
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

2020. október 29-én megtartott soros nyílt ülésén, 

a Polgármesteri Hivatal dísztermében. 

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

Lovász Imre jegyző, 
Vinczéné Gál Éva a Polgármesteri Hivatal igazgatási osztályvezetője, 
Mezei Norbert a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője, 
Lajosné Kiss Klára a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője,  
Kun Adrienn a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár megbízott 
vezetője, 
Göröcs László a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény megbízott 
vezetője, 
Müllerné Braun Erika az Ozoróczky Mária Szociális Központ intézményvezetője, 
Tóth Dániel rendőr őrnagy, a Jászladányi Rendőrőrs parancsnoka, 
Kovácsné Szabó Veronika a Jászladányi Móra Ferenc Általános Iskola igazgató, 
Vezendi Tamás a Cívis Szociális Étkezési Központ szolgáltatási koordinátora,  
Nagy Csilla a Cívis Szociális Étkezési Központ szakmai vezetője. 
 
 

 
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, 
Dr. Bakos Beáta és Gyárfás Lajos képviselők jelezték távolmaradásuk okát, a képviselő-
testület határozatképes, az ülést megnyitja. A meghívóban 22 napirendi pont tárgyalása 
szerepel, megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek plusz napirendi pont, 
illetve módosító javaslata? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a pénzügyi bizottság 
tárgyalta a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt „Települési 
könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése” c. pályázati felhíváson való részvételre 
önerő biztosításáról szóló előterjesztést, melyet javasol plusz napirendi pontként tárgyalni. 
 
Seresné Lados Éva képviselő: nyílt ülésben Egyebek napirendi pont tárgyalását javasolja. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: tekintettel arra, hogy a szociális bizottság ülése 
nem volt határozatképes, így a bizottság nem ülésezett, viszont van egy nagyon fontos téma, 
amit így a képviselő-testület hatáskörében szükséges megtárgyalni, amely a szociális keret 
felhasználása, ezt nyílt ülésben javasolja tárgyalni. Javasolja továbbá, hogy az Egyebek 
napirendi pontot 2. pontként tárgyalja a testület tekintettel arra, hogy tiszteletdíj 
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felajánlásokról van szó, amit a döntést követően a munkaügyes kolléganőnek rögzítenie kell a 
rendszerben, mielőtt az lezár. 

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
nyílt ülésben 2. napirendi pontként Egyebek című napirendi pontot tárgyaljon a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
243/2020. (X. 29.) sz. határozata 
 
Napirend kiegészítése 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi 
ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben 2. pontként kíván 
tárgyalni: 

2./ Egyebek 
 Előadó: Seresné Lados Éva képviselő 
 
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 20. napirendi pontként a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma 
által kiírt „Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése” c. pályázati 
felhíváson való részvételre önerő biztosításáról 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 
244/2020. (X. 29.) sz. határozata 
 
Napirend kiegészítése 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi 
ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben 20. pontként kíván 
tárgyalni: 

20./ Előterjesztés a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által 
kiírt „Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése” c. 
pályázati felhíváson való részvételre önerő biztosítására 

 Előadó: Kun Adrienn mb. intézményvezető 
 

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 ért egyet a javaslattal, hogy 
nyílt ülésben 21. napirendi pontként a szociális keret felhasználásáról 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 
245/2020. (X. 29.) sz. határozata 
 
Napirend kiegészítése 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő napirendi 
ponttal egészíti ki mai ülésének napirendjét, melyet nyílt ülésben 21. pontként kíván 
tárgyalni: 

21./ Előterjesztés a szociális keret felhasználására 
 Előadó: Lovász Imre jegyző, 
  Vinczéné Gál Éva igazgatási osztályvezető 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a mai napirendet, 
mely következtében 21 napirendi pontot nyílt ülésben, 4 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 
246/2020. (X. 29.) sz. határozata 
 
Napirend elfogadása 
 

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

 

N a p i r e n d :  
 

1./ Előterjesztés a népkonyha szolgáltatás ellátásának biztosítására 
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

2./ Egyebek  
 Előadó: Seresné Lados Éva képviselő  

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

 Előadó: Lovász Imre jegyző, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
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4./ Javaslat az Önkormányzat 2021. évi költségvetési koncepciójára 
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

5./ Tájékoztató az önkormányzat bevételeinek növelési lehetőségeiről  
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Lovász Imre jegyző, 
  Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

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

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Lovász Imre jegyző 

7./ Beszámoló az Ozoróczky Mária Szociális Központ 2019. évi szakmai 
munkájáról  

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

8./ Előterjesztés az EFOP-2.4.1-16-2017-00065 azonosítószámú "Komplex 
telepprogram Jászladányon II- lakhatási feltételek fejlesztése" című 
projekt keretében közbeszerzési eljárást lefolytató cég kiválasztására  

 Előadó: Lovász Imre jegyző 

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

 Előadó: Lovász Imre jegyző 

10./ Előterjesztés az EFOP-2.4.1-16-2017-00065 azonosítószámú "Komplex 
telepprogram Jászladányon II- lakhatási feltételek fejlesztése" című 
projekt keretében ingatlanok feltételes megvásárlására  

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
  Lovász Imre jegyző 

11./ Előterjesztés az EFOP-2.4.1-16-2017-00065 azonosítószámú "Komplex 
telepprogram Jászladányon II- lakhatási feltételek fejlesztése" című 
projekt keretében épület törlésére, telekmegosztásra és telekhatár 
rendezésre földmérő kiválasztására 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
  Lovász Imre jegyző 

12./ Előterjesztés az EFOP-1.6.2-16-2017-00035 azonosítószámú „Komplex 
telepprogram Jászladányon II - Szegregált élethelyzetek felszámolása 
komplex programokkal” pályázat kapcsán szociális munkások 
kiválasztásáról szóló 195/2020. (VIII. 31.) számú képviselő-testületi 
határozat módosítására 

 Előadó: Nyitrainé Kiss Katalin szakmai vezető, 
  Kun Mariann ügyintéző 

13./ Előterjesztés ápolónői álláshely biztosításának felülvizsgálatára 
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
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14./ Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló pótkocsi értékesítésére 
 Előadó: Göröcs László mb. intézményvezető 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

15./ Előterjesztés a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2019. (X. 22.) 
önkormányzati rendeletének módosítására 

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

16./ Előterjesztés az általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezésére 
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

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

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

18./ Előterjesztés a NÜVI kérelmére Komatsu javítás költségeinek 
biztosítására 

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

19./ Előterjesztés a Jászladányi Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány 
Felügyelő bizottság tagjainak kijelölésére, alapító okiratának 
módosítására 

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

20./ Előterjesztés a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma 
által kiírt „Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, 
korszerűsítése” c. pályázati felhíváson való részvételre önerő biztosítására 

 Előadó: Kun Adrienn mb. intézményvezető 

21./ Előterjesztés a szociális keret felhasználására 
 Előadó: Lovász Imre jegyző, 
  Vinczéné Gál Éva igazgatási osztályvezető 
 

 
Zárt ülés: 

 
 

22./ Előterjesztés a Jászladány Gaál István u. 23. sz. (1618 hrsz.) alatti ingatlan 
újabb vételi ajánlatának megtárgyalására 

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

23./ Előterjesztés a Jászladány Lehel u. 4. sz. (756 hrsz.) alatti ingatlan 
értékesítési ajánlatának megtárgyalására 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
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24./ Előterjesztés a Jászladány, külterület 0406 hrsz-ú ingatlan vételi 
ajánlatának megtárgyalására 

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

25./ Előterjesztés Jászladány, Óvoda u. 5. szám (19 hrsz.) alatti ingatlanra 
bejegyzett elővásárlási jog lemondására 

 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 .  
 
 

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

Előterjesztés a népkonyha szolgáltatás ellátásának biztosítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: az írásos anyagot minden képviselő megkapta, 
melyet az ügyrendi bizottság tárgyalt volna előzetesen, de az ülés határozatképtelen volt. 
Köszönti a vendégeket, szeretne kérni egy bemutatkozást, és egy rövid összefoglalást a 
szolgáltatásról. 
 
Vezendi Tamás: a Cívis Szociális Étkezési Központ szolgáltatási koordinátoraként 
bemutatkozik, és bemutatja kolléganőjét, Nagy Csillát, aki a szakmai vezető. Megköszöni a 
meghívást. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy jelenleg a Cívis Szociális Étkezési 
Központ főként Hajdú-Bihar Megyében tevékenykedik, de jelen vannak Borsodban is, illetve 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyében is. A szociális törvényben az önkormányzatoknak vannak 
úgynevezett alapszolgáltatásai, amit el kell végezni. Az étkezés szolgáltatásnak két altípusa 
van, a szociális konyha és a népkonyha. A szociális konyha a mindenki által jól ismert, a 
mindenki által szeretett szociális étkeztetés, ami általában egy menüből áll, leves és 
másodikféle, valamint házhozszállítás is van ennél a szolgáltatásnál. Ezt nagyrészt idősek 
veszik igénybe térítési díj ellenében. A népkonyha teljesen más célcsoport annak ellenére, 
hogy a szolgáltatás igénybevétele csak ahhoz van kötve, hogy 18 év feletti legyen az igénylő, 
de alapvetően teljesen más célcsoportról beszélhetnek. A népkonyha egy egyszeri 1 adagos 
meleg egytálételt jelent. Az igénybevétele önkéntes, és térítésmentes. Nagy tapasztalattal 
rendelkeznek, már 4 éve végzik ezt a tevékenységet, jelenleg 15 ezer főt látnak el napi 
szinten. Érdemes megjegyezni, hogy áprilisban Debrecen megyei jogú várossal kötöttek 10 
ezer fős ellátási szerződést, utána Hajdúböszörmény, Hajdúnánás 5 illetve 3 ezer fős 
szerződést, azt lehet mondani, hogy Hajdú-Bihar Megyében minden nagyobb várossal együtt 
működnek, illetve a kisebb településekkel is. Ezzel az a céljuk, hogy megmutassák azt, hogy 
azért, mert valami szociális ellátás, attól még lehet minőségi is. Nagyon jól főznek, erre 
semmilyen panasz nincsen. Ennyit szeretett volna kiegészítésként az írásos anyaghoz 
elmondani, amennyiben kérdés merül föl szíven állnak rendelkezésre.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a határozati javaslat szerint arról kellene dönteni 
a képviselő-testületnek, hogy szándékában áll-e ezt a szolgáltatást biztosítani a településen, ha 
igen, akkor melyik hónaptól. A mellékletek között szerepel a szerződés tervezet, ha azzal 
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egyetértenek, akkor azt is el kellene fogadni, ha nem, akkor azon még tudnak módosítani. 
Megkéri a képviselőket, hogy tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket. 
 
Müllerné Braun Erika intézményvezető: az intézménye biztosítja a településen a szociális 
étkeztetés alapszolgáltatást, naponta 90 embernek biztosítják az ellátást. Úgy gondolja, hogy 
ha lesz népkonyha a településen, akkor sokan inkább azt fogják választani, mert ha jól laknak 
az egy tál étellel, ami ingyen van, akkor nem fogják 790,- forintért megvenni a szociális 
étkeztetésben biztosított ellátást. Kérdése, hogy hol fogják az ételt megfőzni, honnan fogják 
hozni? Kiszállítják-e házhoz az igénylők részére? A képviselő-testülettől kérdezi, hogy 
hogyan fogja ez érinteni az alapszolgáltatást? Nagy dilemma lesz abban a korosztályban, 
akiket ellátnak, hogy melyik szolgáltatást fogják igénybe venni. Úgy gondolja, hogy az 
ingyenes szolgáltatás vonzó lesz, még akkor is, ha csak 3 hónapig veszik igénybe, utána 
remélhetőleg meggondolják magukat, és visszatérnek a konyhához, és az önkormányzattól 
fogják megvenni az ételt. Vannak a népkonyhával kapcsolatban aggályai.  
 
Vezendi Tamás: nem szeretnének a településen felfordulást okozni. Jászapátin lesz a 
konyhaközpont. A szociális étkeztetést és a népkonyhát nem lehet egyszerre igénybe venni. A 
népkonyhával kapcsolatban bevezették azt, hogy a TAJ számot meg kell adni. Azt 
tapasztalták, hogy volt 10 ezer fő, aki a népkonyhát vette igénybe, 1 ezer fő, aki a szociális 
étkeztetést, és gyakorlatilag 0 átjárás van a kettő szolgáltatás között. A szociális étkeztetés egy 
menüből áll, leves + második féle, ami egy gazdagabb ételből áll, valamint azt kiszállítják. A 
népkonyha szolgáltatás esetében az adott osztóhelyre el kell menni érte az igénybevevőnek. 
Az újdonság ereje lehet, hogy vonzó lesz, lehet, hogy lesz olyan, aki átmegy és kipróbálja, de 
ez nagyon elenyésző lesz, szinte nulla.  
 
Müllerné Braun Erika intézményvezető: vannak olyan személyek a szociális étkeztetésben, 
akik elvitellel kérik az ételt, tehát nem kérnek kiszállítást. Azt is tudják, hogy a menü az 
időseknek nagy adag, tehát sok esetben esznek belőle ebédre, a maradékot pedig megeszik 
vacsorára. De ezért fizetni kell. Tudják, hogy úgy tudja egyiket igénybe venni, hogy a másikat 
le kell mondani. Ilyen szempontból lesz átjárás, valószínűleg ki fogják próbálni néhány 
hónapra azok, akik tudnak mozogni. Nem csak a térítési díj bevételnél fog ez gondot okozni, 
hanem a normatíva igénylésnél is, mert akkor ezekre a személyekre nem az önkormányzat 
fogja igényelni a normatívát, hanem a népkonyha szolgáltató. Bízik benne, hogy kipróbálás 
után vissza fog térni mindenki a szociális étkeztetéshez, de az ingyen, az ingyen van. 
 
Vezendi Tamás: nincs olyan tapasztalatuk, hogy tömeges lenne az átjárás. 1-2 eset 
előfordulhat. Külön csoportjuk van arra, aki ezeket az ütközéseket napi szinten szűri, az egyik 
előnyük az, hogy nagyon gyorsan reagálnak, nem hiszi, hogy fennakadás lesz. A célcsoport 
teljesen más a két szolgáltatásban. Aki a szociális étkeztetést igénybe veszi nem fog odamenni 
a népkonyháért. Lehet kivétel, de a nagy tömeg nem fog odamenni. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: harmadik körben hallja ezt a tájékoztatót, sok 
mindenkiben sokféle aggály és kérdés felmerült, valójában azt kell tudni, hogy a célcsoport 
nem ugyanaz a két szolgáltatás esetében. Biztos, hogy lesznek olyan nyugdíjasok, akik 
kipróbálják a népkonyhát, de nem ez lesz a jellemző. Látta az adagolást, egy 750 ml zárható 
műanyag edényben van az egy tál étel, és ezt úgy kell elképzelni, hogy a sóskába bele van 
rakva a sült virsli, és nem melegen, forrón érkezik. Megérkezik egy olyan időpontban, 
amikorra kérik, lesz 2 óra hossza, hogy ki legyen osztva. Hasonlóan, mint ahogyan az 
ételfutár hozza a hűtött ételt, úgy érkezik ez is, lehetőséget kell biztosítani ahhoz, hogy aki 
igénybe veszi meg tudja mikróban melegíteni, és helyben elfogyasztani. A szolgáltató 
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részéről azt mondják, hogy jellemzően nem helyben fogyasztják el, hanem otthon. Érti azt is, 
amit intézményvezető asszony mond, hogy a saját konyhájuk ellen fognak kicsit beszélni, 
mert az önkormányzat nem megvásárolja a szociális étkeztetésben az ételt, hanem az 
önkormányzat a saját konyháján állítja elő, amit a lakosok megvásárolnak. Aki kipróbálja a 
népkonyhát, az el fogja tudni dönteni, hogy melyik ételre van szüksége, hogy fizet-e a 
szociális étkeztetésért, vagy inkább az ingyenes ételt választja. Megkérdezi, hogy tudnának-e 
mondani egy arányszámot, hogy egy 5-6000 fős településen hányan veszik igénybe a 
népkonyha szolgáltatást? Az újszászi polgármester azt mondta, hogy ott 40-50 adagot 
igényeltek, ott más a szolgáltató is.  
 
Vezendi Tamás: úgy gondolja, hogy egy 6000 fős településen 1500 fős keretszámmal lehet 
dolgozni. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Jászladányon a szociális étkeztetést kb. 100 fő 
veszi igénybe. Ezen felül az a jellemző, hogy még 1500-an veszik igénybe a népkonyha 
szolgáltatást? Vagy erre van kapacitás? 
 
Vezendi Tamás: nem, hanem az ellátási szerződésbe bele kell foglalni, hogy hány főre 
szeretnék. Azt szokták kérni, illetve az a gyakorlat, hogy ott olyan keretszámot határoznak 
meg, ami csak egy keretszám és ez nem fáj sem az önkormányzatnak, sem az államnak, sem a 
szolgáltatónak. Ez a keretszám azért fontos, hogy az legyen az elméleti maximum kapacitás, 
amit az ügyfelek igénybe tudnak venni.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: akkor a képviselő-testület húzza meg a határt, 
hogy pl. 1500-an vehetik igénybe maximum a népkonyhát? 
 
Vezendi Tamás: igen. Ha nem veszik ennyien igénybe, akkor semmi nem történik, ha többen 
szeretnék igénybe venni, akkor a keretszámot módosítani kell, ami egy hosszadalmasabb 
folyamat. Nem biztos, hogy megéri, hogy 20-30 ember emiatt lázadozzon. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a szünidei gyermekétkeztetés kapcsán jutott 
eszébe egy gondolat, bár itt nem ugyanaz a célcsoport, mint ami a népkonyhánál lehet. Itt 
felmérnek egy x adagot, ami naponta 2-300 adagot jelent, de jellemző, hogy nem jönnek el az 
ételért. Benyújtják a kérelmet, az önkormányzat megigényli az ételt, mégsem jönnek el érte. 
ezekből a számokból kiindulva az 1500 adag soknak tűnik.  
 
Vezendi Tamás: az 1500 keretszámot csak egy elméleti felsőhatárnak gondolja. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: vagy nincsenek rászorulva az emberek, vagy 
lusták elmenni az ételért, azért ilyen kevés az igény. A vírus idején, amikor házhoz kellett 
szállítani a gyerekek részére az ételt, akkor 600 adag került kiszállításra. Kíváncsi lesz, hogy 
milyen érdeklődés lesz a népkonyha szolgáltatásra.  
 
Tóth Imre képviselő: a maximumokról már szó esett, az a kérdése, hogy mi a minimum? Mi 
a helyzet akkor, ha csak 20 ember fogja igényelni? Akkor is leszállítják ezt az ételt 20 ember 
részére? Akkor is rentábilis lesz ez hosszú távon? Minden nap ide fog jönni egy ételszállító 
autó pár ember miatt? Egy helyiséget fenntartanak erre minden nap, télen-nyáron? 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: szombat-vasárnap is. 
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Vezendi Tamás: igen. Van olyan település, ahol 20 ügyféllel indult, viszont utána 
futótűzként terjedt és utána robbanásszerűen megnőtt az érdeklődés, utána csökkenés 
következett, majd beállt egy olyan szintre, hogy naponta szinte ugyanazokat a számokat 
látják. Vannak különböző élethelyzet változások, vagy társadalmi mozgások, de ez egyáltalán 
nem jelentős. 
 
Tóth Imre képviselő: mi az a minimális szám, amivel lehet számolni, és megéri? A szerződés 
tervezetben azt olvasta, hogy az önkormányzatnak kell fenntartani egy helyiséget, ahol az étel 
kiosztása történne, nyilvánvalóan ehhez személyzet is kelleni fog, mert adminisztrálni is kell. 
 
Vezendi Tamás: a mai napig a jászságban 14 önkormányzat jelzett vissza, hogy őket ez a 
lehetőség érdekli, mint többletszolgáltatás, ez azt jelenti, hogy 14 helyre biztosan kell vinni 
ételt, ezért ha itt 1 ember fogja igényelni az ételt, akkor azt az 1-et ide is elhozzák. De nem 
így lesz, nem 1 személy fogja igényelni. 
 
Bagi Zsolt Arnold alpolgármester: a szociális étkeztetésben megbízási szerződéssel vannak 
foglalkoztatva olyan személyek, akik házhoz szállítják az ebédet, és vannak olyanok is, akik 
rendes munkaidőben végzi ezt a tevékenységet. Ha ebből a 100 fő ellátottból 40 fő 
ideiglenesen elmegy, akkor azoknak a kiszállítására nem kell foglalkoztatni senkit, tehát azok 
az emberek, akik ezt a munkát végzik még arra a pár óra hosszára is jövedelem nélkül 
maradnak. A másik gondolata az, hogy tételezzék fel, hogy a népkonyha indul 100 fővel. Mi 
történik akkor, ha 50 elmegy hagymát szedni? Akkor nem lesz olyan, aki elmenjen az ételért.  
 
Vezendi Tamás: nagyon nagy előnye a cégnek, hogy nagyon gyorsan reagálnak. Naponta 
monitorozzák a helyeket, amikor induló hely van, azt extra nagyító alatt figyelik. Ha 50 
ember úgy gondolja, hogy elmegy, akkor arra reagálnak azonnal. A kontaktokkal napi szinten 
egyeztetnek az étel adagok miatt. Ha valaki elmegy, majd visszajön, utána ismét elmegy, és 
ismét visszajön, akkor egy idő után nyilatkoztatják, hogy döntse el, mit szeretne, hiszen ez 
nem életszerű viselkedés. Az a tapasztalatuk, hogy aki ezt a szolgáltatást igénybe veszi, annak 
ez valóban arra kell, hogy ne haljon éhen. 
 
Bagi Zsolt Arnold alpolgármester: Jászladányon nem ennyire rossz a helyzet. Mi van abban 
az esetben, ha x utcában van egy agilis személy, aki megkeresi az utca lakóit, hogy menjenek 
el a TAJ számukkal és iratkozzanak fel a szolgáltatásra, majd valaki más eszi meg az ételt? 
Csak személyesen lehet átvenni az ételt, vagy másét is el lehet vinni? 
 
Vezendi Tamás: személyesen, hiszen a TAJ szám megadásával, az igénybevevő aláírásával 
kell igazolni, hogy igénybe vette az ellátást, hiszen ez az elszámolás alapja. Azért, mert valaki 
jóban van a szomszédságával, a szolgáltatónak nem szabad a többi ügyfél mindennapi 
megélhetését kockáztatni. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: alpolgármester úr említette, hogy a házi 
gondozóknak így nem lesz dolguk, ez nem így lesz. Az ebédet 2 óra hosszában hordják 
naponta, de ők más feladatot is végeznek. 
 
Müllerné Braun Erika intézményvezető: a házi gondozók is hordanak ebédet, és vannak 
tiszteletdíjas gondozók, akik csak ebédet hordanak. Nem attól tart, hogy hosszú távon fog ez 
gondot okozni, ez a jövő év vonatkozásában fog gondot okozni, amikor elindul onnantól 
néhány hónapra. Mivel az ellátottak jó minőségű ételt esznek, ezért gondolja, hogy vissza 
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fognak térni. Azt, hogy normatíva bevételben ez mennyit fog jelenteni a jövő évi 
költségvetésben, majd megtudják. 
 
Vezendi Tamás: ha jó minőségű ételt esznek, akkor nem fognak váltani. 
 
Müllerné Braun Erika intézményvezető: az ingyen az mindig ingyen van. 
 
Vezendi Tamás: a minőség pedig minőség. 
 
Müllerné Braun Erika intézményvezető: ezen a településen sok a kispénzű ember, legyenek 
azok idősek vagy középkorúak. Majd meglátják. 
 
Seresné Lados Éva képviselő: az a véleménye, hogy lesznek olyan emberek, akik valóban 
rászorulnak erre, és végre meleg ételhez jutnak. Annyi a fenntartása ezzel a szolgáltatással, 
hogy Jászladány lakosságát ismerve, ha elterjed a hír, akkor lesz egy őrült nagy tömeg, 
viszont ez a tömeg nem lesz kitartó. Van egy réteg, aki tényleg igazán megérdemli, miattuk 
támogatja ezt a szolgáltatást. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: nem az önkormányzat problémája az, ha igénylik 
a szolgáltatást, és mégsem mennek el az ételért. Ha lesz egy hullám, egy csúcs, és két nap 
múlva nem mennek el, az nem az önkormányzat problémája lesz. A szünidei 
gyermekétkeztetésnél igen, ott az önkormányzat problémája, de itt nem. A képviselő-
testületnek csak azt kell eldönteni, hogy akarja-e ezt a szolgáltatást biztosítani a településen, 
akarják-e ennek a lehetőségét megadni a lakosoknak, hogy ezt a szolgáltatást igénybe 
vehessék. Ha igen, akkor eldönthetik, hogy mikortól, melyik hónaptól, ha nem, akkor 
megköszönik a lehetőséget, és azt mondják, hogy nem kérik. 
 
Tóth Imre képviselő: fizikálisan kell helyiséget biztosítani, hiszen ez benne van a 
szerződésben. Ez viszont csak az önkormányzatnak lesz költség, mert gondolja, hogy a 
szociális étkeztetés rendszere nem bírja el ezt a költséget. Az sem tisztázott, hogy ki biztosítja 
a személyzetet ehhez az ételkiosztáshoz. Csak merül föl itt költség, amit lehet, hogy a 
szociális keret terhére el lehet számolni, mert szociális jellegű a szolgáltatás.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: az osztóhelyet az önkormányzatnak kell 
kijelölnie, ahol van férfi, női mellékhelyiség, kézmosási lehetőség, mikrohullámú sütő, ahol 
meg tudják melegíteni és hely, ahol le tudnak ülni, elfogyasztani az ételt. Nem ez lesz a 
jellemző, hogy ott fogyasztják el, de biztosítani kell ennek a lehetőségét is. A személyzetet 
adhatja az önkormányzat, de az ő bérét a szolgáltatónak kell biztosítani.  
 
Vezendi Tamás: bérleti díj ellenében is tudják bérelni az adott helyiséget, illetve abban 
szoktak segítséget kérni az önkormányzattól, hogy ha ismernek olyan embert, akiről úgy 
gondolják, hogy alkalmas ennek a feladatnak az ellátására, akkor azt jelezzék. Vagy ha van 
olyan tiszteletdíjat, akinek megszűnne a munkája, akkor át lehetne ide irányítani. Örül neki, 
hogy a kérdéseket meg tudják beszélni, mert vannak nagyon jó felvetések.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: mi az az időpont, amikortól legkorábban igénybe 
tudják venni ezt a szolgáltatást? Az ellátási szerződést meg kell kötni, ezt be kell jelenteni a 
Minisztériumba. 
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Vezendi Tamás: 6-8 hét az átfutási idő, december közepén, január elején kezdődhetne az 
ellátás. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a többi településtől függ Jászladány döntése? 
 
Vezendi Tamás: nem. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: nem szükséges, hogy egyszerre induljon be 
minden településen, hanem beindulhat szakaszosan is? 
 
Vezendi Tamás: igen. 
 
Tóth Imre képviselő: már csak a helyiség a kérdés. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a helyiségről most kell dönteni? 
 
Lovász Imre jegyző: nem szükséges most dönteni. 
 
Bagi Zsolt Arnold alpolgármester: azt szeretné megkérdezni, hogy az ételkiosztó helyiségnek 
milyen előírásoknak kell megfelelni? 
 
Vezendi Tamás: a HACCP-t biztosítja a szolgáltató. 
 
Dr. Mikola Nóra képviselő: javasolni szeretné döntsenek arról, hogy ingyenesen, vagy 
bérleti díj ellenében biztosítja az önkormányzat a helyiséget, kérnek-e esetlegesen átirányítást 
a jelenleg szociális étkeztetésben dolgozó munkavállalók részére akár részmunkaidőben, vagy 
bármilyen formában. Azt kellene még átgondolni, és ebben kéri a segítséget, hogy bármilyen 
költség merül-e még fel ezen túl a tapasztalataik alapján az önkormányzatnál? Ki fogja a rezsi 
költségét viselni? 
 
Vezendi Tamás: nincs erre vonatkozóan semmi kikötés, minden településen más lehet a 
helyiség használati szerződés. Még egyik önkormányzatnak sem került költségébe a 
népkonyha szolgáltatás. 
 
Tóth Imre képviselő: úgy tűnik, mintha csak Jászladány esetében merült volna fel ez a 
kérdés, hogy vannak-e a szolgáltatásnak költségei, és ezt a terhet ki fogja viselni. 
 
Vezendi Tamás: nem egyedi kérdés. Mindenben a minőséget képviselik, ez egy olyan 
szolgáltatás, ami az önkormányzatnak nem kerül költségébe. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: az önkormányzatnak csak a helyet kell kijelölni, 
a költségeket a szolgáltató viseli. 
 
Vezendi Tamás: az ellátási szerződésnek ez nem része. Az ellátási szerződéssel elinduló 
folyamat hosszú, erről szükséges most dönteni, a helyiséggel kapcsolatos dolgokat később is 
meg tudják beszélni. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: az ellátási szerződés arról szól, hogy igénybe 
veszik-e a szolgáltatást. A bérleti szerződés majd külön kerül megkötésre. 
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Bertalan László képviselő: a Jászapáti konyha már fel van készítve a várható létszámra, vagy 
majd Debrecenből érkezik az étel? 
 
Vezendi Tamás: fel vannak készülve, Jászapátiról fog érkezni az étel. 
 
Bertalan László képviselő: valószínűleg le lesz szabályozva, hogy hány órától hány óráig 
lehet elvinni az ételt, kérdése, hogy mi lesz azzal, amit nem vesznek át? Gondoskodni kell 
hűtőről, ahol eltárolják a megmaradt ételt? A hűtőkapacitást az önkormányzatnak kell 
megoldania? Az ételt meg kell semmisíteni, vagy szét kell osztani? Mi az önkormányzatnak a 
feladata ebben? 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: nem az önkormányzat igényli a normatívát, nem 
az önkormányzat méri fel az igényeket, nem az önkormányzat számol el vele. Az 
önkormányzatnak annyi a feladata, hogy helyiséget biztosít a szolgáltató részére, akik a 
bérleti díjat és a rezsit kifizetik, az összes többi dolog az ő feladatuk. Ők döntik el, hogy mi 
lesz a megmaradt étellel.  
 
Vezendi Tamás: úgy gondolja, hogy ezen a téren profi csapatuk van, nem fog az étel 
megmaradni. Ezt nagyon jól nyomon tudják követni, és tervezni tudják, nagyon jó rendszerük 
van erre. 
 
Bertalan László képviselő: arra a helyiségre van készen a HACCP amiről még azt sem 
tudják, hogy hol lesz? 
 
Vezendi Tamás: van HACCP rendszerük, és azt a vállalkozói szerződés keretén belül a 
keretszerződést tudják bővíteni. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: minden előírást a szolgáltatónak kell teljesítenie, 
az önkormányzatnak nem lesz benne feladata. 
 
Dr. Mikola Nóra képviselő: megértették, hogy az önkormányzatnak semmilyen költsége és 
dolga nem lesz. Annyit javasolna, hogy pontosítsanak a szerződésen, mert túl lazán van 
megfogalmazva. A 8. pontnál az szerepel, hogy az önkormányzat biztosítja a szolgáltató 
részére a helyiséget. Amennyiben az önkormányzat nem tudja biztosítani, úgy a szolgáltató 
köteles gondoskodni a jogszabályi előírásoknak megfelelő helyiség biztosításáról. Kéri, hogy 
írják bele, hogy ezt nem az önkormányzat fizeti. Az 5. pontban pedig azt, hogy pénzbeli 
hozzájárulást az önkormányzat nem biztosít. Nem csak pénzbelit nem biztosít, hanem más 
egyebet sem.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye, más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: milyen időpont kerüljön a határozatba, hogy 
mikortól lesz a népkonyha Jászladányon? 
 
Vezendi Tamás: nehéz időpontot beleírni, mert az engedélyektől függ, hogy mikortól tudnak 
kezdeni. A határozat lényege az lenne, hogy az önkormányzat ellátási szerződést köt a 
szolgáltatóval, a határozat lehet a mai napi dátum is, illetve nem is fontos bele dátum. Az 
ellátási szerződésen lesz egy dátum, ami számít. 
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Lovász Imre jegyző: a szerződés akkor lép hatályba, amikor a Szolgáltató javára az ellátási 
szerződést a szolgáltatói nyilvántartásba véglegesen bejegyezték. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: arról dönteni kell, hogy hány főre veszik igénybe 
a szolgáltatást? 
 
Lovász Imre jegyző: igen, az ellátási szerződés egyik pontja tartalmazza, hogy a szolgáltató a 
településen élő rászoruló lakosoknak nyújthatja az étkeztetés - népkonyha szolgáltatást 
valamennyi létszámig. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: mennyi a reális létszám, amit javasolnak? 
 
Vezendi Tamás: Hajdú-Bihar megyében egy ekkora településen 1500 fős szerződést 
kötöttek. Ha a keretszámon a későbbiekben emelni szeretnének, akkor bele kell kalkulálni, 
hogy az emelés engedélyeztetése ismét 6-8 hét ügyintézést jelent. 
 
Seresné Lados Éva képviselő: az a véleménye, hogy az elején, amikor híre megy, hogy van 
ilyen lehetőség a településen biztos, hogy rengetegen fognak élni a lehetőséggel. Javasolja az 
1500 fős létszámot elfogadásra. 

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
Jászladányon biztosítsák a népkonyha szolgáltatást? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
247/2020. (X. 29.) sz. határozata 
 
A népkonyha szolgáltatás biztosításáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy 
Jászladány településen élő – jogosult személyek – részére a népkonyha szolgáltatást a 
Cívis Szociális Étkezési Központtal (4029 Debrecen, Karácsony György u. 1. 
képviselője: Rónai Angelika Mónika), mint ellátásra jogosult szolgáltató útján látja el, 
a szolgáltató szolgáltatási nyilvántartásba történő végleges bejegyzésétől határozatlan 
időre.  

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Cívis Szociális Étkezési Központ 4029 Debrecen, Karácsony György u. 1 
  é r t e s ü l n e k .  
 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az ellátási 
szerződést az elhangzott módosításokkal együtt? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
248/2020. (X. 29.) sz. határozata 
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A népkonyha szolgáltatás ellátásának biztosításáról szóló ellátási szerződés 
elfogadásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ban meghatározott 
jogkörében eljárva – figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény rendelkezéseire – megtárgyalta az előterjesztést és úgy 
döntött, hogy a szolgáltató szolgáltatási nyilvántartásba történő végleges bejegyzésétől 
a népkonyha szolgáltatás ellátásának biztosítására határozatlan időre ellátási 
szerződést köt a Cívis Szociális Étkezési Központtal (4029 Debrecen, Karácsony 
György u. 1. képviselője: Rónai Angelika Mónika). 
Képviselő-testület az előterjesztésben szereplő ellátási szerződés 5. és 8. pontját az 
alábbiak szerint fogadja el: 
 
„5. Az étkeztetés – népkonyha szolgáltatás tekintetében Jászladány Nagyközségi 

Önkormányzat sem az ellátás megszervezéséhez, sem az ellátás folyamatos 
biztosításához hozzájárulást nem biztosít, azonban – e feladat zökkenőmentes 
átadása céljából – együttműködik az ellátásra jogosult személyek 
egyeztetésében és szociális ellátásba történő bevonásában a hatályos 
jogszabályok és adatvédelmi szabályok betartása mellett. Felek vállalják, hogy 
közösen tájékoztatják az ellátottakat az ellátási szerződés megkötéséről. 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat a szolgáltatás hatékony működése 
érdekében, az átvételt követően is együttműködik a szolgáltatóval. 

 
8. Az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiséget az önkormányzat biztosítja a 

szolgáltató részére, melynek költségeit a szolgáltató viseli. Amennyiben az 
önkormányzat nem tudja biztosítani, úgy a szolgáltató köteles gondoskodni a 
jogszabályi előírásoknak megfelelő helyiség biztosításáról.” 

 
A képviselő-testület felkéri Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert az ellátási 
szerződés előkészítésére, aláírására és a további szükséges intézkedések megtételére.  

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Cívis Szociális Étkezési Központ 4029 Debrecen, Karácsony György u. 1 
  é r t e s ü l n e k .  

 
 

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

Egyebek  
Előadó: Seresné Lados Éva képviselő 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: átadja a szót Seresné Lados Éva képviselőnek. 
 
Seresné Lados Éva képviselő: Dr. Bakos Beáta képviselő kereste meg, hogy tolmácsolja az ő 
kérését, miszerint 1 havi tiszteletdíját szeretné az Új Iskoláért Alapítványnak felajánlani, és 1 
havi tiszteletdíját pedig a polgárőrség részére kamera kiépítésére. Saját részéről pedig 1 havi 
tiszteletdíját szeretné felajánlani az Új Iskoláért Alapítvány részére. 
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Tóth Imre képviselő: október, november és december havi tiszteletdíját szeretné felajánlani 
„A Gyermekek Mosolyáért” Alapítvány részére. 

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet Dr. Bakos Beáta 
képviselő 1 havi tiszteletdíj felajánlásával az Új Iskoláért Alapítvány számára? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
249/2020. (X. 29.) sz. határozata 
 
Dr. Bakos Beáta képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
 

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

 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet Dr. Bakos Beáta 
képviselő 1 havi tiszteletdíj felajánlásával a Polgárőrség számára? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
250/2020. (X. 29.) sz. határozata 
 
Dr. Bakos Beáta képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
 

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

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet Seresné Lados 
Éva képviselő 1 havi tiszteletdíj felajánlásával az Új Iskoláért Alapítvány számára? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
251/2020. (X. 29.) sz. határozata 
 
Seresné Lados Éva képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
 

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

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet Tóth Imre 
képviselő 3 havi tiszteletdíj felajánlásával A Gyermekek Mosolyáért Alapítvány számára? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
252/2020. (X. 29.) sz. határozata 
 
Tóth Imre képviselő tiszteletdíjának felajánlása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Tóth 
Imre képviselő október, november és december hónapra járó, bruttó 54.850,- forint 
tiszteletdíj és 7.652,- forint járulékai, összesen bruttó 187.506,- Ft tiszteletdíj-
felajánlását „A Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány” támogatására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Tóth Imre képviselő helyben, 
 3./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 4./ „A Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány” 
  é r t e s ü l n e k .  

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: azért került ez a napirendi pont második 
pontként felvételre, mert most még a munkaügyes kolléganő fel tudja adni ezeket a 
felajánlásokat a rendszerbe. A jövőre nézve az lenne a kérése, hogy ha ilyen szándék van, 
akkor úgy gondolják már át a felajánlásokat, hogy a hónap utolsó napjaiban már nem tudják 
felajánlani az adott havi tiszteletdíjat, mert lezárják a rendszert, ezért kéri, hogy előre 
gondolják át, ha ilyen jellegű szándék van, és időben jelezzék azt. Ha szükséges, akkor 
minden testületi ülésre tudnak készíteni egy olyan kimutatást, hogy ki hol tart a 
felajánlásokban. 
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3 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások 
formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2001. (V. 
25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 
Előadó: Lovász Imre jegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos anyagot 
mindenki megkapta, melyet az ügyrendi bizottság határozatképtelenség miatt nem tárgyalt, a 
pénzügyi bizottság viszont igen. Átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre jegyző: a NÜVI folyamatosan figyeli a nyersanyagnormák alakulását, amely 
alapján megállapították, hogy az óvodában és az általános iskolában is növekedett a 
nyersanyagnormák ára, így javasolt a térítési díjak emelése. Tekintettel arra, hogy a helyi 
önkormányzati rendelet tartalmazza a térítési díjakat, így ennek emeléséhez szükség lesz a 
helyi rendelet módosítására is.  
 
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 
megtárgyalta, és az írásos anyag szerint javasolja a rendeletmódosítást elfogadásra.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: az óvodában és az iskolában ingyenesen kapják a 
gyermekek az ételt, aki nem jogosult az iskolában az ingyenes étkeztetésre, annak a szociális 
bizottság szokta biztosítani kérelem alapján a szociális keretből az étkeztetést. Jászladányon 
minden óvodás és iskoláskorú gyermek ingyen étkezik. Az emelést a nyersanyagnorma 
indokolja, melyet az államtól igényelnek. 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 rendeletmódosítást az előterjesztés szerin? 
A Képviselő-testület a rendeletmódosítást 7 igen szavazattal – minősített többséggel – 
egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló  

10/2001. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

Javaslat az Önkormányzat 2021. évi költségvetési koncepciójára 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a koncepcióról készült írásos anyagot mindenki 
megkapta, átadja a szót Mezei Norbert pénzügyi osztályvezetőnek. 
 
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető: a pénzügyi osztály minden évben elkészíti a 
következő évi költségvetési koncepciót annak ellenére, hogy törvényi kötelezettség már nem 
írja elő. Az előterjesztés bevezetése tartalmazza azokat a célokat, amelyeket az Országgyűlés 
által elfogadott költségvetési törvény tartalmaz. Az önkormányzatnál még nagyon sok dolog 
képlékeny a következő évi költségvetésben, mivel az önkormányzat költségvetésének 
legalább 60%-át a munkabérek teszik ki, nem tudtak tervezni, mert a következő évi 
minimálbér összege még nem ismert. Az óvodában a pedagógusok bérét tudják tervezni, a 
többi dolgozóét ott sem. Az intézményvezetőkkel úgy egyeztek meg, hogy mindenki a 2020. 
évi bérekkel számol, így elkészítették a táblázatokat. A dologi kiadásokat is a 2020. évi 
kiadásokhoz viszonyítva számolták, az inflációt nem vették figyelembe. A jelenlegi 
információk alapján került összeállításra a bevételek, az Ozoróczky Mária Szociális 
Központnál lényegesen jobb most a költségvetési helyzet, mint tavaly volt, a Művelődési 
Háznál is emelkedett az állami támogatás, így csökken amit az önkormányzatnak hozzá kell 
tenni. A NÜVI-nél lényegesen többet terveztek, mert az ÁFA-t jövőre kell befizetni, mert a 
veszélyhelyzet miatt nem kellett havi ÁFA-t fizetnie. Ők létszámot is fognak kérni, ez is plusz 
költséget jelent majd. A polgármesteri hivatal normatívája nem emelkedik, az óvodánál a 
dolgozói létszámhiány miatt megtakarítások keletkeznek. Amennyiben kérdés merül föl 
szívesen áll rendelkezésre. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, 
hogy milyen javaslat született? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a pénzügyi bizottság 
megtárgyalta a pénzügyi osztály által összeállított koncepciót, és elfogadásra javasolja 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 az írásos anyagot? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
253/2020. (X. 29.) sz. határozata 
 
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. 
évi költségvetési koncepcióját - mint a költségvetés kidolgozásának alapját - az 
alábbiak szerint elfogadja: 
 
A működési bevételek és kiadások – felhalmozási bevétel felhasználása nélküli – 
egyensúlyának megteremtésére tett intézkedések folytatása. A költségvetési terv 
összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése.  
 
Az önkormányzat hitelt – likviditási hitel kivételével- 2021. évben nem vesz fel.  
 
Az intézményrendszer működésének felülvizsgálata, működőképességének - a 
takarékossági szempontok figyelembevételével – megőrzése.   
 
A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok 
prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, 
ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből megteremthető. Az 
önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat 
ellátását nem veszélyeztetheti. 
 
A helyi szociális rendeletben és egyéb rendeletekben meghatározott önkéntes 
önkormányzati juttatások felülvizsgálata. 
 
A helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés és azok támogatása, melyek 
általában kulturális, polgári védelmi, sport területekre terjed ki. Kiemelt jelentőséggel 
bír azon szervezetek támogatása, melyek a kötelező önkormányzati feladatok 
ellátásában az önkormányzattal kötött megállapodás szerint részt vesznek.  
 
A pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, és kihasználása. A költségvetésben 
jelentkező többletbevételből meg kell teremteni a pályázati önrészeket. 
 
Az Önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak felülvizsgálata, ingatlanok 
értékesítésének, hasznosításának vizsgálata, és megvalósítása. Ingatlanértékesítés 
bevételei csak beruházásra és felújításra fordítható, illetve a pályázatok önrészeinek 
biztosítására.  
 
A felújításokra és felhalmozási kiadásokra tervezett összegek működési kiadásra nem 
csoportosíthatók át.  
 
Újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a 
meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló 
bevételek realizálását. 
 
A szolgáltatások bevételeinek felülvizsgálata. (étkeztetés, bérleti díjak stb.) 
 
Működési kiadások (foglalkoztatáspolitikai célokhoz igazodó személyi juttatások és 
kötelező valamint állami feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások, ezen túl az önként 
vállalt feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások) meghatározásakor a takarékos és 
hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni. A költségek vonatkozásában a 
szükséges és reális fedezetet biztosítani kell a tervezés során.   
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A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson alapuló 
kiadások elsődlegességét biztosítani kell.  
 
A végleges költségvetési rendelettervezet kidolgozása során tovább kell keresni a 
bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének lehetőségeit. 
 
Az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel történő 
egyeztetés útján kell kialakítani. 
 
A 2021. évi költségvetés részletes tervező munkájának alapjául elfogadja az 
Államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 26. 
§ (1) bekezdése alapján benyújtott 2021. évi költségvetési koncepciót. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy az Államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV törvény 23. § (1)-(4) bekezdésének és a Helyi önkormányzatok 
és szerveik, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 
szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (1) bekezdése a) pontjának előírása szerint készítse 
majd el a jogszabály szerinti határidőt figyelembe véve a 2021. évi költségvetési 
rendelet-tervezetét. 
 
A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános 
tartalékot kell képezni. Ennek az idei évben is eleget kell tenni. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző által készített költségvetési 
rendelet-tervezetet az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) 
bekezdése rendelkezéseinek megfelelően nyújtsa be a Képviselő-testületnek 
elfogadásra. 
 
A Képviselő-testület felkéri a bizottságokat, hogy a költségvetési koncepció alapján 
folyamatában segítsék az Önkormányzat költségvetésének tervezését és megalapozott 
takarékos gazdálkodását. 
 
A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy a költségvetési terv készítésekor a 
koncepcióban elfogadott döntéseket vegye figyelembe.  
 
Felelős: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester  
 Lovász Imre jegyző  
 Intézmények vezetői 
 
Határidő: folyamatos a 2021. évi költségvetés készítése során 

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

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

Tájékoztató az önkormányzat bevételeinek növelési lehetőségeiről  
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Lovász Imre jegyző, 
 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: az önkormányzat bevételeinek növelési 
lehetőségeiről készült írásos tájékoztatót mindenki megkapta, átadja a szót Mezei Norbert 
pénzügyi osztályvezetőnek. 
 
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető: a képviselő-testület részéről elvárás, hogy minden 
évben kapjanak tájékoztatást az önkormányzat bevételeinek növelési lehetőségeiről, azért 
kerül ez októberben beterjesztésre, hogy ha emelésre kerül sor, akkor még legyen 
novemberben lehetőség a rendeletmódosításra. Az előterjesztés tartalmazza, hogy az 
adóbevételek terén milyen lehetőségek vannak. A kommunális adó tekintetében az internetről 
kigyűjtötte, hogy a környező településeken mennyi az adó mértéke. A lakbérek, a Ladányi 
Hírek, a piaci helypénzek, térítési díjak jelenlegi alakulása van az előterjesztésben, mert 
ezeket az önkormányzat saját hatáskörben módosíthatja. 
 
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 
hosszasan tárgyalta ezt a témakört. Egy jól előkészített anyagot kaptak, melyben jól láthatóan 
fel voltak sorolva a lehetőségek. A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 
magánszemélyek kommunális adóját 2021. évtől a jelenlegi 3 ezer forintról emelje meg 7 ezer 
forintra, ami a maximálisan kivethető 17 ezer forintos összeg 41%-a. A bizottság megítélése 
szerint a 7 ezer forintos összeg már rentábilis abban a tekintetben, hogy a hátralékok behajtása 
már nem veszteséget jelent az önkormányzatnál. A bizottság javasolja a lakások lakbérdíjának 
25%-os emelését, tekintettel arra, hogy 2004-ben kerültek utoljára emelésre ezek a díjak. A 
díjemelés átlagos 25%-os emelést jelentene, a kerekítés szabályainak figyelembevételével. A 
Ladányi Hírek tekintetében a pénzügyi bizottság javasolja a testületnek, hogy az újság 
maradjon havilap, és az ára 250,- Ft/lap összegre módosuljon. A Ladányi Hírek lapban 
megjelenő hirdetések árát az alábbiak szerint javasolja a bizottság: teljes oldalas hirdetés: 
12.000,- forint, fél oldalas hirdetés: 6.000,- forint, negyedoldalas hirdetés: 3.000,- forint. A 
bizottság továbbá javasolja a gyászjelentések esetében a hirdetési árakból 50 % kedvezmény 
biztosítását. A Művelődési Ház bérleti díjainak felülvizsgálatát kéri a bizottság a megbízott 
intézményvezetőtől, valamint a rendelkezésre álló étkészlet használatba adásának 
lehetőségére szolgáltatási díjat kérnek kalkulálni. Az önkormányzat bevételének lehetőségei 
között még tárgyalta a bizottság a földadóval kapcsolatos adónem bevezetésének lehetőségét, 
melyet a bizottság elvetett, tekintettel arra, hogy a földadó kivetése csak abban az esetben 
érné meg, ha olyan mértékű földadót vetnének ki, ami már irreálisnak tűnik. Kisebb mértékű 
adó bevezetése csak többletköltséget okozna az önkormányzatnak, így gazdaságilag nem éri 
meg. A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót az előterjesztés szerint. 
 
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 kommunális adó emelését 7 ezer forintra? 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
254/2020. (X. 29.) sz. határozata 
 
A magánszemélyek kommunális adója emelésére 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel dönt a magánszemélyek kommunális 
adója emeléséről, melyet 2021. évtől évi 7.000.- forint/ingatlan összegre kívánja 
módosítani. 
Képviselő-testület felkéri Jászladány Nagyközség Jegyzőjét, hogy a következő soros 
ülésre terjessze elő a rendelet-tervezetet. 

 
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 tudja elfogadni a pénzügyi 
bizottság javaslatára a lakások bérleti díjának 25%-os emelését? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
255/2020. (X. 29.) sz. határozata 
 
Az önkormányzati lakások lakbérének emelésére 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel az önkormányzati lakások lakbérét 
2021. január 1-től 25 %-kal megemeli a kerekítés szabályainak figyelembevételével. 
Képviselő-testület felkéri Jászladány Nagyközség Jegyzőjét, hogy a következő soros 
ülésre terjessze elő a rendelet-tervezetet. 

 
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 tudja elfogadni a pénzügyi 
bizottság javaslatára a Ladányi Hírek újság árának 250,- forintra történő emelését? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
256/2020. (X. 29.) sz. határozata 
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A Ladányi Hírek helyi lap eladási árának emelésére 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel a Ladányi Hírek helyi lap eladási 
árát 2021. január 1-től 250,- forint/példány összegben állapítja meg. 
A Képviselő-testület felkéri a Ladányi Hírek Szerkesztő Bizottságát, hogy az 
áremeléssel kapcsolatban a szükséges tájékoztatást tegye meg. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Ladányi Hírek Szerkesztőbizottsága 

  é r t e s ü l n e k .  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pénzügyi 
bizottság javaslatára a Ladányi Hírek hirdetési árainak emelésével, és a kedvezmény 
biztosításával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
257/2020. (X. 29.) sz. határozata 
 
A Ladányi Hírek helyi lap hirdetési díjainak emelésére 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel a Ladányi Hírek helyi lap hirdetési 
díjainak emeléséről dönt az alábbiak szerint: 

Teljes oldalas hirdetés: 12.000,- forint 
Fél oldalas hirdetés: 6.000,- forint 
Negyedoldalas hirdetés: 3.000,- forint 

Képviselő-testület a gyászjelentések esetében a hirdetési árakból 50 % kedvezményt 
biztosít. 
Képviselő-testület felkéri Jászladány Nagyközség Jegyzőjét, hogy a következő soros 
ülésre terjessze elő a rendelet-tervezetet. 

 
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 javaslatára a Művelődési Ház bérleti díjainak felülvizsgálatával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
258/2020. (X. 29.) sz. határozata 
 
A Művelődési Ház bérleti díjainak felülvizsgálatára 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel felkéri a Művelődési Ház mb. 
intézményvezetőjét, hogy a Képviselő-testület következő soros ülésére dolgozza ki a 
Művelődési Ház bérleti díjainak részletes emeléséről szóló javaslatát. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Kun Adrienn mb. intézményvezető 

  é r t e s ü l n e k .  
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a pénzügyi 
bizottság javaslatára az önkormányzat bevételeinek növelési lehetőségeiről szóló tájékoztatót? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
259/2020. (X. 29.) sz. határozata 
 
Az önkormányzat bevételeinek növelési lehetőségeiről szóló tájékoztató elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel az önkormányzat bevételeinek 
növelési lehetőségeiről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerint, az előző döntéseken 
túl nem határoz további emelésről, továbbá a Képviselő-testület felkéri Jászladány 
Nagyközség Jegyzőjét, hogy a következő soros ülésre terjessze elő az idegenforgalmi 
adó bevezetéséhez a rendelet-tervezetet. 

 
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 

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. Átadja a szót 
Lovász Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre jegyző: az előterjesztés jól mutatja, hogy milyen típusú eljárásban hány darab 
határozat született az elmúlt testületi ülést követően, nem kívánja kiegészíteni az írásos 
anyagot, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye az írásos anyaggal kapcsolatban? 
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(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: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
260/2020. (X. 29.) sz. határozata 
 
A polgármester és a jegyző 2020. szeptember 16. – 2020. október 21. közötti időszakban 
átruházott hatáskörében hozott döntéseiről szóló tájékoztató elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester 
és a jegyző 2020. szeptember 16. – 2020. október 21. közötti időszakban átruházott 
hatáskörében hozott döntéseiről készült tájékoztatót az alábbiak szerint:  

 
Polgármester:  
Ügy típusa Határozatok 

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

15 

Szemétdíjkedvezmény iránti kérelmekről 
10 

Születésnapjukat ünneplők települési támogatásáról 7 
Összesen: 43 

 

Jegyző: 
Ügy típusa Határozatok 

száma 
A lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez nyújtott települési 
támogatásról 

31 

Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatásról 41 

Összesen: 72 

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

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

Beszámoló az Ozoróczky Mária Szociális Központ 2019. évi szakmai munkájáról  
Előadó: Müllerné Braun Erika intézményvezető, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: az Ozoróczky Mária Szociális Központ 2019. évi 
szakmai munkájáról készült írásos anyagot mindenki megkapta, átadja a szót Müllerné Braun 
Erika intézményvezetőnek. 
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Müllerné Braun Erika intézményvezető: nagyon szeretne még egyszer egy ilyen csendes, 
nyugodt, biztonságos évet, mint a tavalyi volt. Mindenféle szempontból, mindenféle vírus 
nélkül, és olyan éjszakákat szeretne, amilyet tavaly aludtak. Reméli, hogy mindenki látja, érzi, 
hogy mennyit tesznek az intézményben 69-en, közösen együtt. Lehet, hogy nem mindent 
nagyon jól, de próbálják a 131 embert benn, és a területen lévő majd 100 embert jól ellátni. És 
próbálnak nagyon sokat tenni azért, hogy egyre magasabb színvonalon tegyék ezt. 
Amennyiben úgy gondolja a testület, hogy valami nem jól működik, akkor kéri, hogy jelezzék 
azt, hogy ki tudják javítani a hibákat. Személy szerint is megpróbál mindent megtenni azért, 
hogy megfelelő képzettségű szakembereik legyenek. Tavaly kezdték el, és most fejezték be 
azokat a képzéseket, amelyeket a törvény előír. Január 1-től kötelező a demencia gondozó és a 
derontológiai gondozó foglalkoztatása a bentlakásos intézményekben, ezért sikerült 
megpályázni a munkaügyi központnál a munkahelymegtartó képzéseknek az árát, így 
kollégáival együtt szakképzettekké váltak. Sajnos egyre több középsúlyos demens idős ember 
él egyedül a településen, így nem csak a bentlakásos részen képeztettek kollégákat, hanem az 
alapszolgáltatásban is, mert ők találkoznak legelőször ezekkel az idős emberekkel. 
Remélhetőleg tudnak a hozzátartozóknak is segíteni. Köszöni a képviselőknek, hogy 
biztosították, hogy működhessen az intézmény, minden anyagi hozzájárulást megkaptak a 
tavalyi évben is, és természetesen az idén is. Reméli, hogy a jövőben is így lesz. Amennyiben 
kérdés van szívesen áll rendelkezésre.  
 
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 2019. évi 
szakmai munkáról az intézmény beszámolóját? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
261/2020. (X. 29.) sz. határozata 
 
Az Ozoróczky Mária Szociális Központ 2019. évi szakmai munkájáról készült beszámoló 
elfogadásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Ozoróczky 
Mária Szociális Központ 2019. évi szakmai munkájáról készült beszámolót az 
előterjesztés szerinti tartalommal, egyben megköszöni az intézményben dolgozók 
munkáját, együttműködését az önkormányzattal. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Ozoróczky Mária Szociális Központ helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

 
 
 
 
 
 
 



 27 

8 .  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 közbeszerzési 
eljárást lefolytató cég kiválasztására  
Előadó: Lovász Imre jegyző 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos anyagot 
mindenki megkapta, átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre jegyző: a pályázat keretén belül 4 db ingatlan vásárlása, illetve 2 db 
önkormányzati ingatlanon 6 db szociális bérlakás építésére vállalt kötelezettséget az 
önkormányzat, amelynek a kivitelezési költsége meghaladja a költségvetési törvényben 
meghatározott közbeszerzési értékhatárt, amely miatt majd közbeszerzés eljárására lefolytató 
céget szükséges kiválasztani, aki a közbeszerzést lefolytatja. Az önkormányzat 3 árajánlatot 
kért be erre a tevékenységre, a beérkezett 3 árajánlat közül javasolja a legalacsonyabb ajánlat 
kiválasztását, melyet a Közbesz Magister Kft. nyújtott be bruttó 1.993.900,- Ft értékben. 
Ennek a költségét a pályázat 100%-ban finanszírozza. 
 
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 Közbesz 
Magister Kft. ajánlatát közbeszerzési eljárás lefolytatására? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
262/2020. (X. 29.) sz. határozata 
 
Az EFOP-2.4.1-16-2017-00065 azonosítószámú „Komplex telepprogram Jászladányon II 
– lakhatási feltételek fejlesztése” című pályázat kapcsán közbeszerzési eljárást lefolytató 
cég kiválasztására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-2.4.1-16-2017-
00065 azonosítószámú, „Komplex telepprogram Jászladányon II – lakhatási feltételek 
fejlesztése” című pályázat kapcsán a közbeszerzési eljárások lefolytatására a Közbesz 
Magister Kft. (5243 Tiszaderzs, Őrház 6/3.) árajánlatát fogadja el bruttó 1.993.900,- Ft 
értékben.  
Képviselő-testület a forrást a projekt költségvetéséből biztosítja, egyben megbízza 
Bertalanné Drávucz Katalin a 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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9 .  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: Lovász Imre jegyző 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos anyagot 
mindenki megkapta, átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre jegyző: érdekes a helyzet, tekintettel arra, hogy egyszer már volt ebben a 
pályázatban tervező kiválasztva, aki a meglévő önkormányzati ingatlanokon újonnan felépülő 
ingatlanok tervezésére lett kiválasztva. A jelenlegi tervező kiválasztására pedig azért van 
szükség, hogy amely ingatlanokat az önkormányzat meg kíván vásárolni, azoknak az 
ingatlanoknak a műszaki leírása, illetve kiviteli terv szükséges. Jelenleg a pályázatban 1,5 
millió forint van elkülönítve ingatlan vásárlására, viszont ennek az emelésére a Kormányzat 
egyedi döntésével lehetőség van. Ezt a kérelmet az önkormányzat be is nyújtotta, amelynek 
alátámasztására 1-2 dokumentációra lesz szükség. Ilyen lesz a 4 ingatlan vonatkozásában elő 
adásvételi szerződés megkötése, független értékbecslés elkészítése, illetve a tervező 
tervdokumentációja. A napirendi pontban szükséges a tervező kiválasztása, melyet a pályázat 
támogat, így önkormányzati forrásra nincs szükség hozzá. Az önkormányzat erre a 
tevékenységre is 3 árajánlatot kért be, a beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbbet Dankó 
Zoltán egyéni vállalkozó nyújtotta be, bruttó 1.960.000,- Ft értékben, melyet elfogadásra 
javasol.  
 
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 
előterjesztés szerint Dankó Zoltán egyéni vállalkozó kiválasztását a tervező feladatok 
ellátására? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
263/2020. (X. 29.) 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 az önkormányzat által megvásárlásra kerülő 4 db 
lakóépület vonatkozásában kiviteli tervdokumentáció elkészítésére Dankó Zoltán ev. 
(5000 Szolnok, Balassa B. u. 13/a.) árajánlatát fogadja el bruttó 1.960.000,- Ft 
értékben.  
Képviselő-testület a forrást a projekt költségvetéséből biztosítja, egyben megbízza 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
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Határidő: azonnal 
 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben 
  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 EFOP-2.4.1-16-2017-00065 azonosítószámú "Komplex telepprogram 
Jászladányon II- lakhatási feltételek fejlesztése" című projekt keretében ingatlanok 
feltételes megvásárlására  
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 Lovász Imre jegyző 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: az ingatlanok feltételes megvásárlásáról szóló 
írásos előterjesztést mindenki megkapta, átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre jegyző: a komplex telepprogram pályázaton belül szükséges lenne kiválasztani 
4 ingatlant, ami bevonásra kerülne a pályázatba, ezek előzetesen felmérésre kerültek, illetve 
előzetesen egyeztetve lett az ingatlan tulajdonosokkal. Az ingatlan értékbecslő mind a 4 
ingatlan tekintetében elkészítette a független értékbecslést. Az előterjesztésben szerepel egy 
táblázat, melyben bemutatásra került, hogy melyik 4 ingatlanról lenne szó, illetve az, hogy 
milyen árat jelöltek meg az ingatlantulajdonosok, valamint az értékbecslés összege is.  A 
Bajcsy-telep 10. szám alatti ingatlan tekintetében az ingatlantulajdonos 3,8 millió forintért kívánja 

értékesíteni, az ingatlan-értékbecslő által megállapított érték 3,9 millió forint. A másik a Szent László 

király u. 20. szám alatti ingatlan, a tulajdonos 3,7 millió forintért kívánja értékesíteni, mely 

megegyezik az ingatlan-értékbecslő által megállapított értékkel. A Sziráki u. 15. szám alatti ingatlan 

tulajdonosa 4,5 millió forintért kívánja értékesíteni, a szakértő vélemény alapján az ingatlan ára 4,6 

millió forint. A Sotu u. 17. szám alatti ingatlant 4 millió forintért kívánja értékesíteni a tulajdonos, az 

ingatlan-értékbecslő által megállapított érték 4,5 millió forint. A 4 ingatlanhoz összesen 16 millió 

forintért tudna hozzájutni az önkormányzat, melyre a kérelmet az önkormányzat benyújtotta. 

Javasolja, hogy 4 határozatot hozzon a képviselő-testület mind a 4 ingatlan vonatkozásában, hogy elő 

adásvételi szerződés kötéssel vásárolja meg az önkormányzat abban az esetben, amennyiben az egyedi 

kormányzati engedély megszületik, és ezt a másfél millió forintos keretösszeget felemelik 16 millió 

forintra, így a pályázatból lenne meg a forrás. Az ügyvédekkel leegyeztette, a szerződésben a 

feltételek rögzítve lesznek. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye, más javaslata? 
 
Bagi Zsolt Arnold alpolgármester: a komplex pályázat kapcsán ezen a napon 50 millió forint 
felhasználásáról döntenek. Tudja, hogy ezek pályázati pénzek, a kérdése az, hogy hogyan 
fogják látni ennek a pozitív hozadékát? Úgy látja, hogy azok járnak a legjobban, akik ebben a 
pályázatban dolgoznak.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: erről a pályázatról 2016-ba döntött a testület, 
hogy részt vesznek benne. Ez egy 400 millió forintos pályázat, melynek van infrastrukturális 
és humán része. Minden pályázatban vannak, akik lebonyolítják és részt vesznek benne, 
munkát vállalnak benne valamilyen formában. Ez egy megnyert pályázat, melyben a 
rendelkezésre álló támogatási összeget fel kell használni, melyről a képviselő-testületnek 
döntést kell hozni minden esetben.  
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(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a Bajcsy telep 10. 
szám alatti ingatlan feltételes megvásárlásával, az elhangzott feltételek mellett? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
264/2020. (X. 29.) sz. határozata 
 
Az EFOP-2.4.1-16-2017-00065 azonosítószámú "Komplex telepprogram Jászladányon 
II- lakhatási feltételek fejlesztése" című projekt keretében ingatlan feltételes 
megvásárlására 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) az EFOP-
2.4.1.-16-2017-00065. azonosító számú „Komplex telepprogram Jászladányon II – 
lakhatási feltételek fejlesztése” című projekt keretében pályázatot nyert, melyben a 
jelenleg hatályos támogatási szerződés alapján szociális bérlakások építéséhez 
szükséges ingatlanok vásárlására 1.500.000,- forint került jóváhagyásra, amely összeg 
– pályázaton belüli átcsoportosítás útján történő – megemelésére (Támogatási 
Szerződés módosítására) kérelmet nyújtott be az Önkormányzat.  
 
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. sz. 
melléklet 3.12.6. pontja alapján az ingatlanvásárlás költségtípusra történő 
átcsoportosításra a Kormány egyedi hozzájárulása alapján lehetőség van. 
 
A pályázat megvalósításához a képviselő-testület dönt arról, hogy meg kívánja 
vásárolni az 5055 Jászladány, Bajcsy-Zsilinszky telep 10. sz. (2277 hrsz.) alatti 
ingatlant 3.800.000,- forint összegben, amennyiben a Kormány egyedi hozzájárulását 
adja a fent nevezett projektben az ingatlanvásárlás költségtípusra történő 
átcsoportosítására, valamint az ingatlan tulajdonosai az ingatlan vételárát elfogadják. 
 
Amennyiben az ingatlan tulajdonosai elfogadják a vételi ajánlatot, úgy a képviselő-
testület felkéri a Deák és Veres Ügyvédi Irodát fent meghatározott feltétek szerint az 
elő adásvételi szerződés elkészítésére, valamint felhatalmazza Bertalanné Drávucz 
Katalin polgármestert az elő adásvételi szerződés aláírására. 

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

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

 5./ Deák és Veres Ügyvédi Iroda (5000 Szolnok, Szapáry út 20. I/7) 
 é r t e s ü l n e k  
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a Szent László 
király u. 20. szám alatti ingatlan feltételes megvásárlásával, az elhangzott feltételek mellett? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 



 31 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
265/2020. (X. 29.) sz. határozata 
 
Az EFOP-2.4.1-16-2017-00065 azonosítószámú "Komplex telepprogram Jászladányon 
II- lakhatási feltételek fejlesztése" című projekt keretében ingatlan feltételes 
megvásárlására 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) az EFOP-
2.4.1.-16-2017-00065. azonosító számú „Komplex telepprogram Jászladányon II – 
lakhatási feltételek fejlesztése” című projekt keretében pályázatot nyert, melyben a 
jelenleg hatályos támogatási szerződés alapján szociális bérlakások építéséhez 
szükséges ingatlanok vásárlására 1.500.000,- forint került jóváhagyásra, amely összeg 
– pályázaton belüli átcsoportosítás útján történő – megemelésére (Támogatási 
Szerződés módosítására) kérelmet nyújtott be az Önkormányzat.  
 
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. sz. 
melléklet 3.12.6. pontja alapján az ingatlanvásárlás költségtípusra történő 
átcsoportosításra a Kormány egyedi hozzájárulása alapján lehetőség van. 
 
A pályázat megvalósításához a képviselő-testület dönt arról, hogy meg kívánja 
vásárolni az 5055 Jászladány, Szent László király u. 20. sz. (910 hrsz.) alatti ingatlant 
3.700.000,- Ft forint összegben, amennyiben a Kormány egyedi hozzájárulását adja a 
fent nevezett projektben az ingatlanvásárlás költségtípusra történő átcsoportosítására, 
valamint az ingatlan tulajdonosa az ingatlan vételárát elfogadja. 
 
Amennyiben az ingatlan tulajdonosa elfogadja a vételi ajánlatot, úgy a képviselő-
testület felkéri a Deák és Veres Ügyvédi Irodát fent meghatározott feltétek szerint az 
elő adásvételi szerződés elkészítésére, valamint felhatalmazza Bertalanné Drávucz 
Katalin polgármestert az elő adásvételi szerződés aláírására. 

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

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

 5./ Deák és Veres Ügyvédi Iroda (5000 Szolnok, Szapáry út 20. I/7) 
 é r t e s ü l n e k  
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a Sziráki u. 15. 
szám alatti ingatlan feltételes megvásárlásával, az elhangzott feltételek mellett? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
266/2020. (X. 29.) sz. határozata 
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Az EFOP-2.4.1-16-2017-00065 azonosítószámú "Komplex telepprogram Jászladányon 
II- lakhatási feltételek fejlesztése" című projekt keretében ingatlan feltételes 
megvásárlására 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) az EFOP-
2.4.1.-16-2017-00065. azonosító számú „Komplex telepprogram Jászladányon II – 
lakhatási feltételek fejlesztése” című projekt keretében pályázatot nyert, melyben a 
jelenleg hatályos támogatási szerződés alapján szociális bérlakások építéséhez 
szükséges ingatlanok vásárlására 1.500.000,- forint került jóváhagyásra, amely összeg 
– pályázaton belüli átcsoportosítás útján történő – megemelésére (Támogatási 
Szerződés módosítására) kérelmet nyújtott be az Önkormányzat.  
 
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. sz. 
melléklet 3.12.6. pontja alapján az ingatlanvásárlás költségtípusra történő 
átcsoportosításra a Kormány egyedi hozzájárulása alapján lehetőség van. 
 
A pályázat megvalósításához a képviselő-testület dönt arról, hogy meg kívánja 
vásárolni az 5055 Jászladány, Sziráki u. 15. sz. (1260 hrsz.) alatti ingatlant 4.500.000,- 
forint összegben, amennyiben a Kormány egyedi hozzájárulását adja a fent nevezett 
projektben az ingatlanvásárlás költségtípusra történő átcsoportosítására, valamint az 
ingatlan tulajdonosa az ingatlan vételárát elfogadja. 
 
Amennyiben az ingatlan tulajdonosa elfogadja a vételi ajánlatot, úgy a képviselő-
testület felkéri a Deák és Veres Ügyvédi Irodát fent meghatározott feltétek szerint az 
elő adásvételi szerződés elkészítésére, valamint felhatalmazza Bertalanné Drávucz 
Katalin polgármestert az elő adásvételi szerződés aláírására. 

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

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

 5./ Deák és Veres Ügyvédi Iroda (5000 Szolnok, Szapáry út 20. I/7) 
 é r t e s ü l n e k  
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a Sotu u. 17. szám 
alatti ingatlan feltételes megvásárlásával, az elhangzott feltételek mellett? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
267/2020. (X. 29.) sz. határozata 
 
Az EFOP-2.4.1-16-2017-00065 azonosítószámú "Komplex telepprogram Jászladányon 
II- lakhatási feltételek fejlesztése" című projekt keretében ingatlan feltételes 
megvásárlására 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) az EFOP-
2.4.1.-16-2017-00065. azonosító számú „Komplex telepprogram Jászladányon II – 
lakhatási feltételek fejlesztése” című projekt keretében pályázatot nyert, melyben a 
jelenleg hatályos támogatási szerződés alapján szociális bérlakások építéséhez 
szükséges ingatlanok vásárlására 1.500.000,- forint került jóváhagyásra, amely összeg 
– pályázaton belüli átcsoportosítás útján történő – megemelésére (Támogatási 
Szerződés módosítására) kérelmet nyújtott be az Önkormányzat.  
 
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. sz. 
melléklet 3.12.6. pontja alapján az ingatlanvásárlás költségtípusra történő 
átcsoportosításra a Kormány egyedi hozzájárulása alapján lehetőség van. 
 
A pályázat megvalósításához a képviselő-testület dönt arról, hogy meg kívánja 
vásárolni az 5055 Jászladány, Sotu u. 17. sz. (1159 hrsz.) alatti ingatlant 4.000.000,- 
forint összegben, amennyiben a Kormány egyedi hozzájárulását adja a fent nevezett 
projektben az ingatlanvásárlás költségtípusra történő átcsoportosítására, valamint az 
ingatlan tulajdonosai az ingatlan vételárát elfogadják. 
 
Amennyiben az ingatlan tulajdonosai elfogadják a vételi ajánlatot, úgy a képviselő-
testület felkéri a Deák és Veres Ügyvédi Irodát fent meghatározott feltétek szerint az 
elő adásvételi szerződés elkészítésére, valamint felhatalmazza Bertalanné Drávucz 
Katalin polgármestert az elő adásvételi szerződés aláírására. 

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

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

 5./ Deák és Veres Ügyvédi Iroda (5000 Szolnok, Szapáry út 20. I/7) 
 é r t e s ü l n e k  
 
 
1 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 épület 
törlésére, telekmegosztásra és telekhatár rendezésre földmérő kiválasztására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 Lovász Imre jegyző 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a földmérő kiválasztásáról szóló írásos 
előterjesztést mindenki megkapta, átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre jegyző: a meglévő 2 önkormányzati ingatlanon van szükség telekhatár 
rendezésre, melyre a 6 lakás kerül kialakításra. Az egyik ingatlanon még az ingatlan-
nyilvántartásban egy lakóingatlan van feltüntetve, amelynek törléséhez szükség van az 
eljárásra, másrészt az egyik ingatlan lenne megosztva két önálló helyrajzi számú ingatlanra, 
valamint egy telekhatás rendezés is szükséges. Ennek a feladatnak az elvégzésére kért be az 
önkormányzat 3 árajánlatot, melyek közül a legkedvezőbb ajánlatot Szabó Imre egyéni 
vállalkozó adta bruttó 304.800,- Ft értékben. 
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye, más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a földmérő 
kiválasztásával az előterjesztés szerint? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
268/2020. (X. 29.) sz. határozata 
 
Az EFOP-2.4.1-16-2017-00065 azonosítószámú, „Komplex telepprogram Jászladányon 
II - lakhatási feltételek fejlesztése” című projekt keretében földmérő 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 földmérői feladatok ellátására Szabó Imre e.v. 
(5100 Jászberény, Dohány u. 6.) árajánlatát fogadja el bruttó 304.800,- 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  
 
 
1 2 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés az EFOP-1.6.2-16-2017-00035 azonosítószámú „Komplex telepprogram 
Jászladányon II - Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal” 
pályázat kapcsán szociális munkások kiválasztásáról szóló 195/2020. (VIII. 31.) számú 
képviselő-testületi határozat módosítására 
Előadó: Nyitrainé Kiss Katalin szakmai vezető, 
 Kun Mariann ügyintéző 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos 
előterjesztést mindenki megkapta, átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre jegyző: 7 fő szociális munkás lett kiválasztva a komplex telepprogramban, 
viszont ebből 2-en visszamondták, Czibak Ottó és Kiss Tamás József, helyettük kellene új 2 
szociális munkást bevonni a pályázatba. Az önkormányzat bekérte az árajánlatokat, javasolja 
a két legkedvezőbb árajánlat elfogadását az előterjesztés szerinti tartalommal.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye, más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az 
előterjesztés szerinti javaslatot? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
269/2020. (X. 29.) sz. határozata 
 
Az EFOP-1.6.2-16-2017-00035 azonosítószámú „Komplex telepprogram Jászladányon II 
- Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal” című projekt keretében 
szociális munkás feladatok ellátására szolgáltató kiválasztására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 195/2020. (VIII. 31.) 
számú képviselő-testületi határozatát módosítja és az EFOP-1.6.2-16-2017-00035 
azonosítószámú „Komplex telepprogram Jászladányon II” című projektben Czibak 
Ottó és Kis Tamás József helyett két fő szociális munkás kiválasztása tárgyában az 
alábbi ajánlatot fogadja el: 
 
Gortva Lászlóné Kovács Ágnes (5053 Szászberek Táncsics M. u. 142.) bruttó 
175.000,- Ft/hó 
Polgár Kitti (5055 Jászladány Kossuth L. u. 145.) bruttó 175.000,- Ft/hó összegben.  
 
Képviselő-testület a forrást a projekt költségvetéséből biztosítja, valamint megbízza 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert 2020. november 1-től 2023. augusztus 31-
ig (34 hónap) tartó megbízási szerződések 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 3 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés ápolónői álláshely biztosításának felülvizsgálatára 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: az orvosi rendelőben az ápolónői álláshely 
biztosítását minden évben tárgyalja a testület, legutóbb a 6 órás álláshelyet 8 órásra emelték 
fel. 2020. november 30-án lejár az ápolónő megbízása, az a kérdés, hogy a képviselő-
testületnek szándékában áll-e a továbbiakban is biztosítani ezt az álláshelyet, ha igen, akkor 
milyen formában? A képviselők csak egy pénzforgalmi kimutatást kaptak, amiből jól látszik, 
hogy maga az egészségügyi finanszírozás közel 3,5 millió forintos veszteséget generált, ami 
azt jelenti, hogy az önkormányzat költségvetéséből kell hozzátenni a működéshez ezt az 
összeget. A pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, hogy milyen javaslat született? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a pénzügyi bizottság 
megtárgyalta az ápolónői álláshellyel kapcsolatos napirendi pontot, az ülésen 1 javaslat 
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érkezett a bizottsági tagok részéről, amely azt tartalmazta, hogy ezt az álláshelyet 4 órában 
biztosítsák a továbbiakban, tekintettel arra, hogy a védőnői létszám már feltöltődött 3 főre, és 
régebben ez a dolgozó 4 órában a háziorvosi körzetekben segített, 4 órában pedig a védőnői 
szolgálatnál segített az adminisztrációban. A bizottság ezt a javaslatot nem fogadta el.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: kéri a képviselők véleményeit, javaslatait. 
 
Seresné Lados Éva képviselő: tudomása van egy olyan információról, ami megkönnyítheti a 
döntést, a jelenleg ezen az álláshelyen dolgozó ápolónő nem szeretné ezt a munkát tovább 
folytatni, azt mondta, hogy ezt az évet még vállalta volna esetleg, de olyan lelki terhet okoz 
neki a betegek viselkedése, hogy ő nem tudja ezt feldolgozni. 
 
Bagi Zsolt Arnold alpolgármester: a pénzügyi bizottság ülésén név nélkül hangzott el, hogy 
ennek a személynek az álláshelyét lehet módosítani, mert mindig csak megbízással 
hosszabbítják neki, de elhangzott az is, hogy ő az, aki igen jól áll hozzá a munkához. Nagyon 
sajnálja, hogy ez így alakult, de a testület döntését így megkönnyítette. Nem javasolja, hogy a 
továbbiakban fenntartsák ezt az álláshelyet.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye, más javaslata? 
 
Tóth Imre képviselő: tegnap a bizottsági ülésen azt a javaslatot támogatta, hogy 4 órás 
ápolónői álláshelyet biztosítsanak az orvosi rendelőben, ha eddig szükség volt a 
helyettesítésre, akkor ezután is szükség lehet rá. 
 
Seresné Lados Éva képviselő: az a véleménye, hogy nem probléma, ha a 4 órás álláshelyet 
fenntartják, mert lehet még rá szükség tartós távollét, esetleg betegség esetén. 
 
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető: jelenleg nincs üres álláshely. Az a véleménye, hogy 
nem kellene most ezt az álláshelyet biztosítani, ha esetleg találnak megfelelő személyt, és 
szükség lesz rá, akkor dönt a testület az álláshely biztosításáról. Ha most fenntartják az 
álláshelyet, akkor a költségvetéskor tervezni kell ennek a betöltetlen álláshelynek is a 
költségeit. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: akkor a jelenleg biztosított álláshely 2020. 
november 30-al lejár, és a továbbiakban nem biztosítja a testület ezt az álláshelyet.  

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
a november 30-án lejáró ápolónői álláshelyet ne hosszabbítsa meg a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
270/2020. (X. 29.) sz. határozata 
 
Ápolónői álláshely biztosításának felülvizsgálatára 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosi rendelőben 
2020. november 30-ig biztosított ápolónői álláshelyet 2020. december 1-től 
megszünteti.  
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben 
  é r t e s ü l n e k .  

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

Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló pótkocsi értékesítésére 
Előadó: Göröcs László mb. intézményvezető 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: az önkormányzat tulajdonában álló pótkocsi 
vételére ajánlat érkezett, mellyel kapcsolatban az írásos anyagot mindenki megkapta. Göröcs 
László megbízott intézményvezetőt kérdezi, hogy kíván-e kiegészítést tenni az írásos 
anyaghoz? 
 
Göröcs László mb. intézményvezető: csak annyiban szeretné kiegészíteni az írásos anyagot, 
hogy a NÜVI-nek nincsen szüksége erre a pótkocsira, ezért az értékesítésnek nincsen 
akadálya.  
 
Bagi Zsolt Arnold alpolgármester: 6 vagy 8 tonnás ez a pótkocsi? 
 
Göröcs László mb. intézményvezető: 12 tonnás. 
 
Bagi Zsolt Arnold alpolgármester: ha 12 tonnás, akkor kevés a 800 ezer forintos értékesítési 
összeg. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: dönthet úgy is a testület, hogy értékesíteni 
kívánja a pótkocsit, és meghirdeti. Nem muszáj most ezen az áron eladni. Vagy dönthetnek az 
árban is, és úgy kerül meghirdetésre. 
 
Lovász Imre jegyző: árat mindenféleképpen kellene meghatározni. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: akkor hozhat a testület egy olyan döntést, hogy 
értékesíteni kívánja a meghatározott áron. Nem feltétlenül szükséges elfogadni ezt az 
ajánlatot. Pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, hogy milyen javaslat született? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a pénzügyi bizottság 
javasolja, hogy az önkormányzat értékesítse a pótkocsit a vevő által megjelölt vételi áron, és a 
testület hatalmazza fel polgármester asszonyt az adásvételi szerződés aláírására.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: az önkormányzat, amikor megvette 1.200.000,- 
forint volt az ára. Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, más 
javaslata? 
 
Bagi Zsolt Arnold alpolgármester: javasolja, hogy ha nem használja az önkormányzat, akkor 
értékesítse, de reális áron.  
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Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető: jelenleg nincs műszaki engedély a pótkocsin. 
 
Göröcs László mb. intézményvezető: júniusban járt le a műszaki. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: akkor jelenleg két javaslat van, a pénzügyi 
bizottság javaslata, hogy műszaki engedély nélkül értékesítsék 800 ezer forintért a vételi 
ajánlatot tevő részére, a másik javaslat, hogy ne döntsön most a testület az értékesítés 
összegéről, hanem nézzenek utána, hogy mi a reális ár, azt figyelembe véve, hogy nincsen 
rajta műszaki engedély, és a következő ülésre újra beterjesztésre kerül az értékesítésről szóló 
előterjesztés.  

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pénzügyi 
bizottság javaslatával, hogy 800 ezer forintért értékesítse az önkormányzat a pótkocsit a vételi 
ajánlatot tevő részére? 
A Képviselő-testület a javaslatot 2 igen, 5 nem szavazattal elutasítja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
271/2020. (X. 29.) sz. határozata 
 
Az Önkormányzat tulajdonában álló pótkocsi értékesítéséről szóló pénzügyi bizottsági 
javaslat elutasításáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatát, mely az Önkormányzat tulajdonában 
álló YJV-429 rendszámú pótkocsi Szöllősi Károly részére történő értékesítésére 
vonatkozott bruttó 800.000.- forint eladási áron. 

 
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 
most ne döntsön az értékesítésről a testület, hanem a következő ülésre kerüljön beterjesztésre 
újra a napirendi pont? 
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen, 1 nem szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadja, 
és a következő határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
272/2020. (X. 29.) sz. határozata 
 
Az Önkormányzat tulajdonában álló pótkocsi értékesítésének elnapolásáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nem dönt az 
Önkormányzat tulajdonában álló YJV-429 rendszámú pótkocsi értékesítéséről, a 
döntést elnapolja a következő soros képviselő-testületi ülésig.  
Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a következő ülésre a pótkocsi értékesítésről 
szóló előterjesztést terjessze a képviselő-testület elé a 12 tonnás műszaki vizsgával 
nem rendelkező pótkocsi reális árának feltüntetésével. 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
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 2./ Polgármesteri Hivatal helyben 
  é r t e s ü l n e k .  
 
 

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

Előterjesztés a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló 17/2019. (X. 22.) önkormányzati rendeletének 
módosítására 
Előadó: Lovász Imre jegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a szervezeti és működési szabályzat 
módosításról készült írásos anyagot mindenki megkapta, átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre jegyző: azért szerette volna, hogy ez előterjesztésre kerüljön, mert az szmsz 
tartalmazza a képzettségi pótlékokat is, illetve az erre jogosító munkaköröket. Az 
anyakönyvezető feladatok ellátásával vannak problémák, nagyon sok feladatot kell ellátni, és 
jóval nagyobb számú feladat van Jászladányon, mint egy hasonló lakosságszámú településen, 
tekintettel arra, hogy helyben van egy bentlakásos szociális intézmény, ahol nagyon nagy 
számú az elhalálozás. Összességében jóval több haláleset történik Jászladányon, mint egy 
hasonló településen, illetve a lakosság is olyan összetételű, hogy több olyan feladatot is el kell 
látni, ami hasonló településen nincs. Itt a polgármesteri hivatalban van egy köztisztviselő, 
akinek megvan az anyakönyvvezetői szakvizsgája, ő be tudna segíteni az 
anyakönyvvezetőnek. Erre gyakorlatban is lesz lehetőség, tekintettel arra, hogy két gép is 
rendelkezésre áll, egy anyakönyvi gép és egy másik, amelyen a hagyatéki eljárást lehet 
intézni. A rendeletmódosítással arra lenne lehetőség, hogy ez a köztisztviselő, aki besegít az 
anyakönyvvezetőnek, az illetményalap 40%-ának megfelelő összegben havi szinten kapjon 
képzettségi pótlékot, mely összességében nettó 10 ezer forintot jelent számára havonta. 
Megnézték, és több száz olyan megválaszolatlan megkeresés van, rögzítendő adat, amelynek 
az ellátása megigényli azt, hogy bevonásra kerüljön ez a kolléganő a feladatellátásba. 
 
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 írásos 
anyag szerint a rendeletmódosítást? 
A Képviselő-testület a rendeletmódosítást 7 igen szavazattal – minősített többséggel – 
egyhangúlag elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelete 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló  

17/2019. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

(A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) 
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1 6 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés az általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezésére 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos anyagot 
mindenki megkapta, melyet nem kíván szóban kiegészíteni. Átadja a szót Lovász Imre 
jegyzőnek. 
 
Lovász Imre jegyző: jogszabályi kötelezettség, hogy a KLIK-nek meg kell keresnie a 
települési önkormányzatot véleményezés céljából. Ami még fontos, hogy mindkét iskolának a 
felvételi körzethatára a település teljes közigazgatási területére terjed ki. 
 
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 írásos 
anyagot? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
273/2020. (X. 29.) sz. határozata 
 
Az általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezéséről 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Előterjesztés az 
általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezéséről” tárgyú napirendi pontot 
megtárgyalta és az alábbiak szerint határozott: 

 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászladány 
nagyközség esetében az általános iskolai felvételi körzethatárok meghatározása 
során a 

 

Jászladányi Móra Ferenc Általános Iskola: Jászladány nagyközség 
közigazgatási területe 
 

Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola Jászladányi Tagintézménye: 
Jászladány nagyközség közigazgatási területe 
 

felvételi rendet elfogadja, azzal egyetért. 
 

 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Jászberényi Tankerületi Központ 
  é r t e s ü l n e k .  
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1 7 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

A NÜVI beszámolója a közmunka programokban foglalkoztatottak által végzett 
munkákról 
Előadó: Göröcs László mb. intézményvezető, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a közmunka programokban végzett munkáról 
készült írásos anyagot mindenki megkapta, megkérdezi Göröcs László megbízott 
intézményvezetőt, hogy kívánja-e az írásos anyagot szóban kiegészíteni? 
 
Göröcs László mb. intézményvezető: nem kívánja kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre 
szívesen válaszol.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, 
hogy milyen javaslat született? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a pénzügyi bizottság 
megtárgyalta, és javasolja a képviselő-testületnek a beszámoló elfogadását az előterjesztés 
szerinti tartalommal. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye, más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a pénzügyi 
bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
274/2020. (X. 29.) sz. határozata 
 
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény beszámolójának elfogadása a 
képviselő-testület két ülése között a közmunka programokban foglalkoztatottak által 
végzett munkáról 
 

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

  é r t e s ü l n e k .  
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1 8 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a NÜVI kérelmére Komatsu javítás költségeinek biztosítására 
Előadó: Göröcs László mb. intézményvezető, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a Komatsu javítás költségeinek biztosításáról 
szóló írásos előterjesztést mindenki megkapta, átadja a szót Göröcs László megbízott 
intézményvezetőnek. 
 
Göröcs László mb. intézményvezető: a 2020. évi költségvetésben kért, és kapott a képviselő-
testülettől 2 millió forintot az árokásó gép felújítására. Felülvizsgáltatta a gépet, és kiderült, 
hogy ekkora összeg nem elég a felújításra, mert a felmérés alapján a teljes felújítás költsége 
4.262.000,- forint. Tekintettel arra, hogy a 2 millió forint rendelkezésre áll a költségvetésben, 
így a további 2.262.000,- forint biztosítása szükséges, melyet az intézmény költségvetésében 
átcsoportosítással tud finanszírozni, melyhez kéri a képviselő-testület jóváhagyását.  
 
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 
megtárgyalta, és javasolja a Komatsu javítás költségeinek biztosítására a kért összeg 
átcsoportosításának engedélyezését az intézmény költségvetésében.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye, más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni a pénzügyi 
bizottság javaslatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
275/2020. (X. 29.) sz. határozata 
 
A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény kérelmére Komatsu javítás 
költségeinek biztosítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel a Nagyközség Üzemeltetési és 
Vagyonkezelő Intézmény kérelmére a Komatsu javítás költségeinek biztosítása 
érdekében engedélyezi a szükséges átcsoportosítást az intézmény költségvetésében. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény helyben 

  é r t e s ü l n e k .  
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1 9 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a Jászladányi Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány Felügyelő 
bizottság tagjainak kijelölésére, alapító okiratának módosítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Lovász Imre jegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: az alapító okirat módosításáról szóló írásos 
előterjesztést mindenki megkapta, átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek. 
 
Lovász Imre jegyző: az önkormányzat alapította ezt a Jászladányi Fiatalok Továbbtanulását 
Segítő Alapítványt. A felügyelő-bizottság tagjainak megbízatása 5 évig szólt, amely lejárt, így 
szükség lenne a tagok újbóli megbízására. Tudomása szerint mind a 3 tag előzetesen 
megkeresésére került, és vállalják a megbízást. Szükség lenne dönteni a felügyelő-bizottság 
tagjainak személyéről, illetve arról, hogy a tagok megbízatása 2020. október 30-tól 5 évre 
szólna, valamint az alapító okirat módosításra is szükség van.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: szükséges az alapító okirat módosításának 
elfogadása, és az egységes szerkezetű okirat elfogadásra is. 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 alapító 
okirat módosítását az előterjesztés szerint? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
276/2020. (X. 29.) sz. határozata 
 
A Jászladányi Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány alapító okiratának 
módosítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a „Jászladányi 
Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány” alapítója az alapítvány alapító okiratát az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
Az alapító okirat 6. § /2/ bekezdésében a  

„2./ A felügyelőbizottság tagjai: 

Vinczéné Gál Éva (anyja neve: Mészáros Mária, lakcíme: Jászladány, Szép 
u. 45.) 
Tálas Mária (anyja neve: Bakos Mária, lakcíme: Jászladány, Sugár u. 1.) 
Drávuczné Karkus Zsuzsanna (anyja neve: Tóth Erzsébet, lakcíme: 
Jászladány, Újszászi u. 15.) 
 
A tagok megbízatása 5 évre szól. A tagok maguk közül választják a 
felügyelőbizottság elnökét.” 

szövegrész helyébe a  
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„2./ A felügyelőbizottság tagjai: 

Vinczéné Gál Éva (anyja neve: Mészáros Mária, lakcíme: Jászladány, Szép 
u. 45.) 
Tálas Mária (anyja neve: Bakos Mária, lakcíme: Jászladány, Sugár u. 1.) 
Drávuczné Karkus Zsuzsanna (anyja neve: Tóth Erzsébet, lakcíme: 
Jászladány, Újszászi u. 15.) 
 
A tagok megbízatása 2020. október 30-tól 5 évre szól. A tagok maguk közül 
választják a felügyelőbizottság elnökét.” 

szövegrész kerül. 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Jászladányi Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány 
  é r t e s ü l n e k .  

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az egységes 
szerkezetű alapító okiratot az előterjesztés szerint? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
277/2020. (X. 29.) sz. határozata 
 
A Jászladányi Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirata 

 
JÁSZLADÁNYI FIATALOK 

TOVÁBBTANULÁSÁT SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY 
ALAPÍTÓ OKIRATA 

 
módosításokkal egységes szerkezetben 

 
Preambulum 

 
Jászladány Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete - Fehér Magdolna 
középiskolai tanár, Jászladány Kenderföld utca 27. sz. alatti lakos kezdeményezésére - 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. Évi IV. törvény 74/a. §-a alapján jogi 
személyiséggel rendelkező alapítványt hozott létre. 
 
Alapító figyelemmel a jogszabály módosításokra, különösen a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény hatálybalépésére, az Alapítvány alapító okiratát - módosításokkal 
egységes szerkezetben - az alábbiakban fogadja el. 
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1. § 
 

Alapító neve: 
 
 

Jászladány Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 
(Képviseletét a mindenkori polgármester látja el.) 
 

Az alapítvány neve és székhelye: 
 

Alapítvány neve: JÁSZLADÁNYI FIATALOK TOVÁBBTANULÁSÁT SEGÍTŐ 
ALAPÍTVÁNY 
 
Alapítvány székhelye: 5055 Jászladány, Hősök tere 6. sz. 

 

A számlát vezető pénzintézet: 
 
OTP Fiók Jászladány 
 

2.  § 
 

Az alapítvány célja és tevékenysége 
 

Jelen alapítvány célja a nagyközség közérdekét anyagilag is támogatni, hozzájárulni a 
Jászladány Nagyközségben élő (állandó bejelentett lakással rendelkező) fiatalok 
felsőfokú oktatási intézmények nappali tagozatán történő továbbtanulásához, mely 
támogatást kizárólag az oktatás költségének fedezésére használható. 
Az alapítvány a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódásának 
csökkentése érdekében Tanodát működtet. 
 
Az alapítvány célja a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének 
elősegítése, a helyi fiatalság segítése. 
 
Az alapítvány szolgálja: 

• Jászladány nagyközség lakosságának megtartását, 
• Szociális és egészségügy szakszerű ellátását, 
• Művelődés és közművelődés színvonalának emelését, 
• Gyermek és ifjúságvédelmet 
• Diák és szabadidő tevékenységet 
• A magas színvonalú kereskedelmi tevékenységet és szolgáltatást, 
• Kvalifikált ipari és mezőgazdasági termelést. 

 
3. § 

 
Az alapítvány jellege, időtartam 

 
1./ Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi 
személy bármikor az Alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni 
hozzájárulással csatlakozhat. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti 
alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban az a jog, 
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hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására 
vonatkozóan. 
 
2./ Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
 
3./ Az alapító az alapítványt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság által történő 
nyilvántartásba vételtől kezdődően határozatlan időre hozza létre. 

 
4. § 

 
Az alapítvány vagyona, bevétele és annak felhasználási módja 

 
1./ Az alapítvány induló vagyona 500. 000,- Ft, azaz Ötszázezer forint, melyet az 
alapító az e célra nyitott bankszámlán történő elhelyezéssel biztosít. 
 
2./ Az alapítvány bevételének minősülnek: 

• Az alapítvány számlájára történő befizetések, közérdekű célú kötelezettség 
vállalások, 

• Az alapítványnak adományozott ingatlan, ingó vagyon, 
• Vállalkozási tevékenységéből származó eredmény, 
• Az induló vagyon és a bevételek hozadéka, kamata. 

 
3./ Az alapítvány vagyonának felhasználási módja: 

• Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt 
célok megvalósítására használható fel 

• Az alapítvány nem törekszik kifejezetten haszon elérésére, a kuratórium azonban 
köteles - a hatályos jogszabályokkal összhangban - élni a gazdasági 
lehetőségekkel 

• a vagyon gyarapodására, amely azonban kizárólag a kitűzött célok elérésére 
használható fel. Az induló vagyonból 400. 000,-Ft nem használható fel. 

• Az alapítvány vagyonának kezelője a kuratórium. Az alapítvány 
tevékenységének és fenntartásának költségeit az alapítvány bevételéből kell 
biztosítani. E célra az induló vagyon nem használható fel. 

• A bevételek felhasználásáról évente legalább két alkalommal a kuratórium 
határoz: a fel  használás az alapítvány céljával összhangban történhet. 

• A kuratórium tagjait tiszteletdíj illeti meg. Mértéke az alapítvány mérlegének 
ismeretében kerül meghatározásra. 

• Vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem 
veszélyeztetve végez. 

• Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban 
meghatározott tevékenységre fordítja. 

 
5. § 

 
Az alapítvány szervei és működése  

 
Kuratórium 
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1./ Az alapítvány ügyvezető szerve az alapító által felkért háromtagú kuratórium. Az 
alapítványi tagok számának növekedése esetén a kuratórium létszáma arányosan 
növekedhet. A kuratórium tagjainak megbízatása határozatlan időre szói. A 
kuratórium tagját az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése 
esetén az alapítói jogok gyakorlója hívhatja vissza. 
 
A kuratórium tagjai és adataik: 
 
Elnök: Szűcs István János, (anyja neve: Drávucz Mária,, lakcíme: Jászladány, 

Remecz Máté utca 4. sz.) 
 
Tagok: Bagi Zsolt Arnold (anyja neve: Nyolczas Mária:, lakcíme: Jászladány, 

Nagydabi utca 7. sz.) 
 Bíróné Gazdag Márta (anyja neve: Molnár Eszter, lakcíme: Jászladány, 

Nefelejcs u. 4. sz.) 
 
2./ A Kuratórium határozatképességéhez a tagok többségének jelenléte szükséges, 
határozatát mindhárom tag jelenléte esetén egyszerű szótöbbséggel, míg két tag esetén 
egyhangúlag hozza. 
A kuratórium ülései nyilvánosak. 
 
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

• akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy 
terhére másfajta előnyben részesít; 

• akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
• aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
• akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem 

tagja vagy alapítója; 
• aki a döntésben érdekelt más szervezettéi többségi befolyáson alapuló 

kapcsolatban áll; vagy 
• aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
 

3./ A kuratóriumot az elnök szükség esetén, de évenként legalább kétszer köteles 
összehívni. Az elnök akkor is köteles összehívni a kuratóriumot, ha azt a tagok több 
mint a fele írásban kéri. 
A kuratórium évente köteles összegezni a tevékenységét, és tájékoztatni továbbá - 
kérésére, indokolt esetben - a csatlakozókat. 
 
4./ A kuratórium jogköre: 

• Az alapítványi vagyon kezelése, gyarapítása, 
• Döntés a kiadásokról, 
• Döntés az alapítványnak a céljaira feltételekkel felajánlott hozzájárulások 

elfogadása tárgyában. 
 
5./ A működési feladatokat a Polgármesteri Hivatal titkársága, valamint pénzügyi 
osztálya látja el. Utalványozási joga van a kuratórium elnökének, valamint a pénzügyi 
osztály vezetőjének. 
 
6./ A kuratórium üléseinek összehívása és a napirend közlése szóban történik. 
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7./ Összeférhetetlenségi szabályok: 
• Kuratórium tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 
• Ha a kuratórium tagja jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a 

természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A 
vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is 
alkalmazni kell. 

• A kuratórium tagja ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 
• Nem lehet kuratórium tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
következmények alól nem mentesült. 

• Nem lehet kuratórium tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit 
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt 
az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője 
nem lehet. 

• Nem lehet kuratórium tagja, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 
61.§ (2) bek. i) pont). 

• Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető 
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől, 

• Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a 
kuratórium tagja. 

• Az alapító /alapítói jogok gyakorlója/, illetőleg törvényes képviselője és közeli 
hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban. 

• A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy 
akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség 
alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő 
jogügyletben egyébként érdekelt. 

 
8./ Az alapítvány éves beszámolóját a Kuratórium fogadja el, a Képviselő-testületet 
erről tájékoztatja. 
 
9./ A kuratórium a működésre vonatkozóan belső szabályzat alapján működik, 
melynek tartalmaznia kell: 
 

• Az ügyvezető szerv döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést 
támogatók és ellenzők számaránya megállapítható, 

• Az ügyvezető szerv döntésének az érintettekkel való közlését, illetve a 
nyilvánosságra hozatal módját, 

• Az iratokba való betekintés rendjét, 
• Az alapítvány működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámolói 

közlésének nyilvánosságra hozatalát. 
 
10./ Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Szűcs István Jánost 
(Jászladány, Remecz M utca 4. szám), mint a Kuratórium elnökét bízza meg az 
alapítvány képviseletével. A kuratórium elnökét megillető képviseleti jogának 
terjedelme és gyakorlásának módja: általános és önálló. 
 
11./  A  kuratórium tagjai megbízatásukat tiszteletdíj nélkül látják el. 
  
12./ A kuratóriumi tagság megszűnik: 
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• a tag halálával, 
• lemondásával, 
• a Ptk. 3:22. § (1)-(6) bekezdésében, továbbá a Ptk. 3:397. § (3), (4) 

bekezdésében és a Btk. 61.§ (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és 
kizáró ok bekövetkeztével, 

• a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése szerinti visszahívással 
 

6. § 
 

Felügyelő bizottság 
 

1./ Az alapítványnál 3 tagból álló felügyelő bizottság működik, melynek a feladata, 
hogy az ügyvezetést (a kuratóriumot) az alapítvány érdekeinek megóvása céljából 
ellenőrizze. 
 
2./ A felügyelő bizottság tagjai 
 
Vinczéné Gál Éva (anyja neve: Mészáros Mária, lakcíme: Jászladány, Szép u. 45.) 
Tálas Mária (anyja neve: Bakos Mária, lakcíme: Jászladány, Sugár u. 1.) 
Drávuczné Karkus Zsuzsanna (anyja neve: Tóth Erzsébet, lakcíme: Jászladány, 
Újszászi u. 15.) 
 
A tagok megbízatása 2020. október 30-tól 5 évre szól. A tagok maguk közül választják 
a felügyelő bizottság elnökét 
 
3./ Összeférhetetlenség: 

• A felügyelő bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek 
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem 
korlátozták. Nem lehet a felügyelő bizottság tagja, akivel szemben a vezető 
tisztségviselőkre vonatkozó kizáró 

• ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető 
tisztségviselője. 

• A felügyelő bizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen 
kötelesek részt venni. A felügyelő bizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől 
függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. 

• A felügyelő bizottság tagjaira a kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és 
összeférhetetlenségi szabályokat alkalmazni kell. 

 
4./ A felügyelő bizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás 
megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelő 
bizottsági tag lemondó nyilatkozatát a kuratóriumhoz intézi. 
 
5,/ A felügyelő bizottság működése 
 

• A felügyelő bizottság köteles az alapító elé kerülő előterjesztéseket 
megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén 
ismertetni. 

• A felügyelő bizottság az alapítvány irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, 
könyveibe betekinthet, a kuratórium tagjaitól felvilágosítást kérhet, az alapítvány 
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fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit 
megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. 

• A felügyelő bizottság határozatképességéhez a tagok többségének jelenléte 
szükséges, határozatát mindhárom tag jelenléte esetén egyszerű szótöbbséggel, 
míg két tag esetén egyhangúlag hozza. 

 
Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 
 
Kelt: Jászladány, 2020. év. október hó 29. napján 
 

 Bertalanné Drávucz Katalin sk. 
 polgármester 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Jászladányi Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány 
  é r t e s ü l n e k .  

 
 
2 0 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Előterjesztés a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt 
„Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése” c. pályázati 
felhíváson való részvételre önerő biztosítására 
Előadó: Kun Adrienn mb. intézményvezető 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos anyagot 
mindenki megkapta, átadja a szót Kun Adrienn megbízott intézményvezetőnek. 
 
Kun Adrienn mb. intézményvezető: a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények 
Kollégiuma a könyvtárak részére írja ki a pályázatot, mely 3,8 millió forint támogatásra ad 
lehetőséget, viszont 10% önerőt szükséges biztosítania a fenntartónak, vagy a pályázónak. A 
pályázat benyújtásakor szükséges csatolni az önerő biztosításáról szóló képviselő-testületi 
határozatot. 2019-ben a könyvtár tetőtere felújításra került, és a támogatásból azt szeretnék 
berendezni, ha pozitív elbírálást kap a pályázat.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: pénzügyi bizottság tárgyalta, elnök urat kérdezi, 
hogy milyen javaslat született? 
 
Tóth Imre a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a pénzügyi bizottság 
tárgyalta, és javasolja a testületnek elfogadásra, hogy a művelődési ház az előterjesztésben 
szereplő pályázatot benyújthassa, továbbá javasolják, hogy az önerőt az intézmény 
költségvetésében a „Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése” megnevezésű 
költségsorból biztosíthassa a művelődési ház, és egyben javasolják, hogy a képviselő-testület 
kérje fel Kun Adrienn megbízott intézményvezetőt a pályázat benyújtására. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye, más javaslata? 
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(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 
278/2020. (X. 29.) sz. határozata 

A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt „Települési 
könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése” című pályázati felhíváson való 
részvételre önerő biztosítására 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel hozzájárul, hogy a Nagyközségi 
József Attila Művelődési Ház és Könyvtár pályázatot nyújtson be a Nemzeti Kulturális 
Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt „Települési könyvtárak szakmai 
eszközfejlesztése, korszerűsítése” című pályázati felhívásra. 
Képviselő-testület a pályázathoz szükséges önerőt a Nagyközségi József Attila 
Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetésének „Szakmai tevékenységet 
segítő szolgáltatások teljesítése” megnevezésű költségsoron biztosítja. 
Képviselő-testület felkéri Kun Adrienn mb. intézményvezetőt a pályázat benyújtására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 
 3./ Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár mb. 

intézményvezetője 
 é r t e s ü l n e k  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a művelődési ház részt vett a közművelődési 
érdekeltségnövelő pályázaton, amelynek keretében beszerzésre kerültek az asztalok és székek. 
Az eszközök teljes költsége 4.629.150,- forint volt, ebből 1,5 millió forint önerőt kellett 
vállalnia az önkormányzatnak, és 1.948 ezer forint támogatást nyertek a pályázat kapcsán, így 
nem a teljes összeg terheli az önkormányzatot.  
 
 
2 1 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Tájékoztatás a szociális keret felhasználásáról 
Előadó: Lovász Imre jegyző, 
 Vinczéné Gál Éva igazgatási osztályvezető 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: ezt a napirendi pontot a szociális bizottság 
szokta tárgyalni, mivel a bizottság határozatképtelen volt, így átkerült a döntési jogkör a 
képviselő-testület hatáskörébe. Az írásos anyagot mindenki megkapta, megkéri Lovász Imre 
jegyzőt, hogy foglalja össze a tudnivalókat.  
 
Lovász Imre jegyző: az egyik téma a fenyőfa osztás, ami jelentős. Az önkormányzat minden 
évben a helyi lakosság részére, aki igényelte ingatlanonként 1 db fenyőfát térítésmentesen 
biztosított. Ebben a témakörben is három árajánlat került beszerzésre, a legkedvezőbbet 
Blaskó Mihály egyéni vállalkozó nyújtotta be bruttó 2.500,- Ft/db áron. A képviselő-
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testületnek dönteni kellene arról, hogy biztosít-e a helyi lakosoknak fenyőfát, ennek a 
biztosítása kérelemre történjen-e, és ha kérelemre, akkor ennek mi legyen a határideje. Ha 
biztosítja, akkor ki is kellene választani a legkedvezőbb árajánlatot benyújtót, Blaskó Mihály 
egyéni vállalkozót. A megrendelésre a kérelmek benyújtását követően kerülne sor. Ha ebben a 
témakörben dönt a képviselő-testület, akkor ismerteti a további döntéseket igénylő 
témaköröket. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: nincs jelenleg kellő információja a képviselő-
testületnek, hogy mennyi összeg áll jelenleg rendelkezésre a szociális keretben. Megkéri 
Vinczéné Gál Éva igazgatási osztályvezetőt, hogy röviden tájékoztassa a képviselőket a 
szociális keret felhasználásáról. 
 
Vinczéné Gál Éva igazgatási osztályvezető: a kapott 76.604 ezer forintos szociális keretből 
október 22-ig felhasználásra került 39.633.527, - forint. Még közel 36 millió forint áll 
rendelkezésre, ennyit már biztosan nem fognak felhasználni a 2 hónap alatt. Év elején, amikor 
a szociális keret felosztása történt, akkor a 2019. évi teljesítések figyelembevételével történt a 
tervezés. Számításaik szerint nem lesz szükség szinte egyik településtámogatási formánál sem 
a tervezett összegre. Az utalványra tervezett 14.191 ezer forintos összeghez még közel 10 
millió forint, amit lehet számítani. A felhasználások során az eddigi havi összegeket vette 
figyelembe, de nem tudhatják előre, hogy novemberben és decemberben mi fog történni, de 
biztos, hogy nem fogják felhasználni az összes betervezett összeget. Számításaik szerint van 
most szabadon 24 millió forint, ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy támogatásként fenyőfát 
biztosít a lakosság részére, akkor az a 2,5 millió forint körüli összeg ebből kerülne 
finanszírozásra. A másik ilyen téma a rágcsálóirtás, ha ott is olyan döntés születik, hogy a 
képviselő-testület a szociális keretből biztosítja a lakosság részére a rágcsálóirtást, akkor 3-4 
millió forintot kell még arra elkülöníteni. a szociális földprogram pályázathoz szükséges még 
1 millió forint biztosítása. A maradék összeg, amit a vásárlási utalványra fel lehet használni. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: akkor a 24 millió forintból levonódik a 4 millió 
forint a patkányirtásra, 2,5 millió forint a fenyőre, és 1 millió forint a szociális földprogramra, 
az összes levonás 7,5 millió forint, így 16,5 millió forint marad, amit a vásárlási utalványra 
tudnak fordítani. A vásárlási utalvány feltételeiről szintén most kellene dönteni ezen az 
ülésen. A fenyőfa osztásra kér javaslatokat, hogy adjanak-e a lakosságnak, vagy ne? Ha igen, 
akkor kérelem útján, vagy hogyan? 
 
Seresné Lados Éva képviselő: az előző évekhez hasonlóan javasolja, hogy biztosítsanak 
fenyőfát a lakosság részére, kérelem benyújtása mellett. A határidőkre nem tud javaslatot 
tenni. Meddig kell a vállalkozó felé jelezni az igényt? 
 
Vinczéné Gál Éva igazgatási osztályvezető: amint a döntés megszületik, azonnal fel kell 
venni a kapcsolatot a nyertes ajánlattevővel, akinek a darabszámot is meg kell mondani. 
Tavaly 930 db volt, így ebben az évben is 900 db fenyővel kalkulált, de megbeszélte velük, 
hogy ha esetleg több kérelem érkezik, akkor tudnak még további darabszámot is biztosítani. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e 
valakinek kérdése, véleménye, más javaslata a fenyőfa osztással kapcsolatban? 
 
Vinczéné Gál Éva igazgatási osztályvezető: javasolja, hogy a kérelmek benyújtási határideje 
2020. december 4. legyen, az osztály pedig 2020. december 14-től december 18-ig történjen. 

(További hozzászólás nem hangzik el.) 
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
2020. évben is biztosítson a képviselő-testület a lakosság részére fenyőfát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
279/2020. (X. 29.) sz. határozata 

Fenyőfa támogatás biztosítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális keretből 
kérelemre ingatlanonként 1 db fenyőfát biztosít. A kérelmek benyújtásának határideje 
2020. december 4. 

 
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 fenyőfa beszerzésére a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Blaskó Mihály egyéni vállalkozó 
árajánlatát fogadja el a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
280/2020. (X. 29.) sz. határozata 

Fenyőfa beszerzésére árajánlat elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális keretből 
kérelemre ingatlanonként 1 db fenyőfát biztosít.  

Képviselő-testület a fenyőfa beszerzésére beérkezett három árajánlat közül a 
legkedvezőbbet, Blaskó Mihály egyéni vállalkozó árajánlatát fogadja el, és a 2020. 
december 4-ig benyújtott kérelmekkel érintett ingatlanonként 1 db fenyőfa 
beszerzéséről dönt, behálózva, szállítással bruttó 2.500,- forint/db áron.  

Képviselő-testület felkéri Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert a szerződés 
aláírására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben 

 é r t e s ü l n e k  
 
 
Lovász Imre jegyző: a következő téma, amiben dönteni kellene, a rágcsálóirtás. Felhívást 
kapott a lakosság, hogy jelezzék, ki az, aki szeretné a rágcsálóirtás elvégzését. Összességében 
sok kérelem érkezett be, a feladat elvégzésére több vállalkozótól kért be az önkormányzat 
árajánlatot, több ezzel a tevékenységgel foglalkozó cégtől. Egységárat tudtak bekérni, 
tekintettel arra, hogy ha fizikálisan a vállalkozó kimegy az adott ingatlanra, és látja az adott 
helyszínt, akkor tudja megmondani, hogy 1 ingatlanra elég-e 1 láda, és 1 utókezelés, vagy 
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esetleg a fertőzött területeken több láda elhelyezése indokolt. A legkedvezőbb árajánlatban a 
láda kihelyezése 2.490,- forint, az utókezelés 1.190,- forint. Ezért is van az, amit igazgatási 
osztályvezető asszony is mondott, hogy összességében nem tudják mennyibe fog kerülni a 
rágcsálóirtás elvégeztetése. 2 és 4 millió forint közötti összegre kell számítani. 
 
Tóth Imre képviselő: hány ingatlanra igényelték a rágcsálóirtást? 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: 537 kérelem érkezett be. 
 
Vinczéné Gál Éva igazgatási osztályvezető: utólag még érkeztek kérelmek, 550 körül van a 
végleges szám, ami a lakott ingatlanokra vonatkozó igény, és a szociális keret terhére megy.  
 
Tóth Imre képviselő: van olyan, aki a szomszédra is igényelte, az kettőnek számít? 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: címekre lett összesítve, nincsenek dupla címek. 
Ha 1 személy 10 címet jelentett be, akkor az 10 címnek számít, de ha több személy is 
lejelentett 1 adott ingatlant, akkor is csak 1 címnek számít.  
 
Tóth Imre képviselő: javasolja, hogy inkább a nagyobb összeggel tervezzenek, ne a 2 millió 
forinttal. Ha lesz olyan utca, hogy csak 1 ingatlanon igényelték, a többi ingatlanra nem, akkor 
úgy lehet hatékonyan irtani, hogy arra az ingatlanra több dobozt tesznek le.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: arról kellene most dönteni, hogy a szociális 
keretből mennyi összeget biztosít a testület a rágcsálóirtásra.  
 
Dr. Mikola Nóra képviselő: nagyon nagy volt az érdeklődés a lakosság körében a 
rágcsálóirtás tekintetében, többen is érdeklődtek, hogy mi lesz a háziállatokkal? Tudják, hogy 
nem férnek hozzá a háziállatok a dobozban található méreghez, de az elhullott patkányt 
megeszik. Azzal is számolni kell, hogy van, aki igényelte, de ha megtudja, hogy méreggel 
lesz irtva, és tudja, hogy megeszi a kutyája, akkor az a kérelmező nem fogja beengedni a 
rágcsálóirtót. Vagy azt fogja mondani, hogy mégsem kéri. Több ilyen személlyel is 
találkozott, ezért szerette volna jelezni. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a tájékoztatót megkapta a lakosság, amelyben 
benne volt, hogy dobozok lesznek kihelyezve méreggel, és nem fér hozzá a háziállat. 
Mindenki tisztában volt azzal, hogy méreg lesz kitéve, és ennek tükrében igényelték. A 
patkányban nincs olyan dózis a méregből, ami a kutyát elpusztítaná.  
 
Tóth Imre képviselő: a lakosok most is irtják a patkányt. Nem olyan intenzitással, ahogyan 
most fog történni, hanem a boltban vásárolják meg a mérget, és úgy irtják. Véleménye szerint 
a patkányban lévő dózis a kutyánál legfeljebb gyomorrontást okoz. 

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni, hogy 
patkányirtásra 4 millió forintot különítsen el a testület a szociális keretből? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
281/2020. (X. 29.) sz. határozata 
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Szociális keret módosítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális keret szociális 
intézmények sorról rágcsálóirtás sorra 4.000.000.- forintot csoportosít át. 
 
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 tudja elfogadni, a 
legkedvezőbb ajánlatot adó rágcsálóirtó Bagi Bence egyéni vállalkozó ajánlatát? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
282/2020. (X. 29.) sz. határozata 
 
Rágcsálóirtás elvégzésére vállalkozó kiválasztása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a településen a lakosság 
egészségét veszélyeztető és kiadásait jelentősen megnövelő nagy számban megjelent 
patkányok miatt, a szociális keretből kérelemre patkányirtás elvégzését támogatja. A 
patkányirtás elvégzésére a beérkezett három árajánlat közül a legkedvezőbbet,  Bagi 
Bence ev. (5130 Jászapáti, István király út 3. lp.: 1, 1.a.) árajánlatát fogadja el, 
főkezelés: bruttó 2.490.- forint/ láda; utókezelés: bruttó 1.190.- forint/láda értékben, a 
kérelmekkel érintett ingatlanonként szükséges mennyiségben. 
Képviselő-testület felkéri Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert a szerződés 
aláírására. 

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

 é r t e s ü l n e k  
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: maradt 16,5 millió forint, ami a vásárlási 
utalványra fordítható. Eddig úgy kapták a lakosok, hogy a 18 éves kor alattiak, a 18-65 év 
közöttiek és a 65 év felettiek. A szociális bizottság az előző ülésén döntött arról, hogy a 18 év 
alattiak és a 65 év felettiek kapjanak 2020. évben vásárlási utalvány. Lovász Imre jegyzőt 
kérdezi, hogy ezen a döntésen lehet-e még módosítani? 
 
Lovász Imre jegyző: igen, lehet módosítani. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a támogatást lehet egységesen is meghatározni, 
és differenciáltan is. Megkéri Vinczéné Gál Éva igazgatási osztályvezetőt, hogy tájékoztassa a 
testületet a korosztályok létszámának alakulásáról. A 65 év feletti létszámból ki fogják vonni 
azokat az időseket, akik a szociális otthonban a havi 10 ezer forintos támogatást megkapták.  
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Vinczéné Gál Éva igazgatási osztályvezető: a 2019. év végi adatokat tudták lekérni, a 18 év 
alatti korosztály 1476 fő, 18-65 év közötti korosztály 3250 fő, 65 év feletti korosztály 874 fő, 
összesen 5600 fő.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a 874 főben benne vannak a szociális otthon 
lakói is? 
 
Vinczéné Gál Éva igazgatási osztályvezető: igen. 
 
Müllerné Braun Erika intézményvezető: 131 fő van a bentlakásos intézményben.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: akkor a 65 év feletti korosztályt 743 fővel 
számíthatják. Ha mindenkinek szeretnének adni, akkor 2946 forint jut személyenként. A 
szociális bizottság úgy döntött, hogy a 18 év alattiak és a 65 év felettiek kapjanak, kivéve a 
szociális otthon lakói. Akinek van gyereke, és a 18-65 év közötti korosztályba tartozik, az jut 
vásárlási utalványhoz, aki 65 év alatti, és nincs már kiskorú gyereke, ő nem részesül 
támogatásban. Lehet differenciáltan is adni, volt már rá példa, tavaly egységesen mindenki 3 
ezer forintot kapott. Ha csak a 18 év alatti és a 65 év feletti korosztállyal számolnak, akkor 7 
ezer forint utalványt lehet adni. 
 
Tóth Imre képviselő: a 2946 forint/fő összegben minden lakos kapna, azt lehet 3 ezer 
forinttal számolni, mert vannak, akik nem veszik igénybe. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: tavaly nem kaptak támogatást azok a gyermekek, 
akik gyermekvédelmi ellátásban részesültek. Akik viszont nem részesültek gyermekvédelmi 
ellátásban, azoknak a szociális bizottság megpróbálta kompenzálni a tanszertámogatással, 
étkezési támogatással, kollégiumi díjjal a támogatásukat. Tavaly kaptak azok a szülők, 
akiknek a gyermeke gyermekvédelmi támogatásban részesül, idén lehet, hogy a szülők nem 
kapnak, de ha a gyermekvédelmis gyerekek is megkapják, akkor megint hozzájut az a szülő a 
támogatáshoz, amihez tavaly hozzájutott. Ha a szociális bizottság döntése fel hajlik a testület, 
akkor csak azok fognak kiesni a támogatásból, akiknek már vagy még nincs kiskorú, 18 év 
alatti gyermeke. 
 
Tóth Imre képviselő: tehát arról kell dönteni, hogy 3 ezer forintot kapjon mindenki, vagy 
7500 forintot a 18 év alatti és 65 év feletti korosztály. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: várja a javaslatokat. 
 
Bertalan László képviselő: javasolja, hogy egységesen 3 ezer forintot kapjon mindenki.  
 
Bagi Zsolt Arnold alpolgármester: támogatja a javaslatot. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: szociális bizottsági ülésen még nem beszélhettek 
ekkora összegről, akkor még csak a 14 millió forinttal számoltak. 
 
Seresné Lados Éva képviselő: igen, és akkor 2500 forint lett volna a támogatási összeg, ha 
minden lakossal számolnak. Mivel sokan tavaly is kevesellték a 3 ezer forintot, ezért gondolta 
úgy a bizottság, hogy inkább ne kapjon mindenki, hanem a 18 év alatti és a 65 év feletti 
korosztály kapjon csak. A 3 ezer forintot a bizottság is el tudná fogadni. 
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e 
valakinek eltérő javaslata attól, hogy mindenki egységesen kapjon 3 ezer forint támogatást? 

(További hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
minden jászladányi lakos kapjon 3 ezer forint támogatást, kivéve a bentlakásos szociális 
intézmény lakói? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
283/2020. (X. 29.) sz. határozata 
 
Települési támogatás biztosítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a jászladányi állandó 
lakhellyel rendelkező – kivéve a bentlakásos intézményi ellátást igénybevevők 
települési támogatásában részesülő – lakosokat a szociális keret terhére egyszeri 
3.000,- forint értékű települési támogatásban részesíti természetbeni juttatásként 
vásárlási utalvány formájában, az idei évi veszélyhelyzetre és a járványügyi 
készültségre figyelemmel, és a várhatóan magas téli rezsiköltségek, mint alkalmanként 
jelentkező többletkiadások enyhítésére. 

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

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: miről szükséges még dönteni? 
 
Lovász Imre jegyző: a vásárlási utalvány kibocsátásáról szóló szabályzatot is szükséges 
elfogadni, mellyel kapcsolatban még 1-2 kérdésről kellene dönteni. A felhasználási időszakot 
kellene meghatározni, az elszámolási időszakot, valamint a felhasználási helyeket. 
 
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető: át kell gondolni az utalvány osztását is, a 
vírushelyzetre való tekintettel, mert nehéz lesz a másfél méter távolságot betartatni, a 
közterület felügyelőkön kívül még lehet, hogy a rendőrségtől is szükség lesz segítséget kérni. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: az ajtón kívül nem az önkormányzat felelőssége, 
hogy betartják-e a másfél méteres távolságot. A gyógyszertár és az orvosi rendelő előtt sem 
tartják be a másfél méteres távolságot. Mindenki maga dönti el, hogy milyen közel áll a 
másikhoz. Azt kell átgondolni, hogy hány helyszínen történjen az osztás, de erről nem kell 
most dönteni. A határidőket kell most meghatározni. Ha most dönt a testület, akkor meg kell 
rendelni az utalványt, a darabszámot már most is lehet tudni, egységesen 3 ezer  forintos 
címleteket kell rendelni. 
 
Vinczéné Gál Éva igazgatási osztályvezető: az utalvány megrendelése gyorsan lezajlik, a 
határozatok elkészítése fog több időt igénybe venni. 
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Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető: az időpontokat visszafelé kellene számolni, úgy 
gondolja, hogy a visszaváltást december 18-ban kellene meghatározni. Kb. 2 hetet elég 
hagyni a levásárlásra, akkor november 30-tól december 4-ig lehetne osztani. 18-ig le lehetne 
vásárolni, így az üzletekkel még a 21-ei héten el lehet számolni. 
 
Lovász Imre jegyző: a támogatás célja az idei évi veszélyhelyzetre és a járványügyi 
készültségre figyelemmel, és a várhatóan magas téli rezsiköltségek, mint alkalmanként 
jelentkező többletkiadások enyhítésére szólna. 
 
Vinczéné Gál Éva igazgatási osztályvezető: a szociális otthon lakóit azért vették ki a 
támogatásból, mert kapják a havi 10 ezer forintos támogatást. De ezt az összeget csak azok a 
lakók kapják, akik 2019. december 31-én az otthon lakói voltak. Akik az idén költöztek be, 
azok a lakók nem kapják a támogatást. Ők kapjanak vásárlási utalványt? 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: igen. 
 
Müllerné Braun Erika intézményvezető: kb. 15 fő. 
 
Vinczéné Gál Éva igazgatási osztályvezető: akkor ezt is szükséges a szabályzatba 
belefoglalni. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: dönteni szükséges még a beváltóhelyekről is. 
Vannak olyan üzletek, amelyek bezártak, ezeket kivették a felsorolásból. Korábban volt egy 
olyan elv, hogy csak a helyi vállalkozók üzletei részesüljenek abban a lehetőségben, hogy 
beváltóhelyek lehetnek. Utána érkezett egy megkeresés a coop részéről, hogy szeretnének 
beváltóhelyek lenni. Ebben az értelemben a Peze pékséget is bele lehet venni, illetve az albán 
pékséget, senkit nem lehet elutasítani, ha kéri. Javaslatokat szeretne kérni az elfogadóhelyekre 
vonatkozóan. 
 
Seresné Lados Éva képviselő: javasolja, hogy csak a jászladányi székhellyel rendelkező 
üzletek legyenek beváltóhelyek. 
 
Dr. Mikola Nóra képviselő: egyetért a javaslattal. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a Tüzépet javasolja, hogy tegyenek vele kivételt, 
mert a székhelye nincsen Jászladányon, viszont ez az egyetlen hely, ahol lehet tüzelőt venni. 

(További hozzászólás, javaslat nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy 
a felhasználási helyeket úgy határozzák meg, hogy azok az üzletek kerülnek  bele, akik 
jászladányi székhellyel rendelkeznek, kivéve a Tüzép, mert csak ott lehet tüzelőt vásárolni? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
284/2020. (X. 29.) sz. határozata 
 
Felhasználási helyek meghatározására 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 283/2020. (X. 29.) számú 
határozatával, az ott meghatározott feltételek szerint döntött természetbeni juttatásként 
vásárlási utalvány formájában települési támogatás biztosításáról.  
Képviselő-testület a felhasználási termékköröket az alábbiak szerint fogadja el: 
 
Felhasználási termékkörök:  

a. élelmiszer 
b. ruházat 
c. tisztítószer 
d. tüzelő 
e. gyógyszer 

Képviselő-testület dönt arról, hogy a vásárlási utalványok a fent meghatározott 
felhasználási termékköröket értékesítő és jászladányi székhellyel rendelkező 
felhasználási helyeken használhatók fel az alábbiak szerint: 
 

a.  Ajándék Sport Butik Jászladány, Kossuth L. u. 43. 
b.  Éden Csemege  Jászladány, Petőfi S. u. 53. 
c.  Eldorádó-vegyesiparcikk Jászladány, Kossuth L. út 105. 
d.  Ezermester szaküzlet Jászladány, Hősök tere 2. 
e.  Fornetti Jászladány, Hősök tere 2. 
f.  Goods-Market (100-as)  Jászladány, Hősök tere 5. 
g.  Hód ABC Jászladány, Kossuth L. út. 23. 
h.  Húsbolt Jászladány, Kossuth L. út 117. 
i.  Kehely Cukrászda Jászladány, Kossuth L. u. 91. 
j.  KIS-CIPÓ Élelmiszerüzlet Jászladány, Petőfi S. u. 47. 
k.  Mária Gyógyszertár Jászladány, Kossuth L. út. 87. 
l.  Marika ABC Jászladány, Újszászi u. 21. 
m.  Palackozott italok boltja  Jászladány, Cserháti u. 2. 
n.  TÉBA Tüzép Jászladány, Kossuth L. út. 8. 
o.  Vegyesiparcikk  Jászladány, Petőfi S. u. 3. 
p.  Zöldség-Gyümölcs Vegyes kereskedelem Jászladány, Kossuth L. út 61. 

 
Képviselő-testület a vásárlási utalványok felhasználási időszakát a vásárlási utalvány 
kibocsátásától 2020. december hó 18. napjáig határozza meg. 

 
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 tudja elfogadni a vásárlási 
utalvány kibocsátásáról szóló szabályzatot az előzőleg elhangzott tartalommal? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
285/2020. (X. 29.) sz. határozata 
 
Vásárlási utalvány kibocsátásáról szóló szabályzat elfogadására 
 




