
  é r t e s ü l n e k .  

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni Bertalan 
László képviselő 2 havi tiszteletdíj felajánlását a Polgárőrség részére? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
236/2020. (IX. 24.) sz. határozata 
 
Bertalan László képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Bertalan 
László képviselő szeptember és október hónapra járó, bruttó 48.350,- forint/hó 
tiszteletdíj és 6.745,- forint/hó járulékai, összesen bruttó 110.190,- 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: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e még 
valakinek kérdése vagy bármilyen felvetése az Egyebek napirendi ponton belül? 
 
Bertalan László képviselő: az elmúlt hónapokban egyre több észrevétel érkezett hozzá a 
lakosságtól, volt olyan, aki azért írt, mert nem tud részt venni a közmeghallgatáson, és jelezni 
szerette volna, amit személyesen is tapasztal, hogy Jászladányon az utak nagyon rossz 
állapotban vannak. A NÜVI meg tudná oldani a kátyúzást? A másik, ami ősszel mindig 
elhatalmasodik a patkány probléma. Olyan helyekről is érkeznek jelzések, ahol eddig nem 
volt probléma. Szeretné megkérdezni, hogy van-e lehetőség település szintű patkányirtást 
végezni? Van-e erre lehetőség a szociális keretből? Szeretné, ha ezzel a témával 
foglalkoznának, hogy hogyan lehet megoldani, felmérni az igényeket.   
 
Lovász Imre jegyző: utána fog nézni, hogy lehet-e a szociális keretből biztosítani. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a NÜVI vezetőjét megkéri, hogy a 
rágcsálóirtóval vegye fel a kapcsolatot, és kérjen tőle árajánlatot szeptember 30-ig. Ha 
gondolják, akkor lehet róla határozatot hozni, határidővel, felelőssel.  
 
Bertalan László képviselő: mindenképpen kellene felelős személy, mert az elmúlt években is 
volt már ez probléma, beszéltek is róla, mégsem lett megoldás.  




