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Iktatószám: 4-8 /2014.

JEGYZŐKÖNYV
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐKÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA
2014. július 17-én megtartott, n y i l t

s o r o n k í v ü l i üléséről

92/2014.(VII.17.)Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról

93/2014.(VII.17.)Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Napirend elfogadása

94/2014.(VII.17.)Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 2013. évi 6115 ezer forint pénzmaradványának átadására, Jászladány Nagyközségi Önkormányzat átvételére

95/2014.(VII.17.)Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központtól felújítására, a végleges működési engedély megszerzése érdekében.

96/2014.(VII.17.)Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2014.
évi költségvetési előirányzatainak módosítására

97/2014.(VII.17.)Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi
3/2014. (III.01.)számú költségvetési rendeletének
módosítására

98/2014.(VII.17.)Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Jászladányi II. számú háziorvosi körzetbe klíma
berendezés beszerzésére

99/2014.(VII.17.)Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményben
óvodapedagógus, pedagógiai asszisztens és dajkai

álláshely engedélyezésére
100/2014.(VII.17.)Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Jászladányi Sport Egyesület erőemelő szakosztályának támogatására, az Orosházi Junior Világbajnokságon való részvétel segítésére
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2014. július 17-én, a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestület PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ-KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA
n y í l t s o r o n k í v ü l i ülésén a Polgármesteri Hivatal dísztermében

Jelen vannak: Bagi Zsolt
Tóth Imre
Pomázi László
Major Antal

4 fő bizottsági tag

Tanácskozási joggal jelenlévők:
Drávucz Katalin
Lajkó Terézia
Mezei Norbert
Lajosné Kiss Klára

polgármester
jegyző
pénzügyi osztályvezető
intézményvezető

Bagi Zsolt bizottsági elnök: tisztelettel köszönti a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapítja, hogy a bizottság a jelen lévő 4 fővel határozatképes. Javasolja, hogy a bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet Tóth Imre hitelesítse.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottság elnök: szavazásra teszi, ki az aki elfogadja Tóth Imrét jegyzőkönyv
hitelesítőnek? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

92/2014. (VII.17.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata a 2014. július 17-i Pénzügyi-
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Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság üléséről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére
Tóth Imrét jelöli ki.
Erről értesül:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

Bagi Zsolt bizottsági elnök: A meghívót, és a napirendi ponthoz tartozó előterjesztést mindenki megkapta írásban. Kívánja-e valaki a napirendet kiegészíteni, módosítani?
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.

Bagi Zsolt bizottsági elnök: szavazásra teszi a napirendet, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza:

93/2014. (VII.17.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Napirend megállapításáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottsága a 2014. július 17-i soros ülése napirendjét
a következőképpen fogadja el:

Napirend:
1./ Javaslat a Szociális és Gyermekvédelmi Központ pénzmaradványának átadására
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester
2./ Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzatainak módosítására
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester
3./ Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester
4./ Előterjesztés a háziorvosi rendelőben klíma berendezés vásárlására, felszerelésére
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester
5./ Előterjesztés a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményben óvodapedagógus
és pedagógiai asszisztens álláshely engedélyeztetésére
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Előadó:

Lajosné Kiss Klára intézményvezető,
Drávucz Katalin polgármester

6./ Jászladányi Egyetértés Sportegyesület Erőemelő szakosztályának kérelme
Drávucz Katalin polgármester
Előadó:

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

1. NAPIRENDI PONT
Javaslat a Szociális és Gyermekvédelmi Központ pénzmaradványának átadására
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester

Drávucz Katalin polgármester: szeretettel köszönti megjelenteket. A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ pénzmaradványa 2013-ban 6115 ezer forint volt. 2012-ben kötelezettséget vállalt az önkormányzat arra, hogy a végleges működési engedély megszerzéséhez
biztosítja a felújításhoz szükséges pénzügyi forrást. Ebben az évben nem szeretnének visszafizető helyzetbe kerülni, mint korábban, ezért inkább a felújítás, korszerűsítés elvégzését javasolja. Gyakorlatilag az SZGYSZK átadja a 6115 ezer forintot az önkormányzatnak a felújítás
elvégzésére. Két határozat szükséges ehhez, az egyikben a pénzt lehessen átvenni, illetve átadni, a másikban pedig, hogy ebből az összegből valósuljon meg a felújítás.
Major Antal: mekkora összegre van szükség a felújításhoz?
Drávucz Katalin polgármester: előzetes felmérés alapján a Gonda József 5 millió forintra
becsülte meg. Ennek a konkrét összegét egy részletes költségvetés fogja tartalmazni.
Mezei Norbert: tervezőt kértek fel ennek elkészítésére, illetve az összeg nagysága miatt pályázatot kell rá kiírni. Erről csak egy későbbi időpontban célszerű döntést hozni.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki el fogadja, Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 2013. évi 6115 ezer forint pénzmaradványát átadja, Jászladány
Nagyközségi Önkormányzat pedig átvegye? A bizottság 4 igen szavazattal elfogadja és a
következő határozatot hozza:

94/2014. (VII.17.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozata
Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 2013. évi 6115 ezer forint pénzmaradványának átadására, Jászladány Nagyközségi Önkormányzat átvételére
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja elfogadásra, a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 2013. évi 6115 ezer forint
pénzmaradványát adja át, Jászladány Nagyközségi Önkormányzat pedig vegye át azt.
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Erről értesül: 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki fogadja a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központtól átvett 6115 ezer forint a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ felújítására legyen felhasználva, a végleges működési engedély megszerzése
érdekében? A bizottság 4 igen szavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza:

95/2014. (VII.17.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozata
Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ felújítására, a végleges működési engedély megszerzése érdekében.

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központtól átvett 6115 ezer forint a Szociális és
Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ felújítására legyen felhasználva, a végleges
működési engedély megszerzése érdekében.

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

2. NAPIRENDI PONT
Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzatainak módosítására
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester
Drávucz Katalin polgármester: a 2014. évi költségvetési rendelet megalkotása után még nem
történt meg a módosító határozatok elfogadása. Az előterjesztés az első félévben történt pénzügyi eseményekről hozott határozatok részletes leírását tartalmazza összesítve, illetve intézményenként.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja, a 2014. évi költségvetési
előirányzatainak módosítását, az előterjesztett formában? A bizottság 4 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
96/2014.(VII.17.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzatainak módosítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzatainak
módosítását, az előterjesztett formában.

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

3. NAPIRENDI PONT
Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester
Drávucz Katalin polgármester: ez az előterjesztés a költségvetési rendelet módosítását tartalmazza a határozatok átvezetésével, egybefoglalva. A bevételi és kiadási főösszeg 1 121 347
e Ft-ról 1 441 093 e Ft-ra módosul. Tartalmazza a Képviselő-testület döntéseit és a kormányzati hatáskörű módosításokat, mint a foglalkoztatást helyettesítő, bérkompenzáció, érdekeltségnövelő, nyári gyermekétkeztetés, közfoglalkoztatás és a választásokhoz kapcsolódó támogatásokat is.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja, Jászladány Nagyközségi
Önkormányzat 2014. évi 3/2014. (III.01.)számú költségvetési rendeletének módosítását az
előterjesztés szerint? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő
határozatot hozza:

97/2014. (VII.17.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi 3/2014. (III.01.)számú költségvetési
rendeletének módosítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a 3/2014. (III.01.) számú Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítását az előterjesztés szerint, melyben a
Bevételi főösszeg 1 441 093 e Ft-ra módosul a
Kiadási főösszeg 1 441 093 e Ft-ra módosul.
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Erről értesül: 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben

4. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a háziorvosi rendelőben klíma berendezés vásárlására, felszerelésére
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester
Bagi Zsolt bizottsági elnök: felkéri Drávucz Katalin polgármestert az előterjesztés ismertetésére.
Drávucz Katalin polgármester: az írásban elkészített előterjesztésben igyekeztek pontosan
megfogalmazni, hogy a három háziorvosi körzetből kettő (I. és III. körzet) finanszírozása az
önkormányzathoz érkezik, Dr Bakos Beáta háziorvos azonban vállalkozó, ezért őt az OEP
közvetlenül finanszírozza. Dr Danicz László háziorvoshoz az I. számú körzetbe beszerelésre
került egy klíma berendezés, melynek fedezete az OEP finanszírozás volt. Dr Bakos Beáta is
kért ilyen berendezést, azonban e körzet finanszírozását nem az önkormányzat kapja, a másik
oldal ellenben az épület melybe beszerelésre került azaz önkormányzat tulajdona.
Pomázi László: javasolja a klíma beszerelését.
Tóth Imre: megítélése szerint a klíma berendezés az épület része, nem mobilizálható, az önkormányzat tulajdonává válik. Az önkormányzatnak kellene a költségét viselni. A forrást
azonban meg kell keresni. Az önkormányzat feladata az épület fenntartása, hibák károk elhárítása pl. csőtörés.
Major Antal: támogatja a berendezés beszerelését, finanszírozását pl. költségmegtakarításból.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: megoldható a Doktornő javaslata?
Drávucz Katalin polgármester: Dr Bakos Beáta megrendelte, beszereltette, kifizette a klímát,
és ennyivel kevesebb bérleti díjat fog fizetni a rendelőért az önkormányzatnak, akkor a bérleti
díj bevétel fog csökkenni. Abban az esetben ha nem járul hozzá az önkormányzat, távozásakor leszerelteti és elviszi.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: ha a bérleti díjba számítják bele, akkor 3-4 hónap alatt kell kifizetni, ha nem akkor pedig egy összegben.
Drávucz Katalin polgármester: teljesen mindegy, mert ez az összeg a bevételi oldalról hiányozni fog.
Mezei Norbert: jobb lett volna, ha a számla az önkormányzat nevére szól. Két alternatíva van
jelenleg, tovább számlázza az önkormányzat részére ha a vállalkozás könyvvitele lehetőséget
ad erre, vagy pedig marad a bérbeszámítás, mely esetben külön megállapodást kell kötni,
hogy az épületre lehessen aktiválni.
Tóth Imre: a klíma olyan, mint egy vízmelegítő, azt nem szokta elvinni a bérlő, az épület
része lesz.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
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Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja, a II. számú háziorvosi körzetbe klíma berendezés beszerzését, és megbízza a pénzügyi osztályvezetőt annak pénzügyi
lebonyolításával? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő
határozatot hozza:
98/2014. (VII.17.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Jászladányi II. számú háziorvosi körzetbe klíma berendezés beszerzésére

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja a II. számú háziorvosi körzetbe klíma berendezés beszerzését, és megbízza a pénzügyi osztályvezetőt annak pénzügyi lebonyolításával.

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

5. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményben óvodapedagógus és pedagógiai asszisztens álláshely engedélyeztetésére
Előadó:
Lajosné Kiss Klára intézményvezető,
Drávucz Katalin polgármester

Bagi Zsolt bizottsági elnök: felkéri Lajosné Kiss Klára intézményvezetőt az előterjesztés ismertetésére.
Lajosné Kiss Klára: köszönti a megjelenteket. A 2014. évi költségvetésben a két álláshely be van tervezve, azonban a létszámkeret nem lett módosítva.
Pomázi László: a bölcsődei csoport állami támogatása fedezi-e az ott dolgozó két fő
bérét? Nem lehet oda több gyermeket felvenni?
Lajosné Kiss Klára: nem mínuszos a bölcsődés csoport, de éppen, hogy kifizetődő.
Drávucz Katalin polgármester: szükség volna több dolgozóra is, azonban akkor veszteséges lenne.
Pomázi László: nincs lehetőség több gyermek felvételére a hiányzók miatt?
Lajosné Kiss Klára: a költségvetési törvény kimondja, hogy a napi tényleges létszám
nem haladhatja meg a működési engedélyben megadott létszámot. Finanszírozás
szempontjából az első év lesz, hogy nem a napi jelentés fog számítani, hanem ha 10
napot vagy kevesebbet hiányzik egy gyermek, akkor arra a hónapra jogosult a támogatásra, ha pedig 11 napot akkor nem jogosult az intézmény a támogatásra. A jelentést
naponta kell végezni név szerint.
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Mezei Norbert: az idei költségvetést ez nem változtatja, a következő évi tervezést pedig novemberben kell kezdeni. Akkorra meglátják támogatás mértékét, és a csoportok
alakulását is. Javasolja az előterjesztés elfogadását.
Tóth Imre: év közben nem lehet módosítani a csoport számon, úgyhogy valószínű a
naptári év közepéig így marad. Viszont ha ebben az évben be tudták tervezni, akkor
jövőre is sikerül.
Mezei Norbert: attól függ változik-e a finanszírozás.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja, a Jászladányi Óvoda és
Bölcsőde intézményben 1 fő óvodapedagógust, 1 fő pedagógiai asszisztenst, és 1 fő bölcsődei
csoport dajkai feladatainak ellátásában közreműködő személy részére álláshelyet engedélyezését? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot
hozza:

99/2014. (VII.17.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményben óvodapedagógus, pedagógiai asszisztens és
dajkai álláshely engedélyezésére
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde intézményben 1 fő
óvodapedagógusi, 1 fő pedagógiai asszisztensi, és 1 fő bölcsődei csoport dajkai
feladatainak ellátásában közre működő személy foglalkoztatására álláshely létrehozásának engedélyezését.

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

6. NAPIRENDI PONT
Jászladányi Egyetértés Sportegyesület Erőemelő szakosztályának kérelme
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester
Bagi Zsolt bizottsági elnök: a kérelem írásban érkezett. Az éves támogatási keretet már korábban megkapták, szakosztályokra felosztották. Amennyiben, mint szponzort keresték meg
az önkormányzatot akkor dönthetnek a támogatásról, azonban van még számos olyan cég,
vállalkozás akit megkereshetnek, mert ha versenyeznek nem csak Jászladányt képviselik, hanem Magyarországot is.
Tóth Imre: van-e valakinek információja, hogy futballpálya öntöző berendezésének pályázata
milyen helyzetben van, hol tart? A pénzmaradvány felosztásakor tartalékba helyezett összeg

10

felhasználása miatt kérdezi. Tudomása szerint 50 ezer forint körüli összeg lett belőle felhasználva. Amennyiben nem valósul meg, akkor erre lehetne fordítani.
Mezei Norbert: nincs újabb információ a pályázatról. Az önkormányzat támogatása kevés
volt, nem tudja sikerült-e más szponzort is találni. Augusztusra ígérték a döntést, de nincs hír
róla.
Major Antal: elvárta volna az egyesület elnökének a támogató vagy nem támogató nyilatkozatát, lehet hogy kikerülték. Az erőemelésnek nincs akkora hírértéke mint a leírásban szerepel. Az egész költség 90-100 ezer forint személyenként, melyet teljes mértékben kérnek. Valamennyit nekik is mellé kellene tenni.
Tóth Imre: a focistáknak azért is fizetnek, hogy fociznak.
Major Antal: nem lehet összehasonlítani, mert az egy nemzeti bajnokság, amivel kapcsolatban hetente jelenik meg Jászladány neve a Néplapban, amit sokan olvasnak. Nem zárja ki a
támogatás lehetőségét.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: fölösleges 200 ezer forintja nincs az önkormányzatnak, próbálják
a sportegyesületen belül megoldani. A keret ismert volt, ezek a versenyek ki voltak írva 2013ban.
Major Antal: jónak tartja Tóth Imre javaslatát.
Mezei Norbert: a bajnokság idejét, helyét megjelölik korábban, a baj az, hogy nem olimpiai
sportág. A szövetségek a versenyeket szokták támogatni, főleg ha ilyen jó eredményeket érnek el. Ha egy világbajnoki esélyest sem támogat a szövetség, akkor kit? Viszont egy-egy
sportolót 100 ezer forinttal támogatni nem gondolná, hogy célravezető lenne. Feszültséget
okozna.
Drávucz Katalin polgármester: ha csak egy részét, felét, negyedrészét adnák támogatásként?
Utána el tudnák dönteni, hogy a többi részt hozzátudják-e tenni, vagy sem, de 100%-ban finanszírozni nem tudják.
Pomázi László: ha mindenki idejön 100 ezer forintért …
Major Antal: 50 ezer forintot javasol.
Mezei Norbert: úgy kezdték, hogy nem kérnek semmit, csak tagok lehessenek, hogy a versenyeken indulni tudjanak. Ehhez képes szakosztály lettek, támogatást kapnak.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: 500 ezer forint lett tartalékba helyezve, melyből két néptáncost
támogattak eddig.
Drávucz Katalin polgármester: csak az egyikőjük vette igénybe a támogatást. A másik fiatal
nem ment ki Franciaországba.
Bagi Zsolt bizottsági elnök: elhangzott egy javaslat, hogy 50 ezer forinttal támogassuk az
erőemelők Orosházi útját a nonprofit szervezetek részére tartalékolt keretből. Más javaslat
van-e?
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt bizottsági elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja, hogy a Jászladányi Sport
Egyesület erőemelő szakosztályát 50 ezer forinttal támogassák, a nonprofit szervezetek részére tartalékolt keretből? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
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100/2014. (VII.17.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Jászladányi Sport Egyesület erőemelő szakosztályának támogatására, az Orosházi Junior Világbajnokságon való részvétel segítésére

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Jászladányi Sport Egyesület erőemelő szakosztályának támogatását 50 ezer forinttal, az Orosházi Junior Világbajnokságon való részvétel segítésére.
A támogatásra fedezetet a nonprofit szervezetek részére tartalékolt keretből javasolja
biztosítani.

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

Az ülés napirendi pontjainak végéhez érve Bagi Zsolt bizottság elnöke bezárja a nyílt ülést.

Kmf.

Bagi Zsolt
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
elnöke

Tóth Imre
Jegyzőkönyv hitelesítő
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