
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2017. október 25-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén 

a Polgármesteri Hivatal dísztermében 

 
Jelen vannak: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bertalan László, 
Gyárfás Lajos, Major Ferencné, Seresné Lados Éva, Szöllősi János, Tóth Imre 7 fő képviselő.  
 
Előzetes bejelentés mellet távolmaradt: Dr. Bakos Beáta, Bagi Zsolt 2 fő képviselő. 
 
Tanácskozási joggal jelen van: 

Lóczi István aljegyző, 
Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője. 

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester tisztelettel köszönti a soron kívüli testületi 
ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 7 fő jelen van, Dr. Bakos Beáta 
és Bagi Zsolt képviselők jelezték távolmaradásukat, a testület határozatképes, az ülést 
megnyitja. A kiküldött meghívóban 3 napirendi pont tárgyalása szerepel, megkérdezi a 
képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek plusz napirendi pont, illetve módosító 
javaslata? 

(Hozzászólás, módosító javaslat nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a mai napirendet, 
mely következtében 3 napirendi pontot nyílt ülésben tárgyal a testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
316/2017. (X. 25.) 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 vásárlási utalvány kibocsátásáról szóló szabályzat 
elfogadására 

 Előadó: Lovász Imre jegyző, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

2./ Előterjesztés a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00040 azonosítószámú, 
„Épületenergetikai fejlesztések Jászladány településen” című pályázat 
kapcsán projektmenedzsment tevékenység ellátására, valamint a kötelező 
tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására szolgáltató kiválasztására 

 Előadó: Major Ferencné alpolgármester 
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3./ Előterjesztés a Szolnoki Tankerületi Központtal és a Jászberényi 
Tankerületi Központtal kötendő vagyonkezelői jog átadásáról és a 
vagyonkezelési szerződés módosításáról szóló szerződés elfogadására  

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális 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 vásárlási utalvány kibocsátásáról szóló szabályzat elfogadására 
Előadó: Lovász Imre jegyző, 
 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: Lovász Imre jegyző távollétében kérdezi Lóczi István 
aljegyzőt, hogy kívánja-e a napirendi pontot összefoglalni, vagy kiegészíteni? 
 
Lóczi István: nem kívánja kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi, hogy 
milyen javaslat született? 
 
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság a vásárlási 
utalvány kibocsátásáról szóló szabályzat elfogadását az alábbi módosításokkal, 
kiegészítésekkel javasolja elfogadásra: 

- a szabályzat I. 4. pontja: 
Felhasználási hely: 
a. Ajándék Sport Butik Jászladány, Kossuth L. u. 43. 
b. Coop ABC Jászladány, Kossuth Lajos u. 93. 
c. Éden Csemege  Jászladány, Petőfi S. u. 53. 
d. Eldorádó-vegyesiparcikk Jászladány, Kossuth L. út 105. 
e. Erzsébet Mini ABC Jászladány, Kossuth L. út 64. 
f. Ezermester szaküzlet Jászladány, Hősök tere 2. 
g. Fornetti Jászladány, Hősök tere 2. 
h. Friella Bolt Jászladány, Kossuth L. út 123. 
i. Goods-Market (100-as)  Jászladány, Hősök tere 5. 
j. Hód ABC Jászladány, Kossuth L. út. 23. 
k. Húsbolt Jászladány, Kossuth L. út 117. 
l. Kehely Cukrászda Jászladány, Kossuth L. u. 91. 
m. Kínai Áruház Jászladány, Hősök tere 5.  
n. KIS-CIPÓ Élelmiszerüzlet Jászladány, Petőfi S. u. 47. 
o. Mária Gyógyszertár Jászladány, Kossuth L. út. 87. 
p. Marika ABC Jászladány, Újszászi u. 21. 
q. Mini Vegyesbolt Jászladány, Kossuth L. út 184 
r. Palackozott italok boltja  Jászladány, Cserháti u. 2. 
s. TÉBA Tüzép Jászladány, Kossuth L. út. 8. 
t. Vegyesiparcikk  Jászladány, Petőfi S. u. 3. 
u. Zöldség-Gyümölcs Vegyes kereskedelem Jászladány, Kossuth L. út 61. 
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- a szabályzat I. 5. pontjából az „f) temetkezéssel kapcsolatos kellékek”alpont törlésre 

kerüljön, 
- a szabályzat III. 5. pontjába: „A vásárlási utalványt a kibocsátó az általa meghatározott 

mennyiségben jogosult kibocsátani 3000,- Ft-os és 4000,- Ft-os kibocsátási értékben.” 
szövegrész kerüljön. 

- a szabályzat III. 6. pontjában a Felhasználási időszak: „2017. 11. hó 27. napjától 
2017.12. hó 16. napjáig.” szövegrész kerüljön, 

- a szabályzat IV. 1. pont b. alpontjába:  
„A természetbeni juttatásként, vásárlási utalvány formájában nyújtott települési 
támogatás mértékét és a jogosultak körét – átruházott hatáskörben – a bizottság 
határozta meg az alábbiak szerint: 
A helyi vizuál regiszter szerint minden 2017. szeptember 30-án jászladányi állandó 
lakhellyel rendelkező: 
- 18 év alatti kiskorút, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem 

részesül, 8000,- forint értékben, 
- 18 és 65 év közötti személyt 3000,- forint értékben, 
- 65 év feletti személyt 8000,- forint értékben  
egyszeri -  év végi – települési támogatásban részesíti természetbeni juttatásként 
vásárlási utalvány formájában.” 

szövegrész kerüljön. 
- a szabályzat V. fejezet 1. és 2. pontjába: 

„1. Az I. 4. pontjában meghatározott felhasználási helyek az üzletükben felhasznált 
vásárlási utalványok kibocsátási értékének megfelelő összeget a felhasználási 
időszakot követően – az üzletükben felhasznált vásárlási utalványok leadásával – 
jogosultak megigényelni Jászladány Nagyközségi Önkormányzattól, az alábbi 
időszakban:  
2017. november hó 27. napjától 2017. december hó 18. napjáig. 
2. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat az 1. pont szerint jogosan megigényelt 
összeget 5 napon belül megfizeti a felhasználási hely és az önkormányzat között – 2. 
számú melléklet szerinti – külön megállapodásban meghatározott módon (átutalással 
vagy kézpénzben).” 
szövegrész kerüljön. 

- a szabályzat 2. számú mellékletében található együttműködési megállapodás 3. 
pontjába:  
„Az önkormányzat a vásárlási utalványok ellenértékét előre egyeztetett időpontban 
2017. november 27. napjától 2017. december 18. napjáig egyenlíti ki oly módon, hogy 
a felhasználási hely által beváltott vásárlási utalványokat összegyűjti és számla 
kíséretében az önkormányzatnak átadja 2017. december 18. napjáig.” szövegrész 
kerüljön.  

 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek még 
kérdése, véleménye vagy a bizottság javaslatától eltérő javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a bizottság 
javaslatát a szabályzat I. 4. pontjában a felhasználási helyek felsorolásánál? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
317/2017. (X. 25.) sz. határozata 
 
Vásárlási utalvány kibocsátásáról szóló szabályzat-tervezet módosításáról 
 

 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének vásárlási utalvány kibocsátásáról szóló szabályzat I. fejezet 4. 
pontjában a felhasználási helyek felsorolását az alábbiak szerint fogadja el: 
Felhasználási hely: 

a.  Ajándék Sport Butik Jászladány, Kossuth L. u. 43. 
b.  Coop ABC Jászladány, Kossuth Lajos u. 93. 
c.  Éden Csemege  Jászladány, Petőfi S. u. 53. 
d.  Eldorádó-vegyesiparcikk Jászladány, Kossuth L. út 105. 
e.  Erzsébet Mini ABC Jászladány, Kossuth L. út 64. 
f.  Ezermester szaküzlet Jászladány, Hősök tere 2. 
g.  Fornetti Jászladány, Hősök tere 2. 
h.  Friella Bolt Jászladány, Kossuth L. út 123. 
i.  Goods-Market (100-as)  Jászladány, Hősök tere 5. 
j.  Hód ABC Jászladány, Kossuth L. út. 23. 
k.  Húsbolt Jászladány, Kossuth L. út 117. 
l.  Kehely Cukrászda Jászladány, Kossuth L. u. 91. 
m.  Kínai Áruház Jászladány, Hősök tere 5.  
n.  KIS-CIPÓ Élelmiszerüzlet Jászladány, Petőfi S. u. 47. 
o.  Mária Gyógyszertár Jászladány, Kossuth L. út. 87. 
p.  Marika ABC Jászladány, Újszászi u. 21. 
q.  Mini Vegyesbolt Jászladány, Kossuth L. út 184 
r.  Palackozott italok boltja  Jászladány, Cserháti u. 2. 
s.  TÉBA Tüzép Jászladány, Kossuth L. út. 8. 
t.  Vegyesiparcikk  Jászladány, Petőfi S. u. 3. 
u.  Zöldség-Gyümölcs Vegyes kereskedelem Jászladány, Kossuth L. út 61. 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

 é r t e s ü l n e k .  
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a bizottság 
javaslatára, hogy a szabályzat I. 5. pontjában a felhasználási termékkörök F. pontja, a 
temetkezéssel kapcsolatos kellékek törlésre kerüljön? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
318/2017. (X. 25.) sz. határozata 
 
Vásárlási utalvány kibocsátásáról szóló szabályzat-tervezet módosításáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 
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Képviselő-testületének vásárlási utalvány kibocsátásáról szóló szabályzat I. fejezet 5. 
pontjában a felhasználási termékkörök felsorolásnál törli az f. temetkezéssel 
kapcsolatos kellékek alpontot.  

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

 é r t e s ü l n e k .  
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a bizottság 
javaslatára, hogy a szabályzat III. 5. pontjában rögzítésre kerüljön, hogy 3000,- és 4000,- 
forintos értékben kerül a vásárlási utalvány kibocsátásra? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
319/2017. (X. 25.) sz. határozata 
 
Vásárlási utalvány kibocsátásáról szóló szabályzat-tervezet módosításáról 
 

 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének vásárlási utalvány kibocsátásáról szóló szabályzat III. fejezet 5. 
pontját az alábbiak szerint fogadja el:  
„5. A vásárlási utalványt a kibocsátó az általa meghatározott mennyiségben 

jogosult kibocsátani 3000,- Ft-os és 4000,- Ft-os kibocsátási értékben.” 
 

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 é r t e s ü l n e k .  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a bizottság 
javaslatára, hogy a szabályzat III. 6. pontjában rögzítésre kerüljön a felhasználási időszak 
2017. november 27-től 2017. december 16-ig? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
320/2017. (X. 25.) sz. határozata 
 
Vásárlási utalvány kibocsátásáról szóló szabályzat-tervezet módosításáról 
 

 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének vásárlási utalvány kibocsátásáról szóló szabályzat III. fejezet 6. 
pontját az alábbiak szerint fogadja el:  
„6. A vásárlási utalvány felhasználása a vásárlási utalványon feltüntetett 

határidőhöz kötött, Felhasználási időszak: 2017. november hó 27. napjától 
2017. december hó 16. napjáig.” 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

 é r t e s ü l n e k .  
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a bizottság 
javaslatát, hogy a szabályzat IV. fejezet 1. pont b. alpontjában rögzítésre kerüljön a jogosultak 
köre, mely szerint minden 2017. szeptember 30-án állandó lakókehellyel rendelkező 18 év 
alatti gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesül 8.000 forint, 
minden 65 év feletti személy 8.000 forint, minden 18 és 65 év közötti személy 3000 forint 
értékben vásárlási utalvány formájában természetbeni támogatást kap? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
321/2017. (X. 25.) sz. határozata 
 
Vásárlási utalvány kibocsátásáról szóló szabályzat-tervezet módosításáról 
 

 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének vásárlási utalvány kibocsátásáról szóló szabályzat IV. fejezet 1. 
pont b. alpontját az alábbiak szerint fogadja el:  

„b. A természetbeni juttatásként, vásárlási utalvány formájában nyújtott települési 
támogatás mértékét és a jogosultak körét – átruházott hatáskörben – a 
bizottság határozta meg az alábbiak szerint: 
A helyi vizuál regiszter szerint minden 2017. szeptember 30-án jászladányi 
állandó lakhellyel rendelkező: 

- 18 év alatti kiskorút, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
nem részesül, 8000,- forint értékben, 

- 18 és 65 év közötti személyt 3000,- forint értékben, 
- 65 év feletti személyt 8000,- forint értékben  
egyszeri -  év végi – települési támogatásban részesíti természetbeni 
juttatásként vásárlási utalvány formájában.” 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

 é r t e s ü l n e k .  
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a bizottság 
javaslatára, hogy a szabályzat V. fejezetében az elszámolás időszaka 2017. november 27-től 
december 18. napjáig kerüljön rögzítésre, valamint a megigényelt összeget 5 napon belül 
megfizeti az önkormányzat a felhasználási hely részére? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
322/2017. (X. 25.) sz. határozata 
 
Vásárlási utalvány kibocsátásáról szóló szabályzat-tervezet módosításáról 
 

 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének vásárlási utalvány kibocsátásáról szóló szabályzat V. fejezetét 
az alábbiak szerint fogadja el:   
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„V.  AZ ELSZÁMOLÁS 
 

1. Az I. 4. pontjában meghatározott felhasználási helyek az üzletükben felhasznált 
vásárlási utalványok kibocsátási értékének megfelelő összeget a felhasználási 
időszakot követően – az üzletükben felhasznált vásárlási utalványok leadásával – 
jogosultak megigényelni Jászladány Nagyközségi Önkormányzattól, az alábbi 
időszakban:  

 2017. november hó 27. napjától 2017. december hó 18. napjáig. 
2. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat az 1. pont szerint jogosan megigényelt 

összeget 5 napon belül megfizeti a felhasználási hely és az önkormányzat között 
– 2. számú melléklet szerinti – külön megállapodásban meghatározott módon 
(átutalással vagy kézpénzben).” 

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

 é r t e s ü l n e k .  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a bizottság 
javaslatára, hogy a szabályzat mellékletében szereplő együttműködési megállapodás 3. 
pontjában a vásárlási utalványok ellenértékének kiegyenlítése 2017. november 27-től 2017. 
december 18-ig történjen? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
323/2017. (X. 25.) sz. határozata 
 
Vásárlási utalvány kibocsátásáról szóló szabályzat-tervezet módosításáról 
 

 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testületének vásárlási utalvány kibocsátásáról szóló szabályzat 2. 
mellékletében szereplő Együttműködési megállapodás 3. pontját az alábbiak szerint 
fogadja el:  
 
„3. Az önkormányzat a vásárlási utalványok ellenértékét előre egyeztetett 

időpontban 2017. november 27. napjától 2017. december 18. napjáig egyenlíti 
ki oly módon, hogy a felhasználási hely által beváltott vásárlási utalványokat 
összegyűjti és számla kíséretében az önkormányzatnak átadja 2017. december 
18. napjáig.” 

 Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 é r t e s ü l n e k .  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a bizottság 
javaslatára, a vásárlási utalvány szabályzatot az előző módosításokkal együtt? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
324/2017. (X. 25.) sz. határozata 
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Vásárlási utalvány kibocsátásáról szóló szabályzat elfogadásáról 
 

 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel elfogadja Jászladány Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselő-testületének vásárlási utalvány kibocsátásáról szóló 
szabályzatát az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság által javasolt módosításokkal 
kiegészítve az előterjesztés szerint. 
Képviselő-testület felkéri Lovász Imre jegyzőt a vásárlási utalvány kibocsátásáról 
szóló szabályzat közzétételére. 
Képviselő-testület felkéri a Jászladányi Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályát, az 
Együttműködési megállapodások elkészítésére.  

 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 

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

Előterjesztés a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00040 azonosítószámú, „Épületenergetikai 
fejlesztések Jászladány településen” című pályázat kapcsán projektmenedzsment 
tevékenység ellátására, valamint a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására 
szolgáltató kiválasztására 
Előadó: Major Ferencné alpolgármester 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: a napirendi ponthoz tartozó előterjesztést mindenki írásban 
megkapta. Átadja a szót Major Ferencné alpolgármesternek. 
 
Major Ferencné: a polgármesteri hivatal energetikai fejlesztése pályázat 30 millió forint 
támogatást nyert. A projekt november 1-től indul, kötelező a menedzsmentet és a 
nyilvánosságot biztosítani. A pályázati felhívás szerint az önkormányzat megkérte a 3-3 
árajánlatot, erről elkészült az előterjesztés. A kiválasztási szempont a legalacsonyabb ajánlat 
kiválasztása a feladat ellátására. Kéri a képviselő-testületet a határozati javaslatok 
elfogadására. 
 
Szöllősi János: mikor fejeződik be a pályázat? 
 
Major Ferencné: 2018. október 31. a projekt fizikai befejezése.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek még 
kérdése, véleménye vagy más javaslata? 

(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.) 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az előterjesztés 
szerint azzal, hogy a projektmenedzsment tevékenység ellátására a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-t bízza meg a testület az árajánlat szerinti 
bruttó 602.615,- Ft összegben? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
325/2017. (X. 25.) sz. határozata 
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A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00040 azonosítószámú, „Épületenergetikai fejlesztések 
Jászladány településen” című projekt projektmenedzsment tevékenység ellátására 
szolgáltató kiválasztására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15-JN1-
2016-00040 azonosítószámú, „Épületenergetikai fejlesztések Jászladány településen” 
című projekt projektmenedzsment tevékenység ellátása tárgyában a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (5001 Szolnok, Kossuth 
L. út 2.) árajánlatát fogadja el bruttó 602.615,- Ft összegben. A forrást 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./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit 

Kft. (5001 Szolnok, Kossuth L. út 2.) 
  é r t e s ü l n e k .  
 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az előterjesztés 
szerint azzal, hogy a nyilvánosság biztosítása tevékenység ellátására a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-t bízza meg a testület az árajánlat szerinti 
bruttó 100.000,- Ft összegben? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
326/2017. (X. 25.) sz. határozata 
 
A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00040 azonosítószámú, „Épületenergetikai fejlesztések 
Jászladány településen” című projekt nyilvánosság biztosítása tevékenység ellátására 
szolgáltató kiválasztására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15-JN1-
2016-00040 azonosítószámú, „Épületenergetikai fejlesztések Jászladány településen” 
című projekt nyilvánosság biztosítása tevékenység ellátása tárgyában a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (5001 Szolnok, Kossuth 
L. út 2.) árajánlatát fogadja el bruttó 100.000,- Ft összegben. A forrást 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./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit 

Kft. (5001 Szolnok, Kossuth L. út 2.) 
  é r t e s ü l n e k .  
 
 




