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Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2014. február 11-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, 

a Polgármesteri Hivatal dísztermében 
 

 
Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Dr. Bakos Beáta, 
Kalmár András, Major Ferencné, Tóth Imre 5 fő képviselő.  
 
 
Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Bagi Zsolt 1 fő képviselő. 
 
 
Előzetes bejelentés nélkül távolmaradt: Dr. Makai Gabriella, Fehér Lóránt, Pomázi 
László 3 fő képviselő. 
 
 
Tanácskozási joggal jelen van:  

Lajkó Terézia jegyző,  
Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője. 

 
 
Drávucz Katalin polgármester tisztelettel köszönti a soron kívüli ülésen megjelent 
képviselőket. Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 5 fő jelen van, a testület 
határozatképes, s azt megnyitja.  
Megkérdezi, hogy a meghívóban szereplő napirenddel kapcsolatosan van-e 
valakinek kérdése, vagy plusz napirendi pont javaslata? 
 

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.) 
 
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet azzal, hogy a mai 
testületi ülésen a meghívóban szereplő 1 napirendi nyílt ülésen tárgyalja a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
47/2014. (II. 11.) 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 Jászladányi Óvoda és Bölcsőde Óvoda „A” és „C” 

épületének homlokzati hőszigetelési és homlokzati nyílászáró cseréjére 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 

 
 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 Jászladányi Óvoda és Bölcsőde Óvoda „A” és „C” épületének 
homlokzati hőszigetelési és homlokzati nyílászáró cseréjére 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 

 
 

Drávucz Katalin: január 31.-én jelent meg a Belügyminisztériumi rendelet, amely 
lehetőséget ad Jászladányon az óvoda épületén nyílászárók cseréjére, 
hőszigetelésre, fűtéskorszerűsítésre. Másik két jogcím is támogatható, de Jászladány 
nem fér bele, mert az egyik az 10 ezer fő feletti településeknél bölcsőde felújítása, a 
másik pedig óvodai, iskolai vagy kollégiumi étkeztetést ellátó intézmény felújítása. A 
jászladányi óvodában az „A” és „C” épületek esetében a nyílászárók állapota már 
kritikus, indokolja a cserét. Költségvetésileg a fűtéskorszerűsítés már nem fér bele a 
pályázatba, de egy hőszigetelés még igen. A NÜVI intézményvezetője felmérte, és 
elkészítette a költségvetést, ami azt jelenti, hogy 30.028.534,- forintból az „A” és „C” 
épület összes külső nyílászárója cserére kerülne, illetve a homlokzat is hőszigetelést, 
illetve új színt kapna. Képviselő-testületi határozattal kell támogatni ezt a pályázatot, 
melynek beadási határideje 2014. február 13. Az önkormányzatnak vállalni kell a 
pályázat 10%-os önerejét, mely 3.002.853,- forint,  valamint azt, hogy a támogatási 
összeg legalább 5%-ának mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony 
keretében közfoglalkoztatottakat alkalmaz, melyet a munkaügyi központtal le kell 
egyeztetni. 
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a határozati 
javaslatban foglaltakkal, és azzal, hogy ezekkel a feltételekkel a pályázatot 
benyújtsuk? 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
48/2014. (II. 11.) sz. határozata 
 
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde Óvoda „A” és „C” épületének homlokzati 
hőszigetelési és homlokzati nyílászáró cseréje 



 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat pályázatot nyújt be a Belügyminiszter 
4/2014. (I. 30.) BM rendelete alapján – az egyes önkormányzati feladatokhoz 
kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól – a 
Belügyminisztériumhoz a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézmény 
épületének nyílászáró cseréjére és homlokzati hőszigetelésére. 
 
1. A pályázat teljes költsége: 30.028.534,- Ft, melyből az igényelt támogatás 
összege: 27.025.681,- Ft. 
2. Az önkormányzat a pályázat saját erejét 3.002.853,- Ft-ot a 2014-es 
költségvetésében biztosítja. 
3. Az önkormányzat vállalja, hogy a támogatási összeg legalább 5%-ának 
mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében 
közfoglalkoztatottakat alkalmaz. 

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

 
 

 
Drávucz Katalin polgármester bejelenti, hogy a Képviselő-testület megtárgyalta 
mai ülésének napirendjét, megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja. 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

 Drávucz Katalin sk. Lajkó Terézia sk. 
 polgármester jegyző 
 


