
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2017. november 8-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén 

a Polgármesteri Hivatal dísztermében 

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

Lovász Imre jegyző, 
Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője,  
Baginé Gavaldik Lívia a Jászapáti Családsegítő Központ intézményvezetője. 

 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester tisztelettel köszönti a soron kívüli testületi 
ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 7 fő jelen van, Bagi Zsolt és 
Seresné Lados Éva 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 2 napirendi pontot nyílt ülésben, 1 napirendi pontot zárt ülésben tárgyal a 
testület? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
328/2017. (XI. 8.) 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 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, 
  Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
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2./ Javaslat a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. 
évi XC. törvény 3. melléklet I. 7. pont és a III. 1. pont szerinti „települési 
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására” pályázat 
benyújtására 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
  Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 
  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

 
Zárt ülés 

 
 

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

 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 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, 

 Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 

Bertalanné Drávucz Katalin: megkérdezi Major Ferencné alpolgármestert, hogy kívánja-e 
az írásos anyagot szóban kiegészíteni? 
 
Major Ferencné: nem kívánja szóban kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszony távollétében 
Szöllősi János képviselőt kérdezi, hogy milyen javaslat született? 
 
Szöllősi János az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság részéről: a bizottság megtárgyalta, és 
az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja a határozati javaslatokat.  
 
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 fogadja el az ügyrendi 
bizottság javaslatára a Lakhatási Beavatkozási Tervet? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
329/2017. (XI. 8.) sz. határozata 
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Az EFOP-2.4.1 kódjelű, „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal 
(ERFA)” projekt keretében Lakhatási Beavatkozási Terv jóváhagyására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel az EFOP-2.4.1 kódjelű, „Szegregált 
élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)” felhívásra benyújtott 
Támogatási kérelem mellékletét képező Lakhatási Beavatkozási Tervet jóváhagyja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Major Ferencné alpolgármester 

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

 é r t e s ü l n e k .  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el az ügyrendi 
bizottság javaslatára a 2. határozati javaslatot az előterjesztés szerint? 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a következő 
határozatot hozza: 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
330/2017. (XI. 8.) sz. határozata 
 
Az EFOP-1.6.2 kódjelű, „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal 
(ESZA)” projekt megvalósításáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi-Jogi-
Szociális Bizottság javaslatára figyelemmel az EFOP-1.6.2 kódjelű, „Szegregált 
élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA)” felhívásra benyújtott, 
EFOP-1.6.2-16-2017-00035 azonosítószámú, „Komplex telepprogram Jászladányon 
II.” című projektjét pozitív támogatói döntés és Támogatási Szerződés kötését 
követően megvalósítja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Major Ferencné alpolgármester 
 
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben, 
 2./ Polgármesteri Hivatal helyben, 

 é r t e s ü l n e k .  
 
 

2 .  N a p i r e n d i  pont megtárgyalása 

Javaslat a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 
3. melléklet I. 7. pont és a III. 1. pont szerinti „települési önkormányzatok rendkívüli 
önkormányzati támogatására” pályázat benyújtására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 
 Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 

 
Bertalanné Drávucz Katalin: az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Mezei Norbert 
pénzügyi osztályvezetőt kérdezi, hogy kívánja-e az írásos anyagot szóban kiegészíteni? 




