JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. augusztus 15-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén,
a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Jelen vannak: Major Ferencné alpolgármester levezetése mellett Bagi Zsolt,
Gyárfás Lajos, Seresné Lados Éva, Szöllősi János, Tóth Imre 6 fő képviselő.
Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Bertalanné Drávucz Katalin, Bertalan
László 2 fő képviselő.
Bejelentés nélkül távolmaradt: Dr. Bakos Beáta 1 fő képviselő.
Tanácskozási joggal jelen van:
Lovász Imre jegyző,
Lóczi István aljegyző,
Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője,
Földváriné Greiz Ágnes a Jászladányi Móra Ferenc Általános Iskola
igazgatója,
Czibak László a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,
Suki Béla a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagja,
Lólé Gyula a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagja.
Major Ferencné alpolgármester tisztelettel köszönti a soron kívüli ülésen megjelent
képviselőket, megjelenteket. Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 6 fő jelen van
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester és Bertalan László képviselő jelezték, Dr.
Bakos Beáta nem jelezte távolmaradását. A testület határozatképes, az ülést
megnyitja. A meghívóban 2 napirendi pont szerepel nyílt ülésben. Megkérdezi van-e
valakinek plusz napirendi pont, illetve módosító javaslata?
(Hozzászólás nem hangzik el.)
Major Ferencné alpolgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a mai napirendet,
mely következtében 2 napirendi pontot nyílt ülésben tárgyal a testület?
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
231/2016. (VIII. 15.) 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./

Javaslat a KKETTKK-CP-02 kódszámú „Az első világháború történelmi
emlékeit
őrző
emlékművek
rendbetételére,
renoválására,
helyreállítására” pályázat benyújtására
Előadó:
Lovász Imre jegyző
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

2./

Előterjesztés a „Roma lányok iskolaelhagyásának megelőzése” című
ROM-ISK-16
kódszámú
pályázat
kapcsán
együttműködési
megállapodás megkötésére a Jászladányi Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal
Előadó:
Major Ferencné alpolgármester

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
1.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Javaslat a KKETTKK-CP-02 kódszámú „Az első világháború történelmi emlékeit
őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására” pályázat
benyújtására
Előadó: Lovász Imre jegyző
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
Major Ferencné: megkérdezi Lovász Imre jegyzőt, hogy kívánja-e az írásos anyagot
szóban kiegészíteni?
Lovász Imre: nem kívánja szóban kiegészíteni.
Major Ferencné: a pénzügyi bizottság tárgyalta, Bagi Zsoltot kérdezi, hogy milyen
javaslat született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság
tárgyalta, és javasolja a képviselő-testületnek, hogy 2016. évben ne nyújtsák be ezt a
pályázatot, de továbbra is kísérjék figyelemmel, hogy miként lehetne az emlékművet
helyreállítani.
Major Ferencné: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek más véleménye
vagy javaslata?
(Hozzászólás nem hangzik el.)
Major Ferencné alpolgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pénzügyi bizottság
javaslatával?
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
232/2016. (VIII. 15.) sz. határozata
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A 174/2016. (V. 11.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel nem kívánja
benyújtani a KKETTKK-CP-02 kódszámú „Az első világháború történelmi
emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására”
című pályázatot, tekintettel arra, hogy az – engedélyezési és kivitelezési –
árajánlatok magasabb összegűek, mint a pályázatban elnyerhető támogatás
összegének felső határa, és az önkormányzat költségvetésében nem áll
rendelkezésre szabad forrás az önrész finanszírozására.
Képviselő-testület az önkormányzat szűkös költségvetése miatt 2016. évben
pályázaton kívül sem kívánja felújítani a Jászladány belterület 2. hrsz. alatt
található I. világháborús emlékművet.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Jászladányi Polgármesteri Hivatal
értesülnek.
2.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a „Roma lányok iskolaelhagyásának megelőzése” című ROM-ISK16 kódszámú pályázat kapcsán együttműködési megállapodás megkötésére a
Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
Major Ferencné alpolgármester
Előadó:
Major Ferencné: az írásos anyagot minden képviselő megkapta. Nem ismeretlen ez
a pályázati kiírás a képviselők előtt, hiszen az önkormányzat 2015-ben pályázott
ugyanezen témában, és ebben az évben is tervezi pályázat benyújtását. Örömmel
vette, hogy a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat is pályázati forrásokat
kíván bevonni a településen élők megsegítésére, felzárkóztatására. Együttműködési
megállapodást kér a roma önkormányzat a képviselő-testülettől. Megkéri a roma
önkormányzat tagjait, hogy pár szóban foglalják össze a pályázatukat.
Czibak László: megtiszteltetés a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak,
hogy Varga Tibor pályázatíró bevonta őket ebbe a pályázatba. Nagyon jó kapcsolatot
alakítottak ki Varga Tiborral, már több pályázatban is dolgoztak együtt. Az ő
közreműködésével nyerték meg a roma napra a támogatást, valamint a kirándulásra
is. A mai nap délelőtt ülésezett a roma önkormányzat, és döntöttek arról, hogy be
kívánják nyújtani a pályázatot. Az iskola részéről Földváriné Greiz Ágnes igazgató
asszony segíti a pályázat benyújtását, amit reményeik szerint meg is fognak nyerni.
16 roma lány 10 évestől 18 évesig vehet részt ebben a programban,
felzárkóztatásban, ami arról szól, hogy különösen a szociálisan rászorult helyzetű
családokban élő lányokat készítik fel az életre, hogy ne menjenek tizenévesen
férjhez, pszichikailag felkészítik őket arra, hogy tudják mi az a családalapítás. 4
mentor lesz a 16 lányra, tehát 1 mentor 4 lánnyal tud foglalkozni. Már tudják a
névsort is, hogy ki az a 16 lány, akit be fognak vonni a felzárkóztatásba. A
pályázathoz kell az önkormányzattal való együttműködés, kéri, hogy fogadja el a
képviselő-testület az együttműködési megállapodást.
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Bagi Zsolt: örül, hogy pályázik a roma önkormányzat, javasolja, hogy kössék meg az
együttműködési megállapodást. Meg kell ragadni minden lehetőséget, ami kínálkozik
pályázatokban.
Tóth Imre: igazgató asszonytól kérdezi, hogy az iskola részéről támogatott ez a
kezdeményezés?
Földváriné Greiz Ágnes: igen, a pályázatíró cégtől Varga Tibor megkereste az
iskolát, és kikérte a véleményüket. 5 kötelező elemet kell megvalósítani a pályázati
kiírásnak megfelelően, és 2 szabadon vállalható elemet. A pályázatíró kikérte a
véleményüket, hogy mi az, amit az iskola tudna vállalni.
Tóth Imre: akkor az iskola partnere ebben a roma önkormányzatnak?
Földváriné Greiz Ágnes: igen abszolút, a pályázat iskolai környezetben
megvalósítható.
Major Ferencné: a mentorok az iskolából kerülnek ki?
Földváriné Greiz Ágnes: a szakmai vezető és két mentor az iskolából kerül ki, tehát
az három, ezért még majd egy mentor kell.
Major Ferencné: azért kérdezi, mert az együttműködési megállapodásban van egy
olyan vállalási rész az önkormányzatnál, ami részben fedi a mentor munkáját is.
Szöllősi János: nagyon örül, hogy erre a kiírásra pályázik a roma önkormányzat,
reméli, ha nyernek sikeresen be is fog fejeződni. Külön köszöni Földváriné Greiz
Ágnesnek, hogy részt vesz a pályázatban. Reméli, hogy sikeres lesz a pályázat, és
akkor az érintett 16 fő nem fog elveszni, hanem lesz végre egy jövőképük.
Tóth Imre: támogatja a kezdeményezést, és külön öröm számára, hogy a roma
önkormányzat vesz részt benne. Még ha külső segítséggel is, de legalább
mozognak, szeretnének tenni és tesznek is a településért. Bízik benne, hogy a 16
lány után lesz még több lány bevonására is lehetőség, pályázat.
(További hozzászólás nem hangzik el.)
Major Ferencné alpolgármester szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az
előterjesztésben szereplő határozati javaslat szerint az együttműködési
megállapodást a roma önkormányzattal?
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
233/2016. (VIII. 15.) sz. határozata
A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködési
megállapodás megkötése a „Roma lányok iskolaelhagyásának megelőzése”
című ROM-ISK-16 kódszámú pályázat kapcsán

