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2017. november 8-i nyílt, soron kívüli üléséről. 

 

 

 

544/2017.(XI.8.) számú Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottsági határozat 

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének 
elfogadására 

545/2017.(XI.8.) számú Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottsági határozat 

Napirend elfogadására 

546/2017.(XI.8.) számú Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottsági határozat 

Javaslat az EFOP-2.4.1 kódjelű, 
„Szegregált élethelyzetek felszámolása 
komplex programokkal (ERFA)” 
projekt keretében Lakhatási 
Beavatkozási Terv jóváhagyására 



547/2017.(XI.8.) számú Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottsági határozat 

Javaslat az EFOP-1.6.2 kódjelű, 
„Szegregált élethelyzetek felszámolása 
komplex programokkal (ESZA)” 
projekt megvalósítására 
 



 

J E G Y Z ŐK Ö N Y V  

 

 

Készült:  

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testület ÜGYRENDI-JOGI-
SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2017. november 8-án megtartott n y í l t ,  s o r o 
n  kívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal dísztermében. 

 

Jelen vannak:  
Szöllősi János 
Dr. Bakos Beáta 
Karkusné Dósa Zsuzsanna 
Baginé Gavaldik Lívia 

4 fő 
 
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 
  
 Lovász Imre     jegyző 
 Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 Major Ferencné    alpolgármester 
 Lóczi István    aljegyző 
 
  
 
Szőllősi János levezető elnök: Köszönti a bizottság tagjait és a megjelenteket. Seresné 
Lados Éva bizottsági elnök előre jelezte távolmaradása okát, felkérte az ülés 
levezetésére. Megállapítja, hogy a bizottság 5 tagjából 4 fő jelen van, ezért a bizottság 
határozatképes. Javasolja, hogy a bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet Karkusné 
Dósa Zsuzsanna hitelesítse. 
 
 Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 
 
Szőllősi János levezető elnök: szavazásra teszi, ki az, aki elfogadja Karkusné Dósa 
Zsuzsannát jegyzőkönyv hitelesítőnek. A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadja, és a következő határozatot hozza: 
 
 
544/2017.(XI.8.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat 
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítására 
 



Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-
Jogi-Szociális Bizottság a 2017. november 8-i Ügyrendi-Jogi-Szociális 
Bizottsági ülésen Karkusné Dósa Zsuzsannát jelöli ki jegyzőkönyv 
hitelesítőnek. 

 
 

Erről értesül: 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 
 
 
Szőllősi János levezető elnök: Az írásbeli meghívót mindenki megkapta. Kérdezi, a 
meghívóban szereplő napirendi pontokat kívánják-e kiegészíteni, módosítani, vagy új 
napirendi ponttal kívánják-e kiegészíteni azt?   
 

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 
 
Szőllősi János levezető elnök szavazásra teszi, ki tudja elfogadni az 1 nyílt és 1 zárt 
napirendi pontból álló napirendet, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogad, és a következő határozatot hozza: 
 
545/2017.(XI.8.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat  
Napirend megállapítására 
 

 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-
Jogi-Szociális Bizottság a 2017. november 8-i soron kívüli ülés 
napirendjét a következőképpen fogadja el: 

 

    

N  a p i r e n  d:N  a p i r e n  d:N  a p i r e n  d:N  a p i r e n  d:    

 

1./ Előterjesztés az EFOP-2.4.1 kódjelű, „Szegregált élethelyzetek felszámolása 
komplex programokkal (ERFA)” projekt keretében Lakhatási Beavatkozási 
Terv jóváhagyására, az EFOP-1.6.2 kódjelű „Szegregált élethelyzetek 
felszámolása komplex programokkal (ESZA)” projekt megvalósítására 
vonatkozó képviselő-testületi határozat elfogadására 
Előadó: Major Ferencné alpolgármester 

 

 Z árt ülésZ árt ülésZ árt ülésZ árt ülés     

                     

2./ Előterjesztés Jászladány, Petőfi S. u. 32. szám (1287 hrsz.) alatti ingatlanra 
bejegyzett elővásárlási jog lemondására 



Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 

 
  

1. NAPIRENDI PONT 
Előterjesztés az EFOP-2.4.1 kódjelű, „Szegregált élethelyzetek felszámolása 
komplex programokkal (ERFA)” projekt keretében Lakh atási Beavatkozási Terv 
jóváhagyására, az EFOP-1.6.2 kódjelű „Szegregált élethelyzetek felszámolása 
komplex programokkal (ESZA)” projekt megvalósítására vonatkozó képviselő-
testületi határozat elfogadására 
Előadó: Major Ferencné alpolgármester 

 
Szőllősi János levezető elnök: Az írásos anyagot mindenki megkapta, kérdezi Major 
Ferencné alpolgármestert, kívánja-e kiegészíteni, összefoglalni a napirendi pontot? 

Major Ferencné alpolgármester: Az EFOP-2.4.1. programhoz kapcsolódóan készítik 
a lakhatási beavatkozási tervet, amely egyelőre folyamatosan módosul. Korábban 
döntött a Képviselő-testület az EFOP-2.4.1 kódjelű, „Szegregált élethelyzetek 
felszámolása komplex programokkal (ERFA) típusú pályázati kiírásra támogatási 
kérelem benyújtásáról, amely az előírt 2017. október 31-i határidőig meg is történt. Ez 
a pályázat, a májusban benyújtott, szintén a szegregált élethelyzetek felszámolására 
irányuló projekt tükör projektje. Míg az előzőben a humánszolgáltatások fejlesztése, 
képzési programok, közösségi, szociális, oktatási típusú tevékenységek valamint 
foglalkoztatást elősegítő projektelemek találhatóak, addig a 2.4.1. kódjelű projekt az 
infrastruktúrális fejlesztéseket tartalmazza, a szegregátum, azon belül a cél terület 
mobilizációjának elősegítését célozza. Szociális bérlakások építését tervezik, melynek 
helyszíne a Jászkiséri és a Vasút utca, ami még nem szegregátum. Ide hat új szociális 
bérlakás épül, továbbá a Kossuth Lajos u. 149/a. szám alatt található Önkormányzati 
tulajdonú épület felújítása valósulhat meg, melyben négy szociális bérlakás kerül 
kialakításra. Ezen kívül közterület fejlesztés is megvalósul, egyrészt a szegregátumban 
kiválasztott célterületen, amely a Dohány utca, Petőfi Sándor utca, Rácz Aladár utca 
területét jelenti. Továbbá a Vasút utcában járdaépítés, területrendezés, csapadékvíz 
elvezetés, hulladék eltávolítás is megvalósul. Kéri a bizottságot az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatok elfogadására. 

Baginé Gavaldik Lívia: A projekt keretében kialakításra kerül egy Szolgáltató Pont, 
amelyhez ingatlan vásárlás van betervezve 4.000.000.- forint értékben. Jó lenne minél 
több elhagyott, lakatlan ingatlant felvásárolni a projekt terhére. A teljes projekt 
összege 400.000.000.- forint, melyből az infrastruktúrális beruházásokra 200.000.000.- 
forint fordítható. Saját erőt nem igényel. A kialakított szociális bérlakásokat öt évig 
kell az Önkormányzatnak fenntartania, ezt követően értékesíthetőek lesznek az 
ingatlanok. Elővásárlási joggal a benne lakó rendelkezik.  



Szőllősi János levezető elnök kérdi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, 
észrevétele az írásos anyaggal, vagy az elmondottakkal kapcsolatban. 

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Szőllősi János levezető elnök szavazásra teszi, ki az aki javasolja a Képviselő-
testületnek az EFOP-2.4.1 kódjelű, „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex 
programokkal (ERFA)” projekt keretében Lakhatási Beavatkozási Terv jóváhagyását, 
melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot 
hozza: 

546/2017.(XI.8.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat  
Javaslat az EFOP-2.4.1 kódjelű, „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex 
programokkal (ERFA)” projekt keretében Lakhatási Beavatkozási Terv 
jóváhagyására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-
Jogi-Szociális Bizottság megtárgyalta és javasolja a Képviselő-
testületnek az EFOP-2.4.1 kódjelű, „Szegregált élethelyzetek 
felszámolása komplex programokkal (ERFA)” projekt keretében 
Lakhatási Beavatkozási Terv jóváhagyását. 

 
Erről értesül: 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 

   2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
Szőllősi János levezető elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek az EFOP-1.6.2 kódjelű, „Szegregált élethelyzetek felszámolása 
komplex programokkal (ESZA)” projekt megvalósítását pozitív támogatói döntés 
esetén, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő 
határozatot hozza: 

 
547/2017.(XI.8.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat  
Javaslat az EFOP-1.6.2 kódjelű, „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex 
programokkal (ESZA)” projekt megvalósítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-
Jogi-Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek az EFOP-1.6.2 kódjelű, „Szegregált élethelyzetek 
felszámolása komplex programokkal (ESZA)” projekt megvalósítását 
pozitív támogatói döntés és Támogatási Szerződés megkötését követően. 
 
Erről értesül: 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 

   2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 

 




