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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

PÉNZÜGYI-ELLEN ŐRZŐ-
KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA     

 
2014.  február 25-én megtartott,  n y i l t   s o r o s üléséről 

26/2014.(II.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítá-
sáról 
 

27/2014.(II.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

 11. napirendi pont felvétele  
 
 

28/2014.(II.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

12. napirendi pont felvétele  
 

29/2014.(II.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Napirend megállapításáról 
 
 

30/2014.(II.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat  2013. 
évi költségvetési előirányzatainak módosítására 
 
 

31/2014.(II.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi 
5/2013. (II.27.)számú költségvetési rendeletének 
módosítására 
 

32/2014.(II.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat Jászladány Nagyközség Önkormányzatá-
nak 2014. évi költségvetési rendeletére 
 

33/2014.(II.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat elfogadására Jászladány Nagyközség 
2014. évi Közbeszerzési Tervének 
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34/2014.(II.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellá-
tásokról szóló 12/2005. (VII. 01.) önkormányzati 
rendelet tervezet módosítására 
 

35/2014.(II.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellá-
tásokról szóló 12/2005. (VII. 01.) önkormányzati 
rendelet módosítására 
 

36/2014.(II.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálattal kötendő Haszonkölcsön szerződés 
jóváhagyására 
 

37/2014.(II.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Nagyközségi Polgárőr Egyesület kérelme 
„Leader” pályázat előzetes finanszírozására 
 

38/2014.(II.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Előterjesztés az önkormányzat és a Tiszamenti 
Regionális Vízművek Zrt. között kötött megálla-
podásra 
 

39/2014.(II.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Egyetértés Sportegyesület támogatási kérelme 
öntözőrendszer kiépítésére 
 

40/2014.(II.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Ladány Napja – Kőrös és Ladány nevű települé-
sek találkozója rendezvények 2014. szeptember 
27-i megtartására 
 

41/2014.(II.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és 
Könyvtár érdekeltségnövelő pályázatának támo-
gatására  
 

42/2014.(II.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat folyó-
számlahitel szerződés megkötésére   
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: 2014. február 25-én, a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- 

testület PÉNZÜGYI-ELLEN ŐRZŐ-KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA   
n y í l t   s o r o s  ülésén a Polgármesteri Hivatal dísztermében 
 
 
 

Jelen vannak:  Bagi Zsolt  
  Tóth Imre 
   Pomázi László 
  Major Antal 
  Kovács Zsuzsanna 
   

    5 fő bizottsági tag 
 
 
Tanácskozási joggal jelenlévők: 
  
 Drávucz Katalin  polgármester 
 Kalmár András  alpolgármester, képviselő 
 Lajkó Terézia         jegyző 
 Lóczi István igazgatási osztályvezető 
 Mezei Norbert        pénzügyi osztályvezető 
 Müllerné Braun Erika  intézményvezető 
 Lajosné Kiss Klára  intézményvezető 
 Gonda József intézményvezető 
 Silye András   intézményvezető 
 
 

 
Bagi Zsolt bizottsági elnök: tisztelettel köszönti a bizottság tagjait, a Képviselő-testület meg-
jelent tagjait és az intézményvezetőket. Megállapítja, hogy a bizottság a jelen lévő 5 fővel 
határozatképes. Javasolja, hogy a bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet Tóth Imre hitele-
sítse.   
 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 

Bagi Zsolt bizottság elnök: szavazásra teszi, ki az aki elfogadja  Tóth Imrét jegyzőkönyv 
hitelesítőnek? A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő hatá-
rozatot hozza: 
 
 
 
26/2014. (II.25.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata a 2014. február 25-i Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság jegyzőkönyvének hitelesítésére Tóth Imrét 
jelöli ki.  

 
Erről értesül:  

 1./  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság   
 
 
Bagi Zsolt bizottsági elnök: A meghívót, és a napirendi ponthoz tartozó előterjesztést min-
denki megkapta írásban.  Kívánja-e valaki a napirendet kiegészíteni, módosítani? Javasolja, 
hogy nyílt ülés 11. napirendi pontja a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 
érdekeltségnövelő pályázatának megvitatása, a 12. napirendi pontja pedig az Önkormányzat 
folyószámlahitel felvétele legyen.  
  

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

 
Bagi Zsolt bizottsági elnök: Szavazásra teszi ki ért egyet azzal, hogy a nyílt ülés 11. napiren-
di pontja a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár érdekeltségnövelő pályá-
zatának megvitatása legyen? A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a kö-
vetkező határozatot hozza: 
 
 
27/2014. (II.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
11. napirendi pont felvétele  
 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsága a nyílt ülés 11. napirendi pontja a Nagy-
községi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár érdekeltségnövelő pályáza-
tának megvitatása legyen. 

 
 

Erről értesülnek:   
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
 

 
Bagi Zsolt bizottsági elnök: Szavazásra teszi ki ért egyet azzal, hogy a nyílt ülés 12. napiren-
di pontja az önkormányzat folyószámlahitel felvétele legyen? A bizottság 5 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 
28/2014.(II.25.)  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
12. napirendi pont felvétele  
 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsága a nyílt ülés 12. napirendi pontja folyó-
számlahitel felvétele legyen. 
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Erről értesülnek:   
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 

 
 
Bagi Zsolt bizottsági elnök: szavazásra teszi a módosított napirendet, melyet a bizottság 5 
igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza: 
 

 
29/2014. (II.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Napirend megállapításáról 
 

 
 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsága a 2014. február 25-i soros ülése napi-
rendjét a következőképpen fogadja el: 

 
 

 

N a p i r e n d : 

1./ Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetési előirányzatainak módosítására 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 

 
2./ Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására 

Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 
3./ Javaslat az Önkormányzat 2014. évi részletes költségvetésére 

Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 
4./ Javaslat Jászladány Nagyközség 2014. évi Közbeszerzési Tervének elfogadására 

Előadó: Lajkó Terézia jegyző 
 
5./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 12/2005. 

(VII. 01.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó: Müllerné Braun Erika SZGYSZK intézményvezetője 

 Lajkó Terézia jegyző 
 
6./ Előterjesztés a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal kötendő Ha-

szonkölcsön szerződés jóváhagyására 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 

 
7./ Nagyközségi Polgárőrség Egyesület kérelme „Leader” pályázat előzetes finanszí-

rozására 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
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8./ Előterjesztés az önkormányzat és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. között 
kötött megállapodásra 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 

9./ Egyetértés Sportegyesület támogatási kérelme öntözőrendszer kiépítésére 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 

10./ Ladány Napja – Kőrös és Ladány nevű települések találkozója rendezvények meg-
tartásáról  
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 

11./ Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár érdekeltségnövelő pályá-
zatának megvitatása  
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 

12./ Jászladány Nagyközségi Önkormányzat folyószámlahitel felvétele   
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 

 
 

Zárt ülés: 
 
 
13./ Előterjesztés a Jászladány, Szűcs utcával kapcsolatos kérelem megtárgyalására 

Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 
14./ Előterjesztés magántulajdonú telek megvásárlására 

Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 

15./ Előterjesztés a piactéren található üzlethelyiséggel kapcsolatos kérelem megtár-
gyalására 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 

 
16./ Előterjesztés a Jászladány, Jókai u. 46. szám alatti (2807 hrsz-ú) telekkel kapcsola-

tos kérelem megtárgyalására 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 

 
 
 

Erről értesülnek:  1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
 

 
 
1. NAPIRENDI   PONT 
Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetési előirányzatainak módosítására 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 
Drávucz Katalin polgármester: a 2013. évi költségvetési előirányzatokon átvezetésre ke-
rültek azok a megtörtént események, amelyek még az elmúlt évet érintették. A mellékletben 
részletezésre kerültek. Első sorban a NÜVI számait érintették. Az eredeti 873 820 ezer forin-
tos előirányzat a többszöri módosítás után 1 672 876 ezer forint lett. 
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Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 

Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja, az önkormányzat 2013. évi 
költségvetési előirányzatainak módosítását?  A bizottság  5 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
30/2013.(II.25.)   Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat  
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat  2013. évi költségvetési előirányzatainak módo-
sítására 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasol-
ja Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költségvetési előirányzatainak 
módosítását, az előterjesztett formában. 

 
 

Erről értesül:  1./   Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
                       2./   Képviselő-testület tagjai helyben 

 
 
 
 
2. NAPIRENDI   PONT 
Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 
 

Bagi Zsolt bizottsági elnök: polgármester asszony kívánod-e szóban kiegészíteni az előter-
jesztést. 

Drávucz Katalin  polgármester: a módosított előirányzat alapján, a 2013 évi költségvetési 
rendeletbe szükséges hogy bekerüljenek az előzőekben elhangzottak.   

Bagi Zsolt bizottsági elnök: a szociális kiadások között a méltányossági ápolási díj 1 415 ezer 
forint, átmeneti segély 3 559 ezer forint, köztemetés 1200 ezer forint. Ezeket a kiadásokat az 
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság döntése alapján került megítélésre?  

Lóczi István: minden ülésen beszámol a kifizetésekről, a szociális keret felhasználásáról. 
Minden esetben a bizottság döntésével ezt elfogadja. A köztemetés a jászladányi lakosokat 
illeti meg, bárhol történik a temetés. Ápolási díjas 4 személy volt, egy elhunyt közülük így 3 
fő kapja a mai napig. 2013-ban új megállapítás nem történt. Az önkormányzati segélyekbe 
benne van a hulladékszállítási díjkedvezmény, a karácsony előtti tartós élelmiszercsomag, és a 
Bursa Hungarica támogatása is. 41 millió forint volt a keret, mely nem került túllépésre.  

Lajkó Terézia jegyző: az elmúlt évben a járási hivatalhoz került az ápolási díj megállapítás, 
az önkormányzatnál csak a méltányos maradt. Ez komoly költséget jelentene, azonban 2013-
ban nem lett ilyen megállapítva. Minden évben felül kell vizsgálni, és ha orvosi igazolás arról 
tanúskodik, hogy javult az állapota akkor lehet megszüntetni. Ennek sajnos kicsi az esélye.  
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Drávucz Katalin  polgármester: az átmeneti segélyt kérelmenként tárgyalja meg az Ügyrendi-
Jogi-Szociális bizottság.  
 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 

Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja, az önkormányzat 2013. évi 
költségvetési rendeletének módosítását?  A bizottság  5 igen szavazattal egyhangúlag elfo-
gadja és a következő határozatot hozza: 
 
 
31/2014. (II.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat  
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi 5/2013. (II.27.)számú költségvetési 
rendeletének módosítására 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasol-
ja az 5/2013. /II.27./ számú  Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi költ-
ségvetési rendeletének módosítását az előterjesztés szerint, melyben a 

 
Bevételi főösszeg  1 672 876  e Ft- ra módosul 
Kiadási főösszeg   1 672 876  e Ft- ra módosul. 

 
 
Erről értesül:  1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
                      2./ Képviselő-testület tagjai helyben 

 
 
 
3. NAPIRENDI   PONT 
Javaslat az Önkormányzat 2014. évi részletes költségvetésére 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 

Drávucz Katalin polgármester: a költségvetés tervezetét a február 6-i Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság és a Képviselő-testület is tárgyalta. Az ott elhang-
zott módosítások átvezetésre kerültek. Azóta módosítás a költségvetési tervezetben 
nem történt. Egyensúlyba került a költségvetés a módosításokkal, forráshiány nélkül 
tudják tervezni a 2014. évet. Év közben kiegészítő támogatások igénylésére bizonyára 
lesz lehetőségünk. Más jelentős esemény nem került be a költségvetésbe, mint amiről a 
legutóbbi Képviselő-testületi ülésen döntés született.   

Mezei Norbert: a Képviselő-testületi határozatok lettek a költségvetési rendeletbe be-
építve, a rendelet tervezet 3. oldal 8. §-nál elírás történt 1 500 ezer forinttal nagyobb 
összeg maradt, azonban a végösszegben a helyes összeg szerepel.  

Kovács Zsuzsanna: a 18. mellékletben a szociális kiadások 415 millió forintra telje-
sültek, a 2014. évi tervben pedig 59 561 ezer forint van csak tervezve. Hogyan lehet-
séges? 
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Mezei Norbert: tervezni csak a saját erőt (10-20 %) lehet, azonban a teljesítésnél a 
teljes összeget kell a költségvetésben szerepeltetni. Tavaly a tervezett összeg 41 millió 
forint volt az idény ez 59 millió. 

Bagi Zsolt bizottsági elnök: szemétszállítási díj, önkormányzati segély 6 400 ezer fo-
rint?  

Mezei Norbert: önkormányzati segély néven van az átmeneti-, temetési-, és a rendkí-
vüli gyermekvédelmi segély, valamint a hulladékszállítási díjkedvezmény. Csak a 
könnyebb áttekinthetőség miatt lett megbontva és a régi néven nevezve.  

Bagi Zsolt bizottsági elnök: ha át kell adni a szemétszállítást a Regio-Komnak, a ked-
vezmények hogyan alakulnak? 

Drávucz Katalin polgármester: az önkormányzat dönthet úgy, hogy támogatást ad, 
csak ezentúl nem a NÜVI-nek kell átutalni.  

Pomázi László: muszáj ezt a kedvezményt adni?  

Drávucz Katalin polgármester: nem kötelező, de tavaly döntött a Képviselő-testület 
erről a kedvezményről, év közben nem lehet módosítani. 

Bagi Zsolt bizottsági elnök: mekkora annak az esélye, hogy nem a NÜVI végzi a hul-
ladékszállítást? 

Drávucz Katalin polgármester: nem végezheti a NÜVI, mert nem nonprofit szervezet.  
 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 

Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja, az önkormányzat 2014. évi 
költségvetési rendeletét?  A bizottság  5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a követ-
kező határozatot hozza: 
 
 
32/2014. (II.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat  
Javaslat Jászladány Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendeletére 
 
  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasol-
ja az előterjesztést Jászladány Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetési 
rendeletére, melyben a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 
 

1 121 347 ezer forint költségvetési bevétellel 
1 121 347 ezer forint költségvetési kiadással  
 

javasolja meghatározni. 
  

 
 
 
Erről értesül:  1./   Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
                       2./   Képviselő-testület tagjai helyben 
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4. NAPIRENDI   PONT 
Javaslat Jászladány Nagyközség 2014. évi Közbeszerzési Tervének elfogadására 
Előadó: Lajkó Terézia jegyző 
 
Bagi Zsolt bizottsági elnök: kívánja-e Jegyző asszony kiegészíteni az írásos anyagot? 
Lajkó Terézia jegyző: nem kívánja kiegészíteni mivel az írásos anyagban az elnyert 
pályázatok közbeszerzési feladatai részletesen  szerepelnek.   
 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 

Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja, Jászladány Nagyközség 
2014. évi Közbeszerzési Tervét?  A bizottság  5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
33/2014. (II.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat  
Javaslat elfogadására Jászladány Nagyközség 2014. évi Közbeszerzési Tervének 
 
  

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra ja-
vasolja Jászladány Nagyközség 2014. évi Közbeszerzési Tervét az előterjesztés 
szerint. 

  
 

 
Erről értesül:  1./   Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 

                                   2./   Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
 
5. NAPIRENDI   PONT 
Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 12/2005. (VII. 01.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó: Müllerné Braun Erika SZGYSZK intézményvezetője 

 Lajkó Terézia jegyző 
 
 

Bagi Zsolt bizottsági elnök: kívánják-e kiegészíteni az írásos előterjesztést. 

Müllerné Braun Erika : a szociális törvény alapján készült a módosítás, a költségvetési ren-
delet elfogadása után.  

Lajkó Terézia jegyző: az alapját képezi még az önköltség-számítási szabályzat. 

Bagi Zsolt bizottsági elnök: a rendelet tervezet 1. számú melléklet (2) pont a személyes gon-
doskodást nyújtó szakosított ellátások keretében biztosított szolgáltatások igénybevételéért 
fizetendő térítési díjak b) alpontjában az Idősek Klubjában biztosított nappali ellátás (reggeli, 
ebéd, vacsora) nyersanyagnormája 491,- Ft plusz a rezsiköltség  442,-Ft, összesen a napi 
térítési díj, 910,-Ft. Ha összeadja, akkor 933 forint lesz, nem pedig 910 forint.  
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Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 

Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja,   rendelet tervezet 1. számú 
mellékletében a napi térítési díj összegének módosítását kerekítve,  935 forintban?  A bizott-
ság  5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 
34/2014. (II.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat  
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 12/2005. (VII. 01.) önkor-
mányzati rendelet tervezet módosítására 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasol-
ja a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 12/2005. (VII. 01.) 
önkormányzati rendelet tervezet módosítását 1. számú mellékletben a napi térítési díj 
összegének korrigálását, mely kerekítés után 935 forint. 
  
 
Erről értesül:  1./   Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 

           2./   Képviselő-testület tagjai helyben 
   
 
 

 
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja,  a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátásokról szóló 12/2005. (VII. 01.) önkormányzati rendelet módosítását a 
módosított előterjesztés szerint?  A bizottság  5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
35/2014. (II.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat  
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 12/2005. (VII. 01.) önkor-
mányzati rendelet módosítására 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasol-
ja a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 12/2005. (VII. 01.) 
önkormányzati rendelet módosítását a módosított előterjesztés szerint. 

 
 

 
 

Erről értesül:  1./   Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
                       2./   Képviselő-testület tagjai helyben 
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6. NAPIRENDI   PONT 
Előterjesztés a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal kötendő Haszonköl-
csön szerződés jóváhagyására 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 

Drávucz Katalin polgármester: erre azért van szükség, mert az intézmény fenntartója  
változott az elmúlt évben. Jászsági Többcélú Társulással volt az önkormányzatnak he-
lyiség bérbeadási szerződése. Jelenleg a fenntartó a Jászsági Szociális Szolgáltató Tár-
sulás. Ügyvédi tanács szerint az intézménynek kell haszonkölcsön szerződést kötni az 
önkormányzatokkal.  

Tóth Imre : a 8. pont tartalmazza a harmadik személynek történő átadás feltételeit, 
mellyel nem ért egyet.  

Drávucz Katalin polgármester: ez első sorban olyan eset, például TÁMOP-os szerző-
dés, amelyben a foglalkoztatott szakemberek képzése történik. Ez maximum egy ter-
met fog érinteni, és az ebből származó bevétel arányosan csökkenti a feladat ellátásá-
hoz fizetendő hozzájárulást. Az intézménynek nem célja, hogy kiadja ezt a helyiséget, 
de a bevételből a kiadásokat tudja csökkenteni. Az intézmény költségvetésében van 
beépítve. 

Tóth Imre : az önkormányzatok hozzájárulása csökken, nem pedig a Jászladány ön-
kormányzatának hozzájárulása. Ha ingyen adják kölcsön a helyiséget, a bevétele csak 
illessen már minket.  

Drávucz Katalin polgármester: két települést érint ez, Jászberényt és Jászladányt, és 
itt a legmagasabb az ellátottak köre is. Itt a legnagyobb a szakember foglalkoztatottság 
is, amit más település is fizet. Azoknak a szakembereknek a képzése fog megvalósulni, 
akik itt Jászladányon dolgoznak. Megfordítva, ha plusz bevételre nincs lehetőség, ak-
kor a képzésért kell fizetni az önkormányzatnak. Azért sem ragaszkodott sem Jászbe-
rény, sem Jászladány a bevételhez, mert még egyetlen település sem tette szóvá, hogy 
pl. Jászladányon kettő személlyel többnek a foglalkoztatása történik. Létszámarányo-
san fizetik a hozzájárulásokat, de a dolgozói bér ettől eltérő. Ez nem egy állandó bevé-
tel, hanem eseti jellegű.  

Tóth Imre : ezt elfogadja, azonban ez a pont lehetőséget ad arra, hogy ne csak ilyen 
jellegűen hasznosítsa az ingatlant, hanem bármilyen hasznosítást végezhet az intéz-
mény.   

Mezei Norbert: a 8. pont azt is tartalmazza, hogy az alapfeladatát nem sértő módon 
végezheti ezt a tevékenységet. Ez a garancia arra, hogy milyen tevékenységre adja 
bérbe a helyiséget.  

 
Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 

Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja, a Jászsági Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálattal kötendő Haszonkölcsön szerződést?  A bizottság 5 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza: 
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36/2014. (II.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat 
A Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal kötendő Haszonkölcsön szerződés 
jóváhagyására 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek 
javasolja elfogadásra a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal kö-
tendő Haszonkölcsön szerződést az előterjesztés szerint. 
A Képviselő-testület hatalmazza fel Drávucz Katalin polgármestert, hogy szer-
ződő félként aláírja a Haszonkölcsön szerződést a Kölcsönadó képviselőjeként. 
 
Határidő:  2014. március 1 
Felelős:    Drávucz Katalin polgármester 

Baginé Gavaldik Lívia Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat intézményvezetője 

 
 

Erről értesül:  1./   Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
                       2./   Képviselő-testület tagjai helyben 

 
 
  
7. NAPIRENDI   PONT 
Nagyközségi Polgárőr Egyesület kérelme „Leader” pályázat előzetes finanszírozására 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 

Bagi Zsolt bizottsági elnök: a Nagyközségi Polgárőr Egyesület a „Leader” pályázaton 5 
millió forintot nyert, ezzel kapcsolatban adott be kérelmet. Felkéri Polgármester asszonyt a 
szóbeli kiegészítés megtételére.  

Drávucz Katalin  polgármester: hasonló kérelmet a sportegyesületnél is tárgyalt a Képviselő-
testület. A megnyert pályázat utófinanszírozású, ezért kérik a segítséget. A támogatásra nem 
egy összegben van szüksége az egyesületnek, ezért a pontos ütemezést, és a végső elszámolást 
lenne szükséges megállapítani.  

Tóth Imre : a pályázat utófinanszírozású. Tervben szerepelt a hitel felvétel a Takarékpénztár-
tól, azonban ahhoz is szükséges az önkormányzat hozzájárulása, mert készfizető kezesre van 
szüksége az egyesületnek, aki garantálja a visszafizetést. Ezért jött szóba az a lehetőség, ami a 
sportegyesületnél is táptalajra talált, ha az önkormányzatnak nem okozna megoldhatatlan fel-
adatot, akkor az önkormányzat hitelezné meg ezt az összeget. Ebben az esetben nem kellene 
kamatot fizetni a pénzintézetnek. Előzetes megbeszélés alkalmával Osztályvezető Úr azt 
mondta, van olyan időszak, amikor lehetőség van rá, hogy kölcsön adja ezt az összeget pár 
hónap erejéig. Az egyesület erejéből 532 ezer forint volt, amit fel tudtak használni az első 10 
%-os részhez, mert feltétele a pályázatnak, hogy a 10 %-ot féléven belül be kell nyújtani, ami 
szintén vissza fog térülni. A Polgárőr Egyesület kérése, a pályázati összeg megelőlegezése.  

Major Antal : támogatja a kérelmet. 
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Bagi Zsolt bizottsági elnök: az egyesület és az önkormányzat meg tudja oldani a támogatás 
ütemezését?  

Tóth Imre : igen, meg tudják oldani. 

 
Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 

Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja, a  Nagyközségi Polgárőr 
Egyesület kérelme „Leader” pályázat előzetes finanszírozására?  A bizottság  5 igen szava-
zattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza: 

 
 
37/2014. (II.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat 
Nagyközségi Polgárőr Egyesület kérelme „Leader” pályázat előzetes finanszírozására 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja 
a Nagyközségi Polgárőr Egyesület kérelmét „Leader” pályázat előzetes finanszírozására, 
előzetesen egyeztetett ütemezés szigorú betartása alapján. 

   
 
 

Erről értesül:  1./   Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
                       2./   Képviselő-testület tagjai helyben 

 
 
 
8. NAPIRENDI   PONT 
Előterjesztés az önkormányzat és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. között kötött 
megállapodásra 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 
Drávucz Katalin polgármester: 2012. június 29-én került aláírásra azt az üzemeltetési szer-
ződést, amely alapján a TRV Zrt-nek is van adatszolgáltatási kötelezettsége, ez kerülne kiegé-
szítésre azzal, hogy a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal részére a felsorolt 
adatokat a TRV Zrt szolgáltatja.  
 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 

Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja, víziközmű-szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján megállapodás megkötését a Tiszamenti Regionális 
Vízművek Zrt-vel?  A bizottság  5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő 
határozatot hozza: 
 
 
38/2014. (II.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat  
Előterjesztés az önkormányzat és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. között kötött 
megállapodásra 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra  java-
solja a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján megállapodás 
megkötését a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel (5000 Szolnok, Kossuth L. u. 
5.) az előterjesztés szerint. 
A Képviselő-testület hatalmazza fel Drávucz Katalin polgármestert a megállapodás 
aláírására Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviseletében. 

 
Erről értesül:  1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
                       2./ Képviselő-testület tagjai helyben 

 
 
9. NAPIRENDI   PONT 
Egyetértés Sportegyesület támogatási kérelme öntözőrendszer kiépítésére 
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 

Drávucz Katalin polgármester: az előző pénzügyi bizottsági ülésen szó volt erről, 
amikor az egyesület elnöke is jelen volt. Akkor egy elvi állásfoglalást kért. Akkor egy 
megközelítő összeg állt rendelkezésünkre. Közben elkészült a pályázat és annak mű-
szaki tartalma meghatározta a tényleges pályázati összeget, mely 3 675 ezer forint lett. 
Melyből 200 ezer forintot sikerült a sportegyesületnek előteremteni.  

Bagi Zsolt bizottsági elnök: mikor van elbírálása a pályázatnak? 

Drávucz Katalin polgármester: tudomása szerint májusban döntenek a pályázatokról.   

Kovács Zsuzsanna: a megnyert pályázathoz a társasági adózókat kell megkeresni-e az 
egyesületnek, a támogatást a cégek társasági adójából kell fedezni. 

Major Antal : a sportpálya az önkormányzat vagyonában szerepel, az önkormányzat 
vagyona növekedik vele.  

Drávucz Katalin polgármester: felfoghatják úgy is, hogy ha az önkormányzatnak vol-
na lehetősége pályázni, a saját sportpályaöntözés lehetőségére, akkor is ki kellene fi-
zetni az önerőt. Ezzel az összeggel nem a sportolókat, vagy az utaztatásukat támogat-
ják, hanem a saját tulajdonú tárgyi eszközt fejlesztik.  

Kovács Zsuzsanna: akkor szükséges az önerő kifizetése, ha a pályázatot megnyerte az 
egyesület?  

Mezei Norbert: igen, ezért még nem lehet tudni a kifizetés időpontját.  

Bagi Zsolt bizottsági elnök: javasolja az elvi álláspont fenntartását, és elbírálás után 
vállalják a hiányzó a sajáterő biztosítását, azzal a kikötéssel, hogy az egyesület elnö-
kének figyelmét fel kell hívni, a támogatók keresésére.    
 
 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
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Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja az Egyetértés 
Sportegyesület kérését, és amennyiben elnyeri a 3 675 ezer forint összértékű támogatást a 
sportpálya öntözési rendszer kialakításához kiírt pályázat Jászladány Nagyközségi Önkor-
mányzata vállalja a 900 ezer forint önerő biztosítását?  A bizottság 4 igen 1 tartózkodó sza-
vazattal elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
39/2014. (II.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat  
Egyetértés Sportegyesület támogatási kérelme öntözőrendszer kiépítésére 
 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasol-
ja az Egyetértés Sportegyesület kérését. Amennyiben elnyeri a 3 675 ezer forint össz-
értékű támogatást a sportpálya öntözési rendszer kialakításához kiírt pályázat Jászla-
dány Nagyközségi Önkormányzata vállalja a 900 ezer forint önerő biztosítását. 
A Képviselő-testület hívja fel az Egyetértés Sportegyesület elnökének figyelmét a 
szponzorok további keresésére, az önerő fedezésére. 

 
Erről értesül:  1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
                       2./ Képviselő-testület tagjai helyben 

 
 
 
10. NAPIRENDI   PONT 
Ladány Napja – Kőrös és Ladány nevű települések találkozója rendezvények megtartá-
sáról  
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 

Bagi Zsolt bizottsági elnök: ehhez a napirendi ponthoz nem készült írásbeli előterjesztés, fel-
kéri Polgármester asszonyt a szóbeli előterjesztésre. 

Drávucz Katalin  polgármester: ebben az évben a Kőrös és  Ladány nevű települések X. ta-
lálkozóját Jászladány fogja megrendezni. Nagyon közel van a Ladány Napja rendezvényünk-
höz, mely Szent Mihály naphoz kötődik. Az elmúl 10 évben a Kőrös és  Ladány nevű telepü-
lések találkozója többnyire szeptember első hétvégéjén volt. Gondolja, hogy helyt kell állni az 
önkormányzatnak ezen a rendezvényen, viszont ha a két rendezvény egy napon lenne, sokkal 
színvonalasabb, nívósabb programokkal. A Ladány Napjának már van előzetesen megnyert 
forrása. Plusz költséget jelentene, ha külön tartanánk a két rendezvényt. A Kőrös és Ladány 
nevű települések találkozója hasonló nagyságrendű mint a Ladány Napja. 7-8 települést érint, 
melyen részt szokott venni. Kéri a bizottság állásfoglalását, hogy egyben legyen megtartva a 
két rendezvény, vagy külön. Ha külön akkor szeptember első hétvégéje és utolsó hétvégéje, 
ha egyben akkor pedig mely időpontban legyen. Ez ügyben megkerestük a településeket is, 
még nem érkezett tőlük visszajelzés. 

Bagi Zsolt bizottsági elnök: véleménye szerint, ha van rá mód és lehetőség, akkor egyben 
legyen megtartva.  

Major Antal:  támogatja ezt a véleményt. 

Drávucz Katalin  polgármester: mikor legyen megtartva, mely kritikus kérdés a nyugdíjas 
klubok esetében. Bár nyugdíjas klubok indították ezt a rendezvényt, tisztán látszik, hogy az 
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önkormányzat nélkül nem képesek megrendezni. Tavaly volt rá első példa, hogy a Magyaror-
szág szeretlek című programon keresztül támogatást lehetett kérni, és kapni. Összesen 1 200 
ezer forintot. Ezért lenne ezen a napon célszerű a megrendezés.  

Bagi Zsolt bizottsági elnök: javasolja a Ladány Napjával együtt a megrendezést szeptember 
27-én. Jó  volna, ha a nyugdíjas klubok  egységet tudnának felmutatni, nem pedig széthúzást. 
A hagyományőrző disznóvágáson is egyes klubtagok minősíthetetlenül viselkedtek.  Ameny-
nyiben nem tetszik nekik, akkor kapják meg a Művelődési Házat, és szervezzék meg önálló-
an.  

Lajkó Terézia jegyző: döntő érv, hogy pályázati forrás akkorra várható. 

Silye András: javasolja a két program egy napon történő megrendezését. Véleménye szerint 
csak az önkormányzati anyagi és a Művelődési Ház szervezési segítségével tudják megren-
dezni.  
 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 

Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja,  a Ladány Napja valamint a 
Kőrös és Ladány nevű települések találkozója rendezvények egyidejű, 2014. szeptember 27-i 
megtartását, pályázati forrás várható rendelkezésre állása miatt?  A bizottság  5 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
40/2014. (II.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat  
Ladány Napja – Kőrös és Ladány nevű települések találkozója rendezvények 2014. szep-
tember 27-i megtartására 
 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasol-
ja a Ladány Napja valamint a Kőrös és Ladány nevű települések találkozója rendezvé-
nyek egyidejű, 2014. szeptember 27-i megtartását, pályázati forrás várható rendelke-
zésre állása miatt.  
 

 
Erről értesül:  1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 

              2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
 
11. NAPIRENDI   PONT 
Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár érdekeltségnövelő pályázatának 
megvitatása  
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 
Bagi Zsolt bizottsági elnök: az írásbeli előterjesztést kívánja-e kiegészíteni valaki?  
 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 

Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki a Nagyközségi József Attila 
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Művelődési Ház és Könyvtár érdekeltségnövelő pályázatának támogatását elfogadja?  A 
bizottság  5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
41/2014. (II.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat  
Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár érdekeltségnövelő pályázatának 
támogatására  
 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasol-
ja a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár érdekeltségnövelő pályá-
zatának támogatását, az előterjesztés szerint.    
 

 
Erről értesül:  1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
                       2./ Képviselő-testület tagjai helyben 

 
 
 
12. NAPIRENDI   PONT 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat folyószámlahitel felvétele   
Előadó: Drávucz Katalin polgármester 
 

Bagi Zsolt bizottsági elnök: az írásbeli előterjesztést kívánja-e kiegészíteni Osztályvezető Úr? 

Mezei Norbert: élni kíván azzal a lehetőséggel, hogy ilyen szerződést köt, mely gyakorlatilag 
éven belüli hitelt jelent, működésre lehet felhasználni, gyakorlatilag gurnírozó hitel. A bank-
kal egyeztettek, 2013. december 31-én lejárt a hitel, és nem kötöttek újat. Gyakorlatilag a mű-
ködéshez nincs rá szükség, de nem lehet előre látni, a pályázatoknál lehetséges a szükségessé-
ge. Éven túli hitel csak Kormányengedéllyel lehetséges.  

Pomázi László: miért kell ilyen magas összeg? 

Mezei Norbert: az előző hitel is ekkora összegről szólt, gyakorlatilag egy havi bért jelent. Ez 
egy keret, azonban csak az igénybevétel esetén számolnak utána kamatot. 

Drávucz Katalin  polgármester: folyamatban lévő utófinanszírozású pályázatok esetében meg 
kell előlegezni a támogatást. Ilyen az Óvoda bővítés pályázata, és a Polgárőr Egyesület pályá-
zata is. Kifizetési kérelem után ez visszakerül a költségvetési számlára. Ha a kifizetési kére-
lem több hónappal tolódik el, akkor is tudjon működni az önkormányzat. Pl. kivitelezési 
munkáknál szállítói finanszírozású a szerződés, de minden egyéb kifizetés, a műszaki ellenőri, 
a reklám, számláját előre ki kell fizetni, hogy be lehessen nyújtani a kifizetési kérelmet. Ha a 
közreműködő szervezet hiányt tár fel, az pótlásra kerül, ez akár hónapokat is hátráltatja a kifi-
zetést. Nincs szándékunk ezt a hitelkeretet szétdobálni, mert most átvállalta az állam a hitelt, 
bár 21 millió forint hiányzik a költségvetésből, mert azt nem vállalta át. A hitelkeret nem volt 
igénybe véve tavaly decemberben sem, bár utólag nézve lehet, hogy szerencsésebb lett volna. 
Azt is tudjuk, hogy 2014. december 31-ig vissza kell fizetni. Ez egy gazdálkodást segítő lik-
vidhitel.  

Pomázi László: kormány engedély szükséges hozzá? 
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Drávucz Katalin  polgármester: ehhez nem kell kormány engedély, mivel éves lejáratú hitel-
keret. Ha nem vesszük igénybe, akkor nincs kamat sem.  

Major Antal : mekkora a kamat? 

Mezei Norbert: 2-3 %-os, de csak ha igénybe vesszük.  
 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 

Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja,  folyószámlahitel szerződés 
megkötését 25 millió forintos keret erejéig, az esetleges likviditási nehézségek miatt, 2014. 
december 31-ig tartó időszakra?  A bizottság  5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a 
következő határozatot hozza: 
 
42/2014. (II.25.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat  
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat folyószámlahitel szerződés megkötésére   
 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasol-
ja a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat folyószámlahitel szerződés megkötését 25 
millió forintos keret erejéig, az esetleges likviditási nehézségek miatt, 2014. december 
31-ig tartó időszakra.   
A Képviselő-testület hatalmazza fel Drávucz Katalin polgármestert a szerződés aláírá-
sára Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviseletében. 
 

 
Erről értesül:  1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
                       2./ Képviselő-testület tagjai helyben 

 
 

A nyílt ülés napirendi pontjainak végéhez érve Bagi Zsolt bizottsági elnök berekeszti a nyílt 
ülést. 

 
  

kmf. 
 
 

                                                                     
 

Bagi Zsolt Tóth Imre 
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
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