
1 
 

 III. 
 
 
 
 

Iktatószám:  262-2/2017. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

PÉNZÜGYI-ELLEN ŐRZŐ-
KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA     

 
2017. január 31-én megtartott,    

ny í l t ,  so ro n  k í vü l i   üléséről 
 

 

 

12/2017. (I.31.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítá-
sára 
 

13/2017. (I.31.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Napirend megállapítására 
 

14/2017. (I.31.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 
2016. évi költségvetési előirányzatainak módosí-
tására 
 

15/2017. (I.31.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 
2016. évi 3/2016. (II.15.) számú költségvetési 
rendeletének módosítására 
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 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült:  2017. január 31-én Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- 

testület PÉNZÜGYI-ELLEN ŐRZŐ-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 Arnold 
Bertalan László 
Gyárfás Lajos 
Donkó Veronika 
Drávuczné Karkus Zsuzsanna 
  
   

    5 fő bizottsági tag 
 
Tanácskozási joggal jelenlévők: 
  
   
 Lovász Imre jegyző 
 Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 Major Ferencné alpolgármester  
 Mezei Norbert        pénzügyi osztályvezető 
  
 Lajosné Kiss Klára intézményvezető 
 Müllerné Braun Erika intézményvezető 
 Göröcs László mb. intézményvezető 
   
 
  
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: tisztelettel köszönti a bizottság tagjait és a megjelente-
ket. Megállapítja, hogy a bizottság 7 tagjából 5 fő jelen van, az ülés határozatképes. Tóth Imre 
korábban jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen, Major Antal nem jelezte távolmaradá-
sát. Javasolja, hogy a bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet Bertalan László hitelesítse.   
 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke szavazásra teszi ki az, aki elfogadja Bertalan Lászlót 
jegyzőkönyv hitelesítőnek? A bizottság  5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a kö-
vetkező határozatot hozza: 
 
 
12/2017. (I.31.) 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 31-i Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság jegyzőkönyvének hitelesítésére Bertalan Lászlót 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 kettő nyílt és egy zárt napirendi pontból 
álló napirendet, melyet a bizottság   5 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő 
határozatot hozza: 
 
 
 
13/2017. (I.31.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Napirend megállapítására 
 

 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság a 2017. január 31-i soros ülés napirendjét a következőkép-
pen fogadja el: 

    

N a p i r e n d :N a p i r e n d :N a p i r e n d :N a p i r e n d :     
    

1./ Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatainak módosítá-
sára 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
   Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 
  

2./ Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,  
   Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 
  

Z árt ülésZ árt ü lésZ árt ü lésZ árt ü lés::::    
 
3./ Előterjesztés a Jászladány, Kossuth Lajos u. 31. szám (1728/2 hrsz.) alatti in-

gatlan értékesítési ajánlatának megtárgyalására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
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Erről értesülnek:   

 
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai 

helyben 

 
 
 
1. NAPIRENDI   PONT 
Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatainak módosítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető  

 

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

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: az előterjesztés szerint az elmúlt időszakban be-
következett pénzügyi események, változások lettek átvezetve.  

Mezei Norbert: a szoros határidős feladatok miatt csak ma tudta összeállítani az előterjesz-
tést. Gyakorlatilag a megtörtént dolgok lettek átvezetve a költségvetésen. Kormányzati szintű 
módosítások között szerepel a szociális kiegészítő támogatás, bérkompenzáció, ágazati pótlék, 
a megnyert konyhapályázat teljes összege, a rendszeres gyermekvédelmi Erzsébet utalványok, 
összesen 51.254.588 forint értékben. Saját hatáskörű módosítások között szerepel az intézmé-
nyeknél felmerülő módosítás, melyről az államkincstárnak havonta kell adatot szolgáltatni. A 
módosításokkal a költségvetési főösszeg 2.078.142.960 forintra módosul.   

 Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek javasolja Jászla-
dány Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatainak módosítását, az 
előterjesztés szerinti tartalommal. A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a 
következő határozatot hozza: 
 
14/2017. (I.31.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatai-
nak módosítására 
  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-Köz- 
beszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatainak mó-
dosítását, az előterjesztés szerinti tartalommal mellyel a bevételi és kiadási főösszeg 
2.078.142.960 forintra módosul. 

 
Erről értesül:   

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




