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 I. 
 
 
 
 

Iktatószám:  262-1/2017. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

PÉNZÜGYI-ELLEN ŐRZŐ-
KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA     

 
2017. január 18-án megtartott,    

ny í l t ,  so ro s  üléséről 
 

 
1/2017. (I.18.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítá-
sára 
 

2/2017. (I.18.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

Napirend megállapítására 
 

3/2017. (I.18.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat a Jászladányi Rendőrőrs parancsnok ki-
nevezésével kapcsolatos állásfoglalásra 
 

4/2017. (I.18.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde munka-
ruha szabályzatának jóváhagyására 
 

5/2017. (I.18.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat a Jászladány Nagyközségi Önkormány-
zat és a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat között kötött együttműködési megálla-
podás felülvizsgálatára 
 

6/2017. (I.18.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat a 2016. évben benyújtott pályázatokról, 
azok elbírálásáról, az elnyert támogatások 
összegéről szóló beszámoló elfogadására 
 

7/2017. (I.18.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat Vendel utca csapadékvíz elvezető 
csatorna kiépítésére 
 

8/2017. (I.18.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat Major Ferencné alpolgármester 
tiszteletdíjának és költségtérítésének módosí-
tására 
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9/2017. (I.18.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat Major Ferencné alpolgármester 
tiszteletdíjának és költségtérítésének módosí-
tására 
 

10/2017. (I.18.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat Major Ferencné alpolgármester 
tiszteletdíjának és költségtérítésének módosí-
tására 
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 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült:  2017. január 18-án 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 Arnold 
Bertalan László 
Tóth Imre 
Donkó Veronika 
Major Antal  
Drávuczné Karkus Zsuzsanna 
  
   

    6 fő bizottsági tag 
 
Tanácskozási joggal jelenlévők: 
  
   
 Lovász Imre jegyző 
 Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 Major Ferencné alpolgármester  
 Mezei Norbert        pénzügyi osztályvezető 
  
 Lajosné Kiss Klára intézményvezető 
 Göröcs László mb. intézményvezető 
 Fodorné Zana Andrea mb. intézményvezető 
 
  
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: tisztelettel köszönti a bizottság tagjait és a megjelente-
ket. Megállapítja, hogy a bizottság 7 tagjából 6 fő jelen van, az ülés határozatképes. Gyárfás 
Lajos korábban jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. Javasolja, hogy a bizottság ülésé-
ről készült jegyzőkönyvet Tóth Imre hitelesítse.   
 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: szavazásra teszi ki az, aki elfogadja Tóth Imrét jegyző-
könyv hitelesítőnek? A bizottság  6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő 
határozatot hozza: 
 
 
1/2017. (I.18.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítására 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság a 2017. január 18-i Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság jegyzőkönyvének hitelesítésére Tóth Imrét jelöli ki.  

 
Erről értesül:  
 

 1./  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság   
 
 
Bagi Zsolt Arnold: A meghívót, és a napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket mindenki 
megkapta írásban. Kívánják-e a napirendet kiegészíteni, módosítani?  
 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 
Bagi Zsolt Arnold szavazásra teszi, ki fogadja el a hat nyílt és egy zárt napirendi pontból 
álló napirendet, melyet a bizottság   6 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő 
határozatot hozza: 
 
 
 
2/2017. (I.18.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Napirend megállapítására 
 

 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság a 2017. január 18-i soros ülés napirendjét a következőkép-
pen fogadja el: 

    

N  a p  i r e n  d  :    

1./ Előterjesztés a Jászladányi Rendőrőrs parancsnok kinevezésével kapcsolatos 
állásfoglalásra 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
Tárgyalja: Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 

2./ Előterjesztés a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde munkaruha szabályzatának 
jóváhagyására 
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető 
   

3./ Előterjesztés a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a Jászladányi Ro-
ma Nemzetiségi Önkormányzat között kötött együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatára 
Előadó: Lovász Imre jegyző, 
Tárgyalja: Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
   

4./ Beszámoló a benyújtott pályázatokról, azok elbírálásáról, az elnyert támoga-
tások összegéről 2016. évben 
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Előadó: Major Ferencné alpolgármester, 
Tárgyalja: Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
   

5./ A NÜVI tájékoztatása a vízelvezető árkok kialakításának, valamint zárt rend-
szerre történő cseréjének lehetőségeiről 
Előadó: Göröcs László NÜVI mb. vezetője 
   

6./ Előterjesztés Major Ferencné alpolgármester illetményének és költségtéríté-
sének módosítására  
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 

   

 
Z árt ülésZ árt ülésZ árt ülésZ árt ülés    

 
7./ Előterjesztés Jászladány, Nótás u. 18. szám (1132 hrsz.) alatti ingatlan eladá-

si ajánlatának megtárgyalására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 

  
 

Erről értesülnek:   
 

1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 

 
 
 
1. NAPIRENDI   PONT 
Előterjesztés a Jászladányi Rendőrőrs parancsnok kinevezésével kapcsolatos állásfogla-
lásra 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
Tárgyalja: Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

  

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: felkéri Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert, kíván-
ja-e kiegészíteni az írásos előterjesztést. 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: írásban kérte a Jászberényi Rendőrkapitányság 
vezetője Jászladány és Jászalsószentgyörgy önkormányzat képviselő-testületét, foglaljanak 
állást, hogy a jelenleg megbízott őrsparancsnok, Tóth Dániel kinevezésével egyetértenek-e. 
Bár az 1994. évi XXXIV. törvény elő írja, nem találja kompetensnek sem a Bizottságot, sem a 
Képviselő-testületet arra hogy állást foglaljon. Nem tartja célszerűnek és célravezetőnek, 
hogy ebben a kérdésben állást foglaljanak. A rendőrőrs parancsnokának kinevezése legyen a 
rendőrség, a kapitány hatáskörébe tartozó döntés. Intézményesen sem tartozik az önkormány-
zathoz a rendőrség. Az önkormányzat épületében működnek, a munkájukat könnyítve rend-
szeresen támogatást kapnak, és közös célnak kell lenni a település közbiztonságának. 2014. 
április 1-től megbízott őrsparancsnok Tóth Dániel, és minden képviselő-testületi ülésen itt 
kellene lennie. Valamilyen oknál fogva nem jön el, a problémákat nem tudják megbeszélni. 
Kért heti rendszeres tájékoztatót, mely szintén nem valósult meg. A kommunikáció nem mű-
ködik.  Ezt a napirendet mind a két bizottság, és a képviselő-testület is tárgyalja azért, hogy 



6 
 

minél szélesebb kör tapasztalatát megismerve kerüljön a döntés meghozatalra, mely döntés az 
önkormányzatnak, és a rendőrségnek is megfelelő.     

Major Antal : egyetért az elmondottakkal, de mégis helyesebbnek véli, hogy információt kér 
a rendőrkapitány, hiszen az itt élők ismerik –  a megbízott parancsnok 3-4-5 éve már itt dol-
gozik –  érdemes-e az őrs irányítási feladatára. Legfontosabb dolog, hogy milyen a lakosok 
biztonsága, ezt hogyan biztosítják az a rendőrség feladata. Információja szerint a statisztikai 
adatok szerint van fejlődés, viszont a valóságban nincs, amikor a készenléti rendőrök nincse-
nek itt a munkájuk kicsit hiányos. Rögzíteni szükséges azonban az elvárásaikat. 

Bertalan László: nem mindenkinek van rálátása a rendőrőrs, és az őrsparancsok munkájára. 
Lehet, hogy mindezt a közbiztonsági beszámoló megvitatásakor kellene megbeszélni. 2013. 
őszén, Fazekas Füzesi Györggyel mindent megtettek, hogy megszüntessék a sorozatos betöré-
seket. Statisztika szerint az akkor több mint 100 ügy helyett csak 26-28 ügy van folyamatban, 
viszont tapasztalata szerint lehetne több is. A lakosság azt nézi, lát e rendőrt vagy nem lát 
rendőrt. Ezt többen jelezték, és továbbították is az őrsparancsnok felé. Jogosan várják el, hogy 
jelenjen meg képviselő-testületi üléseken, vagy ha felkeresik, akkor tájékoztatást kapjanak.  

Betalanné Drávucz Katalin polgármester: a 2015. évi javuló statisztika nem egy ember 
munkája, hanem az őrparancsnok helyettesé is. Kapcsolatuk megromlott. (Jászapátira helyez-
ték át.) 

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: nem látnak intézkedő rendőrt. Az üdítős üveget az úttes-
ten törik össze, ami a kerékpárok gumiját szétvágja. Csak „tisztelet körnek” véli, hogy kikérik 
az állásfoglalásukat. Máskor miért nem kérték ki?  

Tóth Imre : elfogadásra javasolja Polgármester Asszony javaslatát. A Bizottságnak és a Kép-
viselő-testületnek nem kompetenciája, hogy az őrsparancsnok felett pálcát törjenek, vagy ál-
lást foglaljanak mellette. Ha nem foglalnak most állást, később könnyebb lesz kritikát gyako-
rolni. Nyitottságot adnak ezzel maguknak. Volt már korábban olyan önkormányzat, aki nem 
támogatta a parancsnok kinevezését, és nem is lett kinevezve. 

Major Antal : régen az volt a szokás, hogy a rendőrparancsnok minden héten hétfőn köteles 
volt megjelenni a tanácselnök irodájában, és elmondani, hogy mi történt az elmúlt héten. Így 
kellene működni most is. Egyetért a javaslattal, viszont a kívánalmaikat fogalmazzák meg.  

Lovász Imre jegyző: a rendőrségről szóló törvény kötelezettséget ír elő a kinevezési jogkör 
gyakorlójának, miszerint a helyi rendőri szerv vezetőjének kinevezését megelőzően ki kell 
kérni az illetékességi területén működő képviselő-testületének a véleményét. Célszerű lenne 
olyan javaslatot terjeszteni a Képviselő-testület elé, hogy javaslatot vagy állásfoglalást alakít-
son ki, vagy ne, illetve ha állásfoglalást nyilvánít ki, akkor támogatja, vagy sem Tóth Dániel 
jelöltet. A kívánalmak megfogalmazását célszerűbb lenne a március havi közbiztonsági tájé-
koztató alkalmával rögzíteni. 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek nem javasolja 
az állásfoglalás megtételét a Jászberényi Rendőrkapitányság Jászladányi Rendőrőrs parancs-
nokának kinevezését illetően, valamint javasolja, hogy a Képviselő-testület a döntést bízza a 
kinevezési jogkör gyakorlójára. A Bizottság továbbá javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
fejezze ki szándékát arra vonatkozóan, hogy elfogadja a kinevezési jogkör gyakorlójának a 
döntését figyelemmel arra, hogy az Önkormányzat továbbra is törekedni fog a Jászberényi 
Rendőrkapitányság Jászladányi Rendőrőrssel a jó kapcsolat megtartására, és a munkájuk segí-
tésére, úgy ahogyan az elmúlt években is történt. A Bizottság véleménye szerint a Rendőrőrs 
parancsnokának kinevezése a Rendőrség belső ügye, más egyéb személyeket érintő esetekben 
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sem kérték ki Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének véleményét, 
ezért nem kívánnak állást foglalni. A bizottság 5 igen 1 nem szavazattal elfogadja és a kö-
vetkező határozatot hozza: 
 
3/2017. (I.18.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat a Jászladányi Rendőrőrs parancsnok kinevezésével kapcsolatos állásfoglalásra 
 
 

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdése alapján Dr. Tóth 
Péter r. ezredes rendőrségi főtanácsos mb. kapitányságvezető a – kinevezési jogkör 
gyakorlója – a Jászberényi Rendőrkapitányság Jászladányi Rendőrőrs, mint helyi 
rendőri szerv vezetőjének kinevezését megelőzően kikérte az illetékességi területén 
működő Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a véleményét. 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek nem javasolja az ál-
lásfoglalás megtételét a Jászberényi Rendőrkapitányság Jászladányi Rendőrőrs pa-
rancsnokának kinevezését illetően, valamint javasolja, hogy a Képviselő-testület a 
döntést bízza a kinevezési jogkör gyakorlójára.  

A Bizottság továbbá javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fejezze ki szándékát arra 
vonatkozóan, hogy elfogadja a kinevezési jogkör gyakorlójának a döntését figyelem-
mel arra, hogy az Önkormányzat továbbra is törekedni fog a Jászberényi Rendőrkapi-
tányság Jászladányi Rendőrőrssel a jó kapcsolat megtartására, és a munkájuk segítésé-
re, úgy ahogyan az elmúlt években is történt. 

A Bizottság véleménye szerint a Rendőrőrs parancsnokának kinevezése a Rendőrség 
belső ügye, más egyéb személyeket érintő esetekben sem kérték ki Jászladány Nagy-
községi Önkormányzat Képviselő-testületének véleményét, ezért nem kívánnak állást 
foglalni. 

 
Erről értesül:   

 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
 
2. NAPIRENDI   PONT    
Előterjesztés a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde munkaruha szabályzatának jóváhagyás-
ára 
Előadó: Lajosné Kiss Klára intézményvezető 

 

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: felkéri Lajosné Kiss Klára intézményvezetőt, kívánja-e 
kiegészíteni az írásos előterjesztést. 

Lajosné Kiss Klára: A szabályzat lényegében a bölcsődei dolgozókat érinti, mivel az óvodá-
ban nem kötelező biztosítani a munkaruhát. A bölcsődében az említett rendelet 2017. január 
1-től kötelezővé teszi munkaruha nyújtását, és minimum követelményt állapít meg. Mennyi-
ségben határozták megy a juttatást, értékben majd a költségvetés ismeretében tudják ezt meg-
tenni.  
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Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, elfogadásra javasolja a képviselő-
testületnek, a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde munkaruha szabályzatának jóváhagyását az elő-
terjesztésben foglaltak szerint. A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
4/2017. (I.18.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Javaslat a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde munkaruha szabályzatának jóváhagyására 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, a Jászla-
dányi Óvoda és Bölcsőde munkaruha szabályzatának jóváhagyását, az előterjesztésben 
foglaltak szerint.  
 

 
Erről értesül:   

 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
 
3. NAPIRENDI   PONT 
Előterjesztés a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a Jászladányi Roma Nemzeti-
ségi Önkormányzat között kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára 
Előadó: Lovász Imre jegyző, 
Tárgyalja: Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 

 Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: felkéri Lovász Imre jegyző, kívánja-e kiegészíteni az 
írásos előterjesztést. 

Lovász Imre jegyző: a megállapodás megkötésére 2014-ben került sor mely 5 évre, a válasz-
tási ciklus idejére szól. Tartalmában módosítás nem történt, egyedül a jogszabályi módosítás 
került átvezetésre. A megállapodás melléklete tartalmazta, hogy 10.000 forint/hó összegig 
ingyenes telefon és internet használatra jogosultak, az a fölötti érték a nemzetiségi önkor-
mányzatot terheli, mely szintén beépítésre került a megállapodásban. 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, elfogadásra javasolja a képviselő-
testületnek, a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a Jászladányi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatát az előterjesztésben fog-
laltak szerint. A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek Bertalanné Drávucz Katalin pol-
gármester megbízását az együttműködési megállapodás aláírására.  A bizottság 6 igen szava-
zattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
5/2017. (I.18.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Javaslat a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a Jászladányi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat között kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek, a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a Jászladányi Roma Nemzeti-
ségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatát az előter-
jesztésben foglaltak szerint. 
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek Bertalanné Drávucz Katalin polgármes-
ter megbízását az együttműködési megállapodás aláírására. 

 
Erről értesül:   

 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
4. NAPIRENDI   PONT 
Beszámoló a benyújtott pályázatokról, azok elbírálásáról, az elnyert támogatások össze-
géről 2016. évben 
Előadó: Major Ferencné alpolgármester, 
Tárgyalja:       Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
 

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: felkéri Major Ferencné alpolgármester, kívánja-e kiegé-
szíteni az írásos előterjesztést. 

Major Ferencné alpolgármester: egy dologban kívánja kiegészíteni, a Művelődési Ház eseté-
ben az érdekeltségnövelő pályázaton 500.000 forint önrész felmutatásával 572.000 forint tá-
mogatást nyert, mely többszöri átnézés után is kimaradt a beszámolóból.  

Major Antal : a beszámolót kiválónak ítéli. Összeszámolta a nyert pályázatokhoz 10.500.000 
forint saját erőt szükséges biztosítani. Hogyan állnak ezzel?  

Major Ferencné alpolgármester: a pályázatok benyújtásáról minden esetben képviselő-
testületi döntés született mely tartalmazta a szükséges önerőt is.  

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a Start munka-program önerejét a szociális keret 
fedezi, az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság döntése alapján.  

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, elfogadásra javasolja a képviselő-
testületnek  a 2016. évben benyújtott pályázatokról, azok elbírálásáról, az elnyert támogatások 
összegéről szóló beszámoló elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy a beszámolóba kerüljön 
bele 14. pontként „Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár intézmény a Mű-
velődési Ház esetében az érdekeltségnövelő pályázaton 500.000 forint önrész felmutatásával 
572.000 forint támogatást nyert”. A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a 
következő határozatot hozza: 
 
6/2017. (I.18.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Javaslat a 2016. évben benyújtott pályázatokról, azok elbírálásáról, az elnyert támoga-
tások összegéről szóló beszámoló elfogadására 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, a 2016. 
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évben benyújtott pályázatokról, azok elbírálásáról, az elnyert támogatások összegéről 
szóló beszámoló elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy a beszámolóba kerüljön bele 
14. pontként „Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár intézmény a 
Művelődési Ház esetében az érdekeltségnövelő pályázaton 500.000 forint önrész fel-
mutatásával 572.000 forint támogatást nyert”. 
 

 
Erről értesül:   

 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
 
5. NAPIRENDI   PONT 
A NÜVI tájékoztatása a vízelvezető árkok kialakításának, valamint zárt rendszerre tör-
ténő cseréjének lehetőségeiről 
Előadó: Göröcs László NÜVI mb. vezetője 
 

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: felkéri Göröcs László NÜVI megbízott vezetőjét, kíván-
ja-e kiegészíteni az írásos előterjesztést. 

Göröcs László: nem kívánja kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. 

Bertalan László: Kalmár Zoltán Vendel utca 1 szám alatti lakos kereste meg ez ügyben ezért 
javasolta a napirendre vételét. A Bajcsy gödörből egy szivattyú nyomja a vizet Kalmár Zoltán 
háza előtt lévő nyílt árokba. Elmondása szerint a víz csobog, csapódik, vizesedik tőle a háza. 
Csapadékos idő esetén naponta több alkalommal is működésbe lép ez a szivattyú. Évekkel 
ezelőtt lett ebben a formában megtervezve, kiépítve.  

Bagi Zsolt Arnold elnök: a Táncsics utca sarkáig van ez a nyílt árok?  

Göröcs László: igen ott van egy akna, és onnan mélyvezetéssel van elvezetve a csapadékvíz a 
Szellő gödörbe. Ezt a szakaszt kellene lesüllyeszteni.  

Lovász Imre jegyző: vélelmezi, hogy ez a munka építési engedély köteles építési tevékeny-
ség lehet. Valószínűleg tervezési és engedélyezési költség is felmerülhet, mivel létesítési és 
üzemeltetési engedély köteles tevékenység. A környező lakosságot is meg kell kérdezni állás-
foglalásukról.  

Bertalan László: szakembert kérjenek fel, annak megállapítására, hogy mitől vizesedik a ház. 

Major Antal : betonból van a csatorna?  

Göröcs László: két méteres szakaszon van kibetonozva, hogy a víz ne mossa ki, utána föld-
mederben folytatódik.  

Major Antal : ha a földmeder ki lenne betonozva, az segítene?  

Göröcs László: valószínű, hogy a csobogás nem szűnne meg, szerinte a vizesedés sem ettől 
van.  

Major Antal : a lakóházak vizesedése a talajvíz magasságától függ.  

Lovász Imre jegyző: javasolja, hogy legyen feladata a Polgármesteri Hivatalnak három ár-
ajánlat bekérése ilyen irányú szakértői tevékenységre.  
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Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: ha ez az eljárás rendje, akkor az előterjesztett költségve-
tés többszöröse is lehet a végső költség. A csapadékvíz elvezető programban is nyitott csator-
naként lett megtervezve és kivitelezve? 

Göröcs László: igen, ez a 2000-es évek eleji ütem volt. 

Bertalan László: Kalmár Zoltán elmondta, hogy évekkel ezelőtt Balog Jánosnak, Gonda Jó-
zsefnek is elmondta a problémát. 

Göröcs László: tudomása szerint Kalmár Zoltánnak évek óta problémája, hogy csobog a víz, 
nem tud tőle aludni. A ház vizesedését sokkal később mondta. A Gólya utca lakói is panasz-
kodhatnának, hogy áll az árokban a víz. Mégsem nedvesednek a házak. Szerinte is fel kell 
kérni szakértőt, aki meg tudja állapítani a vizesedés okát.  

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: más esetben is meg tudta állapítani szakértő, 
hogy a ház vizesedett-e pedig már nem volt ház sem. Bizonyára meg tudja állapítani, ebben az 
esetben is, hogy a lakóház vizesedését okozhatja-e az árok.  

Bertalan László: akkor legalább nem hibáztathatja az önkormányzatot.  

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: javasolja a szakértőktől történő árajánlat bekérését, aho-
gyan jegyző úr javasolta. 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, elfogadásra javasolja a képviselő-
testületnek a Vendel utca 1. szám alatti 2390 hrsz. ingatlan vizsgálatához kérjen három szak-
értőtől árajánlatot, annak megállapítására, hogy az ingatlan falainak felvizesedését okozhatja-
e a csapadékvíz elvezetését szolgáló nyílt csatorna. A bizottság 6 igen szavazattal egyhangú-
lag elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 
7/2017. (I.18.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Javaslat Vendel utca csapadékvíz elvezető csatorna kiépítésére 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, a Vendel 
utca 1. szám alatti 2390 hrsz. ingatlan vizsgálatához kérjen három szakértőtől árajánla-
tot, annak megállapítására, hogy az ingatlan falainak felvizesedését okozhatja-e a csa-
padékvíz elvezetését szolgáló nyílt csatorna.  

 
Erről értesül:   

 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
 
6. NAPIRENDI   PONT 
Előterjesztés Major Ferencné alpolgármester illetményének és költségtérítésének módo-
sítására  
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
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Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: felkéri Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert, elő-
terjesztés ismertetésére. 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: 2017. január 1-től változott a polgármesterek 
illetménye, az alpolgármester illetménye pedig függ a polgármester illetményétől. A polgár-
mester illetményének 70-90 %-ig lehet megállapítani, illetve ennek következménye a 15%-os 
költségtérítés meghatározása. Ezért szükséges a bizottság javaslata, és a Képviselő-testület 
döntése.  

A szülési szabadságakor 2015. novemberben Major Ferencné jogállása főállású alpolgármes-
ter lett a polgármester helyettesítésére, a testület 90 %-os illetményt szavazott meg részére. A 
változás, hogy a polgármester visszajött dolgozni.  

Major Antal : javasolja a 90 % megállapítását.  

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: Major Ferencné főállású alpolgármester lett, melyen 
nem kívánunk változtatni. Javasolja a 70 %-os illetmény megállapítását.  

Tóth Imre : nehéz állást foglalni. Amikor a polgármester szülési szabadságon volt akkor  a 
fedezet oldaláról nem volt probléma. Kérdezi Mezei Norbertet, ebben az esetben hogyan áll a 
fedezet? Polgármester Asszonytól kérdezi, Major Ferencnének miben változott a munkája, 
hogy döntésüknél a munka és a jövedelem arányos legyen. A 70 % esetében több mint 6 mil-
lió forint, 90 % esetében pedig több mint 7 millió forint, plusz a 15 %-os költségtérítés.  

Mezei Norbert: erre támogatást nem kap az önkormányzat, magának kell kigazdálkodni, de 
kemény költségvetés lesz az idén, a világtalálkozó miatt. Másik probléma, a minimálbérek 
emelése. 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: szülése miatt Major Ferencnének 100 %-ban el 
kellett végeznie a polgármester feladatát. Fél évig volt távol, bízik benne, hogy kevesebb 
munkája van, mint előtte volt. Pályázatokat továbbra is viszi, értekezleteken továbbra is részt 
vesz ép úgy helyben, mint vidéken. Ügyfélfogadáson is szokta helyettesíteni, azonban nincs 
annyi feladata, mint korábban volt. Fontos tudni, hogy a jelenlegi illetménye kevesebb, mint 
az újnak a 70 %-a.  

Tóth Imre : javasolja az alpolgármester munkabérének a polgármesteri illetmény 80 %-a le-
gyen megállapítva. 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, elfogadásra javasolja Major Antal javas-
latát, mely szerint 2017. január 1-től Major Ferencné alpolgármesteri tiszteletdíjának a pol-
gármesteri illetmény 90%-ának megfelelő – bruttó 538.470 Ft – összeget, továbbá költségtérí-
tésre, ennek 15 %-át 80.770 forint összeget állapítson meg a Képviselő-testület. A bizottság 1 
igen 5 nem szavazattal nem fogadja el és a következő határozatot hozza: 
 
 
8/2017. (I.18.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Javaslat Major Ferencné alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének módosítá-
sára 

  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és nem javasolja elfogadásra 2017. január 1-től 
Major Ferencné alpolgármesteri tiszteletdíjának a polgármesteri illetmény 90%-ának 
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megfelelő – bruttó 538.470 Ft – összegben, továbbá költségtérítésre, ennek 15 %-át 
80.770 forint összegben történő megállapítását. 
 

Erről értesül:   
 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, elfogadásra javasolja Bagi Zsolt javasla-
tát, mely szerint 2017. január 1-től Major Ferencné alpolgármesteri tiszteletdíjának a polgár-
mesteri illetmény  70%-ának megfelelő – bruttó 418.810 Ft – összeget, továbbá költségtérítés-
re, ennek 15 %-át 62.820 forint összeget állapítson meg a Képviselő-testület. A bizottság 2 
igen 4 nem szavazattal nem fogadja el és a következő határozatot hozza: 
 
 
9/2017. (I.18.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Javaslat Major Ferencné alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének módosítá-
sára 

  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és nem javasolja elfogadásra 2017. január 1-től 
Major Ferencné alpolgármesteri tiszteletdíjának a polgármesteri illetmény 70%-ának 
megfelelő – bruttó 418.810 Ft – összegben, továbbá költségtérítésre, ennek 15 %-át 
62.820 forint összegben történő megállapítását. 
 

Erről értesül:   
 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, elfogadásra javasolja Tóth Imre javasla-
tát, mely szerint 2017. január 1-től Major Ferencné alpolgármesteri tiszteletdíjának a polgár-
mesteri illetmény 80%-ának megfelelő – bruttó 478.640 Ft – összeget, továbbá költségtérítés-
re, ennek 15 %-át 71.795 forint összeget állapítson meg a Képviselő-testület. A bizottság 3 
igen 3 nem szavazattal nem fogadja el és a következő határozatot hozza: 
 
 
10/2017. (I.18.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Javaslat Major Ferencné alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének módosítá-
sára 

  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és nem javasolja elfogadásra 2017. január 1-től 
Major Ferencné alpolgármesteri tiszteletdíjának a polgármesteri illetmény 80%-ának 
megfelelő – bruttó 478.640 Ft – összegben, továbbá költségtérítésre, ennek 15 %-át 
71.795 forint összegben történő megállapítását. 
 

Erről értesül:   




