
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2017. szeptember 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén 

a Polgármesteri Hivatal dísztermében 

 
Jelen vannak: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt, 
Bertalan László, Gyárfás Lajos, Major Ferencné, Seresné Lados Éva, Szöllősi János, Tóth 
Imre 8 fő képviselő.  
 
Előzetes bejelentés mellet távolmaradt: Dr. Bakos Beáta 1 fő képviselő. 
 
Tanácskozási joggal jelen van:  

Lóczi István aljegyző, 
Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője, 
Gonda Zoltánné köztisztviselő, 
Fodorné Zana Andrea közalkalmazott.  
 

 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester tisztelettel köszönti a soron kívüli testületi 
ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 8 fő jelen van, Dr. Bakos Beáta 
képviselő jelezte távolmaradását, a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Megkérdezi, 
hogy a meghívóban szereplő 2 napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, vagy 
plusz napirendi pont, illetve módosító javaslata? 

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a mai napirendet, 
mely következtében 1 napirendi pontot nyílt ülésben, 1 napirendi pontot zárt ülésben, tárgyal 
a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
252/2017. (IX. 4.) 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 Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmének 
megtárgyalására 

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

Zárt ülés: 
 



 2 

 
2./ Tájékoztatás a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár belső 

vizsgálatának eredményéről 
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,  
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési 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 Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmének 
megtárgyalására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos anyagot mindenki megkapta. A kérelem mellé a 
tavalyi haszonkölcsön szerződés került kiosztásra, hogy mindenki láthassa milyen 
feltételekkel volt átadva a roma önkormányzatnak a sportpálya. A pénzügyi bizottság 
tárgyalta, elnök urat kérdezi, hogy milyen javaslat született? 
 
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság javasolja, 
hogy a polgármester kössön haszonkölcsön szerződést a sportpálya használatára. A 
kérelemben 200 ezer forint anyagi támogatást is kértek, melyet az önkormányzat szűkös 
anyagi helyzete miatt a bizottság nem javasol támogatásként nyújtani. Hangosítást és 
fénytechnikát nem tud az önkormányzat biztosítani, viszont tud biztosítani egy 4 m x 4 m-es 
dobogót, a 10 db pavilon helyett 15 darabot, és a kért 50 db műanyag széket. A bizottság kéri, 
hogy a képviselő-testület hívja fel a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat figyelmét, 
hogy a rendezvény megtartásáért minden felelősség – hatósági engedélyek beszerzése, 
közbiztonság megőrzése, az ingatlan és ingó dolgok védelme, a rendezvény után a terület 
rendbetétele stb. – a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzatot, mint a rendezőt terheli. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése, 
véleménye vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a pénzügyi 
bizottság javaslatával? 
A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen, 2 nem szavazattal elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
253/2017. (IX. 4.) sz. határozata 
 
A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmére 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét, és a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság javaslatára figyelemmel nem nyújt anyagi támogatást a II. 




