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Iktatószám: 317-9/2015.

JEGYZŐKÖNYV
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐKÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA
2015. július 21-én megtartott, n y i l t s o r o s üléséről

114/2015. (VII.21.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról

115/2015. (VII.21.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

4. napirendi pont felvétele

116/2015. (VII.21.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata
117/2015. (VII.21.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata
118/2015. (VII.21.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata
119/2015. (VII.21.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata
120/2015. (VII.21.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

5. napirendi pont felvétele
6. napirendi pont felvétele
7. napirendi pont felvétele
Napirend megállapításáról
Javaslat a települési önkormányzatok rendkívüli
önkormányzati
költségvetési
támogatására
irányuló pályázat benyújtására

121/2015. (VII.21.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat a Hősök tere 2. szám alatti bérleménnyel
kapcsolatos kérelemre

122/2015. (VII.21.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat a Szociális és Gyermekvédelmi
Szolgáltató Központ kérelmének elfogadására

123/2015. (VII.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-

Javaslat a Ladány-Víz Kft. pénzügyi zárásának
1

Közbeszerzési Bizottság határozata

elfogadására

124/2015. (VII.21.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi
Szövetség támogatási kérelme

125/2015. (VII.21.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC törvény (Nkt.) 74. § (6) bekezdése alapján
meghozott döntésről Jászladány Nagyközségi
Önkormányzat által megfizetendő hozzájárulás
havi összegéről.
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2015. július 21-én Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestület PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ-KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA
n y í l t s o r o s ülésén a Polgármesteri Hivatal dísztermében

Jelen vannak:
Tóth Imre
Bertalan László
Gyárfás Lajos
Major Antal
Kovács Zsuzsanna

5 fő bizottsági tag
Tanácskozási joggal jelenlévők:
Drávucz Katalin
Lajkó Terézia
Major Ferencné
Lovász Imre
Mezei Norbert

polgármester
jegyző
alpolgármester
aljegyző
pénzügyi osztályvezető

Tóth Imre: tisztelettel köszönti a bizottság tagjait. Megállapítja, hogy a bizottság 7 tagjából 5
fő jelen van, az ülés határozatképes. Bagi Zsolt Arnold a bizottság elnöke megkereste, és felkérte az ülés levezetésére, mivel nem tud jelen lenni. Donkó Veronika jelezte, hogy nem tud
részt venni az ülésen. Javasolja, hogy a bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet Bertalan
László hitelesítse.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Tóth Imre: szavazásra teszi, ki az aki elfogadja Bertalan László jegyzőkönyv hitelesítőnek?
A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

114 /2015. (VII.21.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata a 2015. július 2l-i Pénzügyi3

Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság jegyzőkönyvének hitelesítésére Bertalan
Lászlót jelöli ki.
Erről értesül:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

Tóth Imre: A meghívót, és a napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket mindenki
megkapta írásban. Kívánja-e valaki a napirendet kiegészíteni, módosítani? Javaslom, hogy az
Előterjesztés a Ladány-Víz Kft. pénzügyi zárásának elfogadására tett előterjesztés a nyílt ülés
4. napirendi pontja, előadója pedig Drávucz Katalin polgármester, 5. Napirendi pontja pedig
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség támogatási kérelmét tárgyalják
meg, az előadó szintén Drávucz Katalin polgármester legyen. 6. Napirendi pontként pedig a
önkormányzati köznevelési intézmény működéséhez hozzájárulás megfizetésének vállalását,
az előadó Drávucz Katalin polgármester, 7. napirendi pontként pedig az Előterjesztés a 126
hrsz-ú ingatlan felajánlására az előadó szintén Drávucz Katalin polgármester legyen.

Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Tóth Imre szavazásra teszi ki ért egyet a javaslattal, hogy nyílt ülés 4. napirendi pontjaként
Előterjesztés a Ladány-Víz Kft. pénzügyi zárásának elfogadását tárgyalja a bizottság?
A javaslatot a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot
hozza:
115 /2015. (VII.21.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
4. napirendi pont felvétele

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottsága a következő napirendi ponttal egészíti ki a
nyílt ülésének napirendjét:

4./ Előterjesztés a Ladány-Víz Kft. pénzügyi zárásának elfogadására
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Erről értesülnek:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben

Tóth Imre szavazásra teszi ki ért egyet a javaslattal, hogy nyílt ülés 5. napirendi pontjaként
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség támogatási kérelmét tárgyalja a
bizottság?
A javaslatot a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot
hozza:
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116/2015. (VII.21.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
5. napirendi pont felvétele

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottsága a következő napirendi ponttal egészíti ki a
nyílt ülésének napirendjét:
5./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség támogatási kérelme
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester
Erről értesülnek:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben

Tóth Imre szavazásra teszi ki ért egyet a javaslattal, hogy nyílt ülés 6. napirendi pontjaként
az Önkormányzati köznevelési intézmény működéséhez hozzájárulás megfizetésének vállalását tárgyalja a bizottság?
A javaslatot a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot
hozza:
117/2015. (VII.21.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
6. napirendi pont felvétele

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottsága a következő napirendi ponttal egészíti ki a
nyílt ülésének napirendjét:
6./ Önkormányzati köznevelési intézmény működéséhez hozzájárulás megfizetésének vállalása
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester
Erről értesülnek:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben

Tóth Imre szavazásra teszi ki ért egyet a javaslattal, hogy zárt ülés 7. napirendi pontjaként az
Előterjesztés a 126 hrsz-ú ingatlan felajánlását tárgyalja a bizottság?
A javaslatot a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot
hozza:
118/2015. (VII.21.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
7. napirendi pont felvétele

5

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottsága a következő napirendi ponttal egészíti ki a
zárt ülésének napirendjét:
7./ Előterjesztés a 126 hrsz-ú ingatlan felajánlására
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester
Erről értesülnek:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben

Tóth Imre szavazásra teszi ki fogadja el a 6 nyílt, és 1 zárt napirendi pontból álló módosított napirendet, melyet a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő
határozatot hozza:

119/2015.(VII.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Napirend megállapításáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság a 2015. július 21-i soron kívüli ülés módosított napirendjét a következőképpen fogadja el:

Nyílt ülés:
1./ Előterjesztés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
költségvetési támogatására irányuló pályázat benyújtására
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester
2./ Előterjesztés a Hősök tere 2. szám alatti bérleménnyel kapcsolatos
kérelemre
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester
3./ Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ kérelme
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester
4./ Előterjesztés a Ladány-Víz Kft. pénzügyi zárásának elfogadására
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester
5./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség támogatási kérelme
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester
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6./ Önkormányzati köznevelési intézmény működéséhez hozzájárulás megfizetésének vállalása
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester

Zárt ülés:
7./ Előterjesztés a 126 hrsz-ú ingatlan felajánlására
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester

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

1. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési
támogatására irányuló pályázat benyújtására
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester

Tóth Imre: kérdezi Drávucz Katalin polgármestert, kívánja-e szóban kiegészíteni az írásos
előterjesztést.
Drávucz Katalin polgármester: mint minden évben így most is lehetőség van működési célú
bevételkiesés esetén pályázat benyújtására, a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszterhez. Ennek feltétele, hogy a Képviselő-testületnek határozatot kell hozni a pályázat benyújtásáról. A pályázatba a kifizetett számlákkal alátámasztott illetve a beérkezett számlákat lehet
bevonni.
Mezei Norbert: a pályázat végösszege 9 950 ezer forint, mely a Murvai Kiss Krisztián per
költsége, több mint 7 millió forint, a településrendezési terv módosításának díja 1 600 ezer
forint, várossá válási pályázatnál vállalt 350 ezer forint, és a postaköltségek díja. A .pályázatot
a hét folyamán kell benyújtani, 2-3 héten belül történik meg a döntés.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Tóth Imre szavazásra teszi, ki az, aki elfogadásra javasolja, Jászladány Nagyközségi Önkormányzat pályázatot nyújtson be a Magyar Államkincstárhoz Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. pont és a III. 4. pont szerint
a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására.
A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
120/2015. (VII.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Javaslat a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési
támogatására irányuló pályázat benyújtására
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja, hogy a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat pályázatot nyújtson be a Magyar
Államkincstárhoz Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi
C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet I. 7. pont és a III. 4.
pont szerint a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására.

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

2. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Hősök tere 2. szám alatti bérleménnyel kapcsolatos kérelemre
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester

Tóth Imre: kérdezi Drávucz Katalin polgármestert, kívánja-e szóban kiegészíteni az írásos
előterjesztést.
Drávucz Katalin polgármester: a Hősök tere 2 szám alatti bérlemény bérlője, Kólyáné Kovács Zsuzsanna fordult a képviselő-testülethez, hogy részére engedélyezze, az üzlethelyiség
ablakának a hőszigeteltre való cseréjét, és a költség a bérleti díjból történő levonását. Azért
szükséges a döntés, mert a bérleti szerződés ennek a lehetőségét nem tartalmazza.
Major Antal: javasolja a kérelem engedélyezését.

Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Tóth Imre szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja, Kólyáné Kovács Zsuzsanna
(Jászladány, Jászkiséri u. 24. sz.) kérelmét, az általa bérelt Hősök tere 2. szám alatti üzlethelyiség ablakának cseréjével kapcsolatban. Javasolja továbbá a számlával igazolt költségek
bérleti díjból történő levonását. Kérje fel a Pénzügyi Osztályt a lakbér beszámítási megállapodás megkötésére, és a bérbeszámítás könyvviteli lebonyolítására? A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
121/2015.(VII.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Javaslat a Hősök tere 2. szám alatti bérleménnyel kapcsolatos kérelemre

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasol8

ja Kólyáné Kovács Zsuzsanna (Jászladány, Jászkiséri u. 24. sz.) kérelmét, az általa bérelt Hősök tere 2. szám alatti üzlethelyiség ablakának cseréjével kapcsolatban.
Javasolja továbbá a számlával igazolt költségek bérleti díjból történő levonását.
Kérje fel a Pénzügyi Osztályt a lakbér beszámítási megállapodás megkötésére, és a
bérbeszámítás könyvviteli lebonyolítására.

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

3. NAPIRENDI PONT
Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ kérelme
Előadó: Drávucz Katalin polgármester
Tóth Imre: kérdezi Polgármester Asszonyt kívánja-e szóban kiegészíteni az írásos előterjesztést.
Drávucz Katalin polgármester: intézményvezető asszonnyal egyeztettek, hogy szükség volna
a meglévő két klímaberendezés mellett egy harmadikra is, ahhoz, hogy az idősek otthonában
lakók megfelelő hőmérsékletben éljenek nyáron is. A berendezések a folyosón vannak elhelyezve, nem pedig egy-egy szobába, ezáltal minden szoba hűtéséhez hozzájárulnak.
Major Antal: az elektromos hálózat bírja a működtetésüket?
Müllerné Braun Erika: igen bírja, megbeszélte Göröcs Lászlóval.
Major Antal: támogatja a klímaberendezés megvásárlását.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Tóth Imre szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja a Szociális és Gyermekvédelmi
Szolgáltató Központ klíma berendezésének vásárlását az intézményi megtakarítások terhére,
az Idősek Otthona részére, 158.000 Ft + ÁFA értékben mely a berendezés árát és beüzemelés
költségét is magában foglalja. A Képviselő-testület hatalmazza fel Drávucz Katalin
polgármestert a támogatási megállapodás aláírására. A bizottság 5 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
122/2015.(VII.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Javaslat a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ kérelmének elfogadására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ klíma berendezésének
vásárlását az intézményi megtakarítások terhére, az Idősek Otthona részére, 158.000
Ft + ÁFA értékben mely a berendezés árát és beüzemelés költségét is magában foglalja.
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Erről értesül:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben

4. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Ladány-Víz Kft. pénzügyi zárásának elfogadására
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester

Tóth Imre: kérdezi Polgármester Asszonyt, kívánja-e szóban kiegészíteni az írásos előterjesztést.
Drávucz Katalin polgármester: korábban döntött a képviselő-testület a Ladány-Víz Kft megszüntetéséről. A végelszámolási eljárás megindult, ennek egy része, a 2015. január 1. és 2015.
május 31. közötti időszak pénzügyi zárásának elfogadása. Pénzügyi események az elmúlt félévben sem voltak.
Mezei Norbert: javasolja az elfogadását.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Tóth Imre szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja, a Ladány-Víz Kft. 2015. május
31-ig terjedő időszakának pénzügyi zárását az előterjesztés alapján? A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
123/2015.(VII.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Javaslat a Ladány-Víz Kft. pénzügyi zárásának elfogadására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja a Ladány-Víz Kft. 2015. május 31-ig terjedő időszakának pénzügyi zárását
az előterjesztés alapján.

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

5. NAPIRENDI PONT
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség támogatási kérelme
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester

Tóth Imre: kérdi Drávucz Katalin polgármestert kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést.
Drávucz Katalin polgármester: Fózer Tibor ezredes a jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője kereste meg, és tájékoztatta, hogy 2002. óta működési a Jász-NagykunSzolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség, szinte alapítványi formában. Eddig állami támogatást kaptak a feladataik ellátására, ebben az évben ez megszűnt. Ezért a településektől kérnek segítséget, 50-100 ezer forint erejéig. Ebből rendezik a tűzoltó versenyt, díjazásokat, gyerekeknek bemutatókat. Az önkormányzat és a katasztrófavédelem kapcsolata eddig pozitív
volt.
Tóth Imre: civil szervezetként működik, és erre az önkormányzat tartalékot képezett. Ladányi rendezvényekre lehetne hívni őket?
Drávucz Katalin polgármester: természetesen, eddig is jöttek.
Major Antal: bár pozitív a hozzáállása, az anyagi lehetőségek szűkössége miatt 50 ezer forint
támogatást javasol megítélni.
Bertalan László: javasolja hogy, 80 ezer forintos támogatást ítéljenek meg.
Major Antal: visszavonja a javaslatát, és támogatja Bertalan László javaslatát.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Tóth Imre szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Polgári Védelmi Szövetség támogatását 80 ezer forinttal 2015. évben, a civil keret tartaléka
terhére.
A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
124/2015.(VII.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség támogatási kérelme

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség támogatását 80
ezer forinttal 2015. évben, a civil keret tartaléka terhére.

Erről értesül:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
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6. NAPIRENDI PONT
Önkormányzati köznevelési intézmény működéséhez hozzájárulás megfizetésének vállalása
Előadó:
Drávucz Katalin polgármester

Tóth Imre: kérdi Drávucz Katalin polgármestert kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést.
Drávucz Katalin polgármester: a Móra Ferenc Általános Iskola fenntartásához minden hónapban hozzájárulást fizet az önkormányzat. A hozzájárulás mértékét a képviselő-testületnek
kell határozatban elfogadni. Az ebr-42 rendszerben most érkezett meg az összeg, melyről 8
napon belül dönteni kell és 2015. augusztus 7-ig pedig fel kell adni szintén ebben a rendszerben. Amikor átadásra került a KLIK-nek 2 124 ezer forintos havi hozzájárulást kért az önkormányzattól.
Mezei Norbert: gyakorlatilag ma 13 órakor érkezett meg az Államkincstárból, ahol ugyan azt
az összeget állapították meg, mint ami a korábbi években volt, tehát 2 124 ezer forintot. A
megállapítás 2015. szeptember 1-től, 2019. augusztus 31-ig terjedő időre szól. Korábban már
nyilatkozott az önkormányzat, hogy továbbra is a KLIK működtesse az iskolát.
Tóth Imre: ez a döntés költségvetés módosítást von-e maga után?
Mezei Norbert: nem, hiszen eddig is 2 124 ezer forintot terveztek havi hozzájárulásnak és ez
az összeg nem változott.
Lajkó Terézia jegyző: korábban, amikor nyilatkozatot kérték, a határozatban szerepelt az a
kifejezés is hogy „változatlan feltételek mellett”. Most ez megvalósult, nem változott a hozzájárulás összege.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Tóth Imre szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja, képviselő-testület a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (Nkt.) 74. § (6) bekezdése alapján hozzon döntést
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat által megfizetendő hozzájárulás havi összegéről,
melyben vállalja az önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a
saját tulajdonában álló – az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési
intézmény feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon állami hozzájárulás megfizetését, 2015. szeptember 1-től, 2019. augusztus 31-ig terjedő időszakra, havi 2 124 ezer
forintos összegben. Jászladány Nagyközségi Önkormányzata a 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
évi költségvetésében biztosítsa a hozzájárulás összegét. A Képviselő-testület bízza meg
Drávucz Katalin polgármestert a szerződés és megállapodás aláírásával.
A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
125/2015.(VII.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat
Javaslat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (Nkt.) 74. § (6) bekezdése
alapján meghozott döntésről Jászladány Nagyközségi Önkormányzat által megfizetendő
hozzájárulás havi összegéről.

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (Nkt.) 74. § (6) bekezdése
alapján hozzon döntést Jászladány Nagyközségi Önkormányzat által megfizetendő
hozzájárulás havi összegéről, melyben vállalja az önkormányzat rendelkezésére álló
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