
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

 

Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

2014. július 21-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, Pomázi László 2 fő 
képviselő. 
 
Előzetes bejelentés nélkül távolmaradt: Fehér Lóránt, Dr. Makai Gabriella 2 fő 
képviselő. 
 
Tanácskozási joggal jelen van:  

Lajkó Terézia jegyző,  
Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője,  
Lóczi István Polgármesteri Hivatal igazgatási 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 2 napirendi ponttal van-e valakinek 
kérdése, vagy plusz napirendi pont, illetve módosító javaslata? 
 

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.) 
 

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a mai napirendet, 
mely következtében 2 napirendi pontot nyílt ülésben tárgyal a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 

 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
193/2014. (VII. 21.) sz. határozata 

Napirend elfogadása 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők 
szerint határozza meg mai ülésének napirendjét: 
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N a p i r e n d :  
 
1./ Előterjesztés a TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0083 azonosítószámú, „Komplex 

telepprogram megvalósítása Jászladányon” című projektben szociális 
szövetkezeti tanfolyam tevékenység ellátására szolgáltató kiválasztása 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 

 

2./ A jászladányi Nagyközségi Polgárőrség Egyesület kérelme 
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 TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0083 azonosítószámú, „Komplex 
telepprogram megvalósítása Jászladányon” című projektben szociális 
szövetkezeti tanfolyam tevékenység ellátására szolgáltató kiválasztása 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 

Drávucz Katalin: a szolgáltatás megvalósítására 3 cégtől kért, és kapott árajánlatot 
az önkormányzat, melyek a következők: Human Profess Közhasznú Nonprofit Kft. 
részéről bruttó 1.841.500,- Ft; Humán Fejlesztők Kollégiuma részéről nettó 
1.300.000,- Ft, + ÁFA; valamint a JNSZ Megye Esély Szociális Közalapítványa 
részéről nettó 1.100.000,- Ft, + 0,- Ft ÁFA, azaz bruttó 1.100.000,- Ft értékű 
ajánlatok érkeztek. A forrás a projekt költségvetésében tervezett és elszámolható 
költség. A Bírálati szempont a legalacsonyabb ajánlat kiválasztása, ez alapján 
javasolja a JNSZ Megye Esély Szociális Közalapítványa (5000 Szolnok, Kossuth L. 
u. 2.) ajánlatának elfogadását. 
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet azzal a javaslattal, 
hogy a szolgáltatásra a JNSZ Megye Esély Szociális Közalapítványa ajánlatát 
fogadja el az önkormányzat bruttó 1.100.000,- forint összegben? 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
194/2014. (VII. 21.) sz. határozata 

a „Komplex telepprogram megvalósítása Jászladányon” című, TÁMOP-5.3.6-
11/1-2012-0083 azonosítószámú pályázat kapcsán szociális szövetkezet 
tanfolyam tevékenység ellátására szolgáltató kiválasztására 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a TÁMOP-5.3.6-
11/1-2012-0083 azonosítószámú, „Komplex telepprogram megvalósítása 
Jászladányon” című projekt szociális szövetkezet tanfolyam tevékenység 
ellátására a JNSZ Megye Esély Szociális Közalapítványa (5000 Szolnok, 
Kossuth L. u. 2.) árajánlatát fogadja el bruttó 1.100.000,- Ft összegben. Az 
összeget a projekt költségvetéséből biztosítja. Egyben megbízza a 
polgármestert a szerződés aláírására. 

 

 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal 
 

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

  3./ JNSZ Megye Esély Szociális Közalapítványa (5000 Szolnok, 
Kossuth L. u. 2.) 

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

A jászladányi Nagyközségi Polgárőrség Egyesület kérelme 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 

Drávucz Katalin: kérelem érkezett a Polgárőrség részéről. Az éves költségvetés 
során 500 ezer forint támogatást hagyott jóvá a Képviselő-testület a Polgárőrség 
részére. A Polgárőrség 2 darab nyomtató megvásárlásával szerette volna segíteni a 
Rendőrség munkáját, s mivel a Polgárőrségtől nem fogadhat el a Rendőrség semmit, 
ezért a Polgárőrség vezetősége úgy döntött, hogy az 500 ezer forint támogatásból 
lemondana 47 879,- forint összegről, amennyibe a 2 nyomtató került. Így a 
Polgárőrség támogatásának terhére kerül megvásárlásra a két nyomtató. Ehhez 
kellene a támogatási összeget csökkenteni, és ezáltal a támogatási megállapodást 
módosítani. 
 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 
 
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a Polgárőrség 
kérelmével, és így a támogatási összeg csökkentésével? 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
195/2014. (VII. 21.) sz. határozata 

A jászladányi Nagyközségi Polgárőrség Egyesület támogatásának csökkentése 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagyközségi 
Polgárőrség Egyesület kérelmére dönt arról, hogy a 2014. évi 
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költségvetésében a Polgárőrség részére megítélt 500 ezer forint támogatást 
csökkenti 47 879,- forinttal.  
Képviselő-testület kéri a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát a 
támogatási szerződés módosításának elkészítésére, egyben felhatalmazza 
Drávucz Katalin polgármestert a módosított szerződés aláírására. 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
  2./ Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya helyben, 

  3./ Nagyközségi Polgárőrség Egyesület helyben 
   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, az ülést bezárja. 
 
 

Kmf. 

 

 

 
 Drávucz Katalin sk. Lajkó Terézia sk. 
 polgármester jegyző 
 


