V.

Iktatószám: 262-3/2017.

JEGYZŐKÖNYV
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐKÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA
2017. február 15-én megtartott,
Képviselő-testület tagjaival kibővített n y í l t , s o r o s üléséről

17/2017. (II.15.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítására

18/2017. (II.15.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata
19/2017. (II.15.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Napirend megállapítására

20/2017. (II.15.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
2017. évi költségvetésének tervezetében a helyi
iparűzési adó növelésére.

21/2017. (II.15.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
2017. évi költségvetés tervezetében a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény
pénzmaradványának emelésére

22/2017. (II.15.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
2017. évi költségvetésének tervezetében az Önkormányzat pénzmaradványának emelésére
Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
2017. évi költségvetés tervezetében az Önkormányzat kiadásának emelkedésére

23/2017. (II.15.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata
24/2017. (II.15.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat a Jászladányi Rendőrőrs épületének bejárati ajtó, hátsó ajtó, illetve nagykapu cseréjére

Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
2017. évi költségvetésének tervezetében az
Ozoróczky Mária Szociális Központ béren kívüli
1

juttatásának csökkentésére
25/2017. (II.15.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
2017. évi költségvetésének tervezetében az
Ozoróczky Mária Szociális Központ béren kívüli
juttatásának csökkentésére

26/2017. (II.15.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
2017. évi költségvetésének tervezetében az
Ozoróczky Mária Szociális Központ létszámkeretének és munkabérének csökkentésére

27/2017. (II.15.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
2017. évi költségvetésének tervezetében a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde munkabérének csökkentésére

28/2017. (II.15.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
2017. évi költségvetésének tervezetében a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény
felhalmozási kiadásának csökkentésére

29/2017. (II.15.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
2017. évi költségvetésének tervezetében a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár munkabér kiadás csökkentésére.

30/2017. (II.15.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
2017. évi költségvetésének tervezetében a Jászladányi Polgármesteri hivatal felhalmozási célú
kiadásának csökkentésére

31/2017. (II.15.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
2017. évi költségvetésének tervezetében a Jászkiséri Önkormányzati Tűzoltóság támogatásának
csökkentésére

32/2017. (II.15.) Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság határozata

Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
2017. évi költségvetési rendeletének elutasítására

2

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

2017. február 15-én Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestület PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ-KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA
Képviselő-testület tagjaival kibővített n y í l t, s o r o s ülésén a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Jelen vannak:
Bagi Zsolt Arnold
Bertalan László
Gyárfás Lajos
Major Antal
4 fő bizottsági tag
Tanácskozási joggal jelenlévők:

Lovász Imre
Bertalanné Drávucz Katalin
Major Ferencné
Mezei Norbert

jegyző
polgármester
alpolgármester
pénzügyi osztályvezető

Lajosné Kiss Klára
Müllerné Braun Erika
Göröcs László
Fodorné Zana Andrea

intézményvezető
intézményvezető
mb. intézményvezető
mb. intézményvezető

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: tisztelettel köszönti a bizottság tagjait és a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság 7 tagjából 4 fő jelen van, az ülés határozatképes. Tóth Imre
és Donkó Veronika korábban jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen, Drávuczné Karkus
Zsuzsanna később tud csatlakozni az üléshez. 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 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

17/2017. (II.15.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítására
3

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület PénzügyiEllenőrző-Közbeszerzési Bizottság a 2017. február 15-i Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési 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 napirendi pontból álló napirendet, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza:

18/2017. (II.15.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Napirend megállapítására

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottság a 2017. február 15-i soros ülés napirendjét a következőképpen fogadja el:

Napirend:
1./

Előterjesztés a Jászladányi Rendőrőrs épületének bejárati ajtó, hátsó ajtó, illetve nagykapu cseréjére
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Göröcs László NÜVI mb. vezetője

2./

Javaslat az Önkormányzat 2017. évi részletes költségvetésére
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető

Erről értesülnek:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben
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Drávuczné Karkus Zsuzsanna csatlakozik az üléshez,
a bizottsági tagok száma 5 főre emelkedik.

1. NAPIRENDI PONT
Előterjesztés a Jászladányi Rendőrőrs épületének bejárati ajtó, hátsó ajtó, illetve nagykapu
cseréjére
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Göröcs László NÜVI mb. vezetője
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: felkéri Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert, kívánja-e kiegészíteni az írásos előterjesztést.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a Képviselő-testület munkatervének készítéséhez
javaslatokat kértek az intézményvezetőktől és egyéb szervezetektől. A rendőrőrs parancsnoka
Tóth Dániel a javaslatában kérte, hogy tárgyalja a Képviselő-testület a rendőrőrs épületének
bejárati ajtó, hátsó ajtó, illetve nagykapu cseréjét. Időközben ezen adhoc feladatokra igyekeztek reagálni. Göröcs Lászlót a NÜVI vezetőjét megkérte, egyeztessen a pontos feladatokról az
őrs parancsnokával. Amennyiben a NÜVI nem tudja elvégezni a kért feladatokat, árajánlatot
kell kérni vállalkozóktól, és az alapján dönteni a Képviselő-testületnek a munkák elvégzéséről
a költségek fedezetéről.
Göröcs László: az egyeztetés során kiderült, hogy a bejárati ajtó festése megtörtént, mely
megfelel elvárásaiknak. A nagykapu zárhatóvá tételét felújítását az elmúlt héten elvégezték, a
festése pedig időjárástól függően fogják elvégezni. A hátsó ajtó hőszigetelését kérték volna,
azonban nem lett volna értelme a hőszigetelésnek, hiszen az egész fal szigeteletlen egysoros
üveg (20m x 4m). Ettől az őrsparancsnok elállt, és köszönte az eddigi munkákat.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: tájékoztató jelleggel elmondja, hogy az új park
kialakítása ha megtörténik, és megkapja a végleges formátumát, ezzel párhuzamosan a rendőrőrs udvarán a régi kerítést elbontják, tereprendezésre kerül sor, és fedett gépkocsi parkoló
vagy garázs fog épülni. Reményeik szerint a Polgárőrség autója is itt kap helyet. Lehet, hogy
a nagykapu is máshová fog kerülni. Ha azonban mégis kérik az üvegfal hőszigetelését, az
több millió forintos beruházás lesz.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek tudomásul vételre javasolja, hogy jelen helyzetben nincs igény a Jászladányi Rendőrőrs épületének bejárati
ajtó, hátsó ajtó, illetve nagykapu cseréjére. Amennyiben a későbbiek során reális igény merülne fel a Rendőrőrs épületének felújításával kapcsolatban, a Képviselő-testület ne zárkózzon
el annak támogatásától. Javasolja, hogy az elvégzett munkát a Képviselő-testület a NÜVI-nek
köszönje meg. A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

19/2017. (II.15.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Javaslat a Jászladányi Rendőrőrs épületének bejárati ajtó, hátsó ajtó, illetve nagykapu
cseréjére
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek tudomásul vételre javasolja, hogy jelen helyzetben nincs igény a Jászladányi Rendőrőrs épületének bejárati
ajtó, hátsó ajtó, illetve nagykapu cseréjére. Amennyiben a későbbiek során reális igény
merülne fel a Rendőrőrs épületének felújításával kapcsolatban, a Képviselő-testület ne
zárkózzon el annak támogatásától.
Javasolja, hogy az elvégzett munkát a Képviselő-testület a NÜVI-nek köszönje meg.
Erről értesül:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben
2./ Képviselő-testület tagjai helyben

2. NAPIRENDI PONT
Javaslat az Önkormányzat 2017. évi részletes költségvetésére
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: felkéri Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert, kívánja-e kiegészíteni az írásos előterjesztést.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: előzetesen el kívánja mondani, hogy működési
forráshiány van a költségvetésben, 91 millió forint. Kiosztásra került egy táblázat, mely tartalmazza ennek a hiánynak az okát. Január 1-től a garantált bérminimum megemelkedett,
129.000 forintról 161.000 forintra. Ezt minden dolgozónak adni kell, akinek a jövedelme nem
éri el a 161 ezer forintot, azonban állami támogatással nincs lefedezve. A bérek után fizetendő
27 %-os szociális hozzájárulási adó mértéke csökkent 22 %-ra, mely azonban nem nyújt fedezetet a többlet bér finanszírozására. Amennyiben nem történt volna meg a kötelező béremelés,
a hiány csupán 26-27 millió forint volna. Egyenlőre a költségvetési törvényben nincs erre
utalás, csak annyi, hogy az önkormányzatnak ezt meg kell oldani. Működési hiánnyal – mivel
részt vettünk az adósság konszolidációban – nem tervezhetünk. Csak és kizárólag hiány nélküli költségvetési tervet lehet elfogadni. Ezt az előző években sikerült megoldani, jelenleg
nem látja a megoldás lehetőségét, hiszen pl.: az iparűzési adó összege 85-90 millió forint, és
nincs új nagy vállalkozás ami növelné ezt a bevételt. Az országgyűlési képviselő felé jelzéssel
éltek, a problémáról. Válaszában közölte, a „Kormány érzékeli a problémát, és közös megoldást fog találni.” Javasolja, hogy elkülönülten kezeljék ezt a hiányt, amennyiben lehetséges.
Aggálya, hogy hiánnyal nem tervezhetnek, és az elfogadott költségvetést február 28-ig be kell
nyújtani a MÁK felé. Reméli, az állásfoglalás hó vége előtt megérkezik.
Major Antal: 40 millió forint hiányra számított, de ez nagyon meglepte. A 26-27 millió forintos hiány is megterheli a költségvetést, a 91 millió forint hiányra nem lát megoldást. A szociális központ 145 millió forintos bevételével szemben 338 millió forintos kiadás szerepel. A
2015-ös ígéret az volt, hogy nem kerül plusz költségbe a központ működtetése. Ekkora hiány
azonban megrengeti az önkormányzatot.
Müllerné Braun Erika: a két táblázat nem tartalmazza az állami normatívát, mely 191 millió
forint. 9 millió forint állami támogatással kapnak kevesebbet, mint a tavalyi évben. Ilyen kevés hiánnyal még nem terveztek költségvetést. 4,4 millió forint hiányuk van, amennyiben
megkapják a bérre a támogatást.
6

Szöllősi János: képtelenség elfogadni. A rendelet tervezet 2. § (4) pontja tartalmazza a prognózist melyben az elkövetkezendő évek költségvetése sokkal kevesebb. A szociálpolitikai
kiadások között szükség van a szociális intézmények 4 millió forintos támogatására, hiszen
így is csökkent a keret a 2016. évihez képest. A temetési segély miért emelkedett 1 millió
forintról 2 millió forintra, a Bursa támogatás miért csökkent, a természetben nyújtott eseti
támogatás miért lett 5 millió forinttal több?
Lovász Imre jegyző: 51.677.000 forint állami támogatás érkezik 2017. évben a szociális keretre. A 18-as tábla tervezet, a következő Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági ülés fog véglegesen dönteni az összeg felosztásáról.
Lóczi István aljegyző: a jelen adatok a 2016. évben realizált kiadásokat tartalmazza, illetve
szükség volt csökkenteni annyival, amennyivel 2017-ben kevesebb a támogatás, vagyis 7
millió forinttal. Ezek módosítható számok.
Mezei Norbert: ez előzetes számítás, az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság fogja eldönteni,
azonban az 51.677.000 forintos keret nem módosítható. A 2017. évi költségvetés jelenlegi
formájában nem elfogadható. Az önkormányzat költségvetése a költségvetési törvény alapján
készült el. Az intézmények a koncepció alapján hozták a terveiket, azokat összesítve készült
el a költségvetési rendelet tervezet. A mellékletek tartalmazzák intézményenként is a költségvetést. Az önkormányzatnak vannak kötelező és önként vállalt feladatai. A 17. sz. melléklet
az állami támogatásokat mutatja meg, sajnos sok esetben a kötelező feladat sincs száz százalékban támogatva. Legnagyobb gondot azonban ahogy Polgármester Asszony is mondta a
minimálbér emelése okozza. Az önkormányzat dolgozóinak kb. 70 %-a minimálbért kap, pl. a
köztisztviselők bére 2007 óta nem változott. Ezt a 91 millió forintos bérnövekményt, költségvetési hiányt nem tudják kigazdálkodni. Reméli, hogy az állam megoldást talál erre, azt azonban még nem lehet tudni, hogy mikor, és mi lesz a megoldás. Keresni kell a megoldást, mert
február 28-ig költségvetési rendeletet meg kell alkotni. Ellenkező esetben az állami támogatást nem folyósíthatja a Magyar Államkincstár. Javasolja a bérrel mos ne foglalkozzanak, helyette a dologi kiadásokat csökkentsék.
Tóth Imre képviselő, bizottsági tag csatlakozik az üléshez.
A bizottság tagjainak száma 6 főre egészül ki.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: kérdezi Szöllősi Jánost, elfogadja-e a választ kérdésére.
Szöllősi János: igen, elfogadja.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: van e Mezei Norbertnek javaslata a hiány megszüntetésére.
Mezei Norbert: a felhalmozási forráshiány 26.192.740 forint, mely a 13. sz. melléklet tartalmazza. Két projekt, a járdaépítés és a konyha felújítás van folyamatban, melynek támogatását
az 50.741.175 forintot 2016-ban megkapták. A beruházásokat 2017. december 31-ig kell befejezni. Ebben a táblában látszik, hogy az intézmények mennyi felhalmozási kiadást terveztek.
Szükséges dönteni ezek közül mi valósuljon meg, és mi ne valósuljon meg. A felhalmozási
forrás hiány gyakorlatilag ebben a táblában látszik. Kötelezettségvállalás a park felújításra, és
a Művelődési Háznál az érdekeltségnövelő pályázat önerejére van.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: a konyha szellőző berendezése 10 millió forintos tétel,
ugyanakkor a konyha felújítása nyertes pályázat.
Göröcs László: a pályázatban nincs benne a szellőző, azt ki kell gazdálkodni.
Bertalan László: a konyha beruházásában hőszigetelés is van. A konyhában a meleg belül
keletkezik, inkább szükség volna pára elszívóra, mint a hőszigetelésre.
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Göröcs László: azért van szükség a falak, nyílászárók hőszigetelésére, mert így a falakon
csapódik le a belső pára, és penészedik a fal.
Mezei Norbert: ez egy lezárt pályázat, módosítására nincs lehetőség.
Major Ferencné alpolgármester: kiírásra került egy olyan pályázat, amelynek célterülete a
konyha, és a piactér felújítása. Kicsi az esély, de meg lehetne próbálni pályázati úton megteremteni a forrást.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a 2016. évi zárás még nem történt meg, azonban
előzetesen is látható, hogy lesz megtakarítás.
Mezei Norbert: lesz pénzmaradvány, bár még nem tudni mekkora összeg. A NÜVI és az
önkormányzat esetében is kb. 10-10 millió forint várható. Pontosan csak a zárszámadás után
lehet megtudni. Úgy tűnik, hogy 8 millió forinttal kevesebb állami támogatást igényeltek,
melyet szintén a zárszámadás után lehet pontosan tudni. A Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat részére is előlegezett meg bért az önkormányzat melyet vissza kell kapni,
mely szintén 8 millió forintos tétel. A Világtalálkozó költségvetése 20 millió forint kiadással
és ugyan ennyi bevétellel tervezték, de bevételről, támogatásról szerződés még nem készült. A
jászkiséri tűzoltóságot 1,5 millió forinttal szokták támogatni, a költségvetésbe a kérelmük
szerinti 4,7 millió forint szerepel. A Művelődési Házban kettő üres álláshely van.
Major Antal: javasolja, hogy az iparűzési adót emeljék meg 26 millió forinttal, és év közben
pedig ezek a tartalékok realizálódhatnak. Az intézmények dologi kiadásainak 2-3 %-kal való
csökkentése 18 millió forint megtakarítást jelentene.
Mezei Norbert: a működési kiadásokat is szükséges csökkenteni, mivel ez a 117 millió forintos hiány máshogy nem tud megszűnni.
Szöllősi János: ennek az a hátránya, hogy nem számíthatunk támogatásra, hiszen a költségvetésben nem látszik, hogy mekkora a bérhiány.
Mezei Norbert: ha február 28-ig nem fogadja el a költségvetést a Képviselő-testület, akkor
március 1-től nem kapnak állami támogatást.
Major Antal: véleménye szerint ha az iparűzési adót megemelik 26 millió forinttal, a felhalmozási kiadást 0-ra kell csökkenteni, a dologi kiadásokat pedig mindenhol 5 %-kal csökkenteni, ami 20 millió forint lenne. Ha évközben több lenne a bevétel, lehetőség volna arra, hogy
visszakapja az intézmény.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: a 91 millió forintos bérhiányból mennyit lehetne állami
támogatásból kapni?
Bertalan László: meg kell várni a kormány döntését.
Müllerné Braun Erika: amennyiben az állam finanszírozza a bérkülönbözetet, 4.200.000
forinttal meg tudnák emelni a bevételüket.
Mezei Norbert: teljesülni tud ez?
Müllerné Braun Erika: igen.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a személyi jellegű juttatás azonos-e minden intézményben?
Mezei Norbert: mindenhol a törvény által meghatározott bérekkel, és kafetériával számoltak.
A kötelező pótlékokat szintén tervezték. A Polgármesteri Hivatalnál a kötelező 200.000 forintot tervezték.
Lajosné Kiss Klára: az óvodánál 21.000 forint egyéb dolgozói juttatást terveztek.
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Bertalan László: három műszaki dolgozó van az intézményben? Szükség van mind a háromra?
Müllerné Braun Erika: nem mindig.
Szöllősi János: 2015-ben arról volt szó, hogy a három fő mellett nem veheti igénybe a NÜVI
munkáját. Szeretnék, ha átvenne a NÜVI egy személy munkáját.
Müllerné Braun Erika: a létszám csökkentés és a hozzá tartozó kiadások esetében nem gondolja, hogy a 2017. évi költségvetést kellene terhelni. Korábban már beszéltek róla, hogy
amennyiben úgy alakul a helyzet a világtalálkozó miatt, szívesen adnak kölcsön munkavállalót. Az összköltségvetésben azonban mindegy, hogy a NÜVI-nél, vagy az OMSZK-nál van a
munkavállaló.
Bertalan László: kettő fő karbantartó elegendő az intézménynek?
Müllerné Braun Erika: igen, elegendő.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: felkéri az intézményvezetőket, tájékoztassák a bizottságot a költségvetési tervükről.
Lajosné Kiss Klára: amennyiben megkapnák az állami költségvetéstől az illetmény kiegészítést, akkor nem lenne hiány az óvoda költségvetésében. Tervben 2 üres álláshely van, melyet
nem tudtak egyenlőre betölteni. Ezt azonban finanszírozásban megkapják. Többlet kiadást
három dolgozó esetében a jubileumi jutalom jelenti. A bölcsőde, kötelező feladat lett, azonban
az ígéret ellenére nem feladatfinanszírozást kapnak. Fedezet nélkül az óvodánál a dajka (egy
fő) bére van, amit 2016. decemberében engedélyezett az önkormányzat. Bevételt nem tud
tervezni, mert törvény alapján az óvodai és a bölcsődei étkeztetés ingyenes. Felhalmozási
kiadást nem terveztek. Pénzmaradványuk akkor lenne, ha a meghirdetett két álláshelyre nem
jelentkeznének, ez 5 millió forintot jelentene.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a szociális otthont és a bölcsődét lehet finanszírozni a szociális keret terhére.
Göröcs László: egy fő C kategóriás gépkocsivezető szükségletük van, mivel a helyettesítés
nem megoldott, viszont kötelező feladatuk a szemét szállítás. Ha nem találnak C kategóriás
gépkocsivezetőt akkor olyan személyt keresnek aki vállalja a jogosítvány megszerzését. A
tanfolyam ára csupán 280.000 forint, illetve indul díjmentesen is. A költségvetési tervet úgy
készítette el, hogy a rá bízott feladatokat biztonságban tudja megoldani. A költségvetés csökkentése esetén kétséges lesz az intézmény működése. A konyhai szellőző, és a járdaépítésnél
van lehetőség költség megtakarításra.
Fodorné Zana Andrea: az álláshelyek száma négy, melyből jelenleg kettő van betöltve. A
költségvetés négy személyre szól. 1.880.000 forint a bér, 2017. január 23-tól van életben egy
kormányrendelet, mely előírja, hogy pótlékot kell biztosítani a kulturális szférában dolgozóknak. Ezt a minimálbér fölé kell adni. Tervek szerint ebben az ágazatban is lesz életpálya modell. A betöltetlen álláshelyek bére 4 millió forint. A bevételek nagy részét a felnőttképzés
adja, reméli ebben az évben is lesz. A többi bevételt kereskedők adják bérleti díjként. A költségek nagy részét a fűtés adja. Sajnos még eddig nem tudják pontosan szabályozni a kazánt. A
kiadásokat nem tudják csökkenteni a Világtalálkozó miatt.
Lovász Imre jegyző: a Művelődési Házban egy fő intézményvezetői állás van meghirdetve,
ennek a bérét nem lenne célszerű lecsökkenteni. Csak egy fő bércsökkentését javasolja
2.294.000 forint.
Lovász Imre jegyző: iroda bútorvásárlást tervezetek 300.000 forint értékben a Polgármesteri
Hivatalban, melyről ha szükséges le tud mondani.
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Bertalan László: hány gondozott van jelenleg az otthonban?
Müllerné Braun Erika: 133 személy. Közülük 40 személy aki nem fizeti meg a teljes gondozási díjat. Megkérdezték a környék otthonainak gondozási díját, megállapították Szolnok
kivételével itt a legmagasabb. Az elmúlt félévben 10 gondozottat vettek fel, közülük 9 személy vállalta a teljes gondozási díj megfizetését. Törekedik arra, hogy olyan gondozottakat
vegyenek fel, akik megfizetik a teljes térítési díjat. Nekik is az a céljuk, hogy minél hatékonyabban működjön az intézmény, azonban minél magasabbra emelik a díjat, annál kevesebben fogják megfizetni, vagy elmennek más otthonokba.
Bertalan László: mennyien vannak várólistán.
Müllerné Braun Erika: 60 körül, de minden évben február végén, március elején kell felülvizsgálni, hogy hányan mentek másik intézménybe, vagy haltak meg.
Bertalan László: mekkora az az összeg, amivel az önkormányzatnak ki kell pótolni gondozási díjat?
Müllerné Braun Erika: nem ismert előtte, de kiszámolják. Meg tudja mondani, hogy januári
gondozási díj befizetés 11.421.280 forint.
Bertalan László: azt szeretné megtudni, hogy ha emelnek díjat, hány ápolt nem tud fizetni?
Mikor lesz több befizetés, ha marad a díj, vagy ha emelik?
Müllerné Braun Erika: amennyiben megkapják a bérkülönbözetet, akkor az otthonnak
1.200.000 forint többlete lenne.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: a 40 főnek a hozzátartozói sem tudják teljes mértékben
fizetni a gondozási díjat?
Müllerné Braun Erika: nem, ők olyanok, akik nem tudják kifizetni. Az újonnan felvetteket,
vagy hozzátartozóit próbálják meggyőzni a száz százalék kifizetéséről. A térítési díj módosítás a márciusi Képviselő-testületi ülésen kerül megtárgyalásra.
Bertalan László: ha a NÜVI-be az otthonból átmenne egy karbantartó, nem lenne megtakarítás?
Göröcs László: a NÜVI-ben nincs üres álláshely, csak C kategóriás jogosítvánnyal rendelkező személyt felvétele szükséges.
Müllerné Braun Erika: az otthon karbantartóinak nincs C kategóriás jogosítványuk.
Lovász Imre jegyző: a munkavállalónak is nyilatkoznia kell, hogy vállalja-e, hogy hasonló
beosztással másik intézményhez kerüljön. Amennyiben nem vállalja, végkielégítést kell fizetni.
Bertalan László: ha nem kell a három karbantartó, akkor miért foglalkoztatnák mind a hármat? Ki végzi a legkevesebb munkát a három karbantartó közül?
Müllerné Braun Erika: egyik festő, a másik villanyszerelő, harmadik lakatos. Egyik sem
dolgozik teljes munkaidőben a szakmájában. Mind a hármuknak 161.000 forint a bruttó bérük, 2000-től, 2010-től és 2015-től vannak alkalmazásban. 6 havi, vagy 2 havi vagy a legfiatalabbnak nincs végkielégítése, és felmentési időre sem jogosult.
Mezei Norbert: létszámcsökkentés esetén három évig nem lehet betölteni ezt az álláshelyet.
Bertalan László: a többi dolgozóra is szükség van?
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Müllerné Braun Erika: igen, a házi gondozásnál nem tudnák ellátni a feladatokat közmunkások nélkül. Egyre rosszabb állapotú időseket kapnak, akiknek az ápolásához több idő szükséges.
Lovász Imre jegyző: a jogszabály meghatározza a kötelező létszám keretet, melyet a működési engedély is tartalmaz.
Bertalan László: meg kell kérdezni ki vállalja az áthelyezést, gépkocsivezetést? Adják meg a
lehetőséget, hogy elfogadja-e valamelyik karbantartó a munkát a NÜVI-nél.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a Képviselő-testületnek létszám csökkenésről
kell döntést hoznia. Három karbantartó helyett elegendő a kettő személy. Meg kell határozni a
végkielégítést. A NÜVI esetében pedig a létszámnövelésről kell határozatot hozni.
Tóth Imre: a legfiatalabbnak kell felajánlani a NÜVI-be a gépkocsivezetői állást, mert neki
kell a legkevesebb végkielégítést fizetni.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a mezőőrségnél (nem kötelező feladat) évről
évre felmerül, hogy az önkormányzatnak kellene vásárolnia egy autót kb.: 2.750.000 forintért,
és azzal járnának, nem pedig a magántulajdonú gépkocsijaikkal. Az autó költségei kifizetik,
de nem tudnak kimenni, amikor az út nem megfelelő. Egyszeri befektetéssel lehetne vásárolni
egy autót, amivel mindig el tudnák látni a feladatukat, és ellenőrizhetőbbé válna a munkájuk.
Olcsóbb lenne a gépkocsi fenntartása mint jelenleg, és időjárástól függetlenül el tudnák látni
feladatukat.
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: el kellene gondolkodni, ha nem kötelező a mezőőrség,
akkor finanszírozzák a gazdálkodók teljes mértékben. A sertés telepnél a fákat rendszeresen
kivágják. A „zsiványoknak időből van a legtöbb”, és nem restek korán fölkelni, amikor nincs
mezőőr.
Major Antal: Törökszentmiklóson arra jutottak, hogy vagy megszüntetik a mezőőrséget,
vagy pedig a hektáronkénti díjat felemelik 400 forintról 1.000 forintra.
Lovász Imre jegyző: a mezőőri járulék helyi rendeletben van meghatározva, melyet ősszel
lehet módosítani, csökkenteni vagy emelni.
Bertalan László: polgárőrség autójával mindig tud közlekedni a határban, hóban, sárban.
Lovász Imre jegyző: a mezőőrségnél havonta az üzemanyag és az autókopási díj a három fő
esetében közel negyed millió forint. Képviselő-testületi határozat van arról, hogy mennyi km-t
kell megtenni télen és nyáron.
Mezei Norbert: ebben az évben a jászkiséri tűzoltóság 4.781.672 forint támogatást kért,
melyből a költségvetésben 4.700.000 forint szerepel.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Jászladány az egyetlen település aki nem támogatja a tűzoltóságot lakosságarányosan.
Lóczi István aljegyző: a tűzoltósági gyűlésen elhangzott, hogy Jászladány fizeti a legkevesebbet, de ide vonulnak ki legtöbbször. Az országgyűlési képviselő úr kéri, hogy, gondolja át
a Képviselő-testület és lehetőségéhez mérten támogassa, kiemelten kezeljék a tűzoltóságot.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: javasolja 70%-os támogatást, nagyon sokszor
vannak Jászladányon. A költségvetésben szereplő összeg, ha 1.371.502 forinttal csökken, akkor kapják meg a 70%-os támogatást.
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Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: a költségvetési hiányt, melyet a minimálbér emelése
okoz teljes mértékben nem tudják megszüntetni, minden képen várják Pócs János országgyűlési képviselő, illetve a Kormány segítségét.
Hozzászólás javaslat nem hangzik el.
Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja, 2017. évi költségvetés tervezetében helyi iparűzési adó bevétele 26.192.760 forinttal
növekedjen. A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:
20/2017. (II.15.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének tervezetében
a helyi iparűzési adó növelésére.
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületek
a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetés tervezetében helyi
iparűzési adó bevétele 26.192.760 forinttal növekedjen.

Erről értesül:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben
2./ Pénzügyi osztály
3./ Képviselő-testület tagjai helyben
Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a 2017. évi költségvetés tervezetében a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2016. évi pénzmaradványa 10.000.000 forinttal emelkedjen. A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

21/2017. (II.15.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetés tervezetében a
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény pénzmaradványának emelésére

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületek
a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetés tervezetében a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2016. évi pénzmaradványa
10.000.000 forinttal emelkedjen.

Erről értesül:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben
2./ Pénzügyi osztály
3./ Képviselő-testület tagjai helyben
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Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a 2017. évi költségvetés tervezetében az önkormányzat pénzmaradványa 10.000.000
forinttal emelkedjen. A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő
határozatot hozza:

22/2017. (II.15.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének tervezetében
az Önkormányzat pénzmaradványának emelésére

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületek
a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetés tervezetében az önkormányzat pénzmaradványa 10.000.000 forinttal emelkedjen.
Erről értesül:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben
2./ Pénzügyi osztály
3./ Képviselő-testület tagjai helyben

Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a 2017. évi költségvetés tervezetében az Önkormányzat megszűnt Jászsági Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat miatti bevétele 8.000.000 forinttal emelkedjen. A bizottság 6 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

23/2017. (II.15.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetés tervezetében az
Önkormányzat kiadásának emelkedésére
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületek
a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetés tervezetében az Önkormányzat megszűnt Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat miatti bevétele 8.000.000 forinttal emelkedjen.

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

Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek elfogadásra elfogadásra javasolja a 2017. évi költségvetés tervezetében az Ozoróczky Mária Szociális Köz-
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pont béren kívüli juttatása 8.500.000 forinttal csökkenjen. A bizottság 4 igen 2 nem szavazattal elfogadja és a következő határozatot hozza:

24/2017. (II.15.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének tervezetében
az Ozoróczky Mária Szociális Központ béren kívüli juttatásának csökkentésére

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületek
a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetés tervezetében az
Ozoróczky Mária Szociális Központ béren kívüli juttatás 8.500.000 forinttal való
csökkenését.
Erről értesül:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben
2./ Pénzügyi osztály
3./ Képviselő-testület tagjai helyben

Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek javasolja a 2017.
évi költségvetés tervezetében az Ozoróczky Mária Szociális Központ bevétele 4.200.000 forinttal emelkedjen. A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő
határozatot hozza:

25/2017. (II.15.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének tervezetében
az Ozoróczky Mária Szociális Központ béren kívüli juttatásának csökkentésére
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületek
a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetés tervezetében az
Ozoróczky Mária Szociális Központ bevétele 4.200.000 forinttal emelkedjen.
Erről értesül:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben
2./ Pénzügyi osztály
3./ Képviselő-testület tagjai helyben

Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a 2017. évi költségvetés tervezetében az Ozoróczky Mária Szociális Központ teljes
munkaidős létszám kerete 1 fő karbantartóval csökkenjen, 2017. július 1-től és munkabér kiadása 1.250.000 forinttal történő csökkenését. A bizottság 4 igen 2 tartózkodó szavazattal
elfogadja és a következő határozatot hozza:
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26/2017. (II.15.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének tervezetében
az Ozoróczky Mária Szociális Központ létszámkeretének és munkabérének csökkentésére

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületek
a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetés tervezetében az
Ozoróczky Mária Szociális Központ teljes munkaidős létszám kerete 1 fő karbantartóval csökkenjen 2017. július 1-től valamint munkabér kiadása 1.250.000 forinttal csökkenjen.
Erről értesül:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben
2./ Pénzügyi osztály
3./ Képviselő-testület tagjai helyben

Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a 2017. évi költségvetés tervezetében a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde munkabére
5.000.000 forinttal csökkenjen. A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a
következő határozatot hozza:

27/2017. (II.15.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének tervezetében
a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde munkabérének csökkentésére

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületek
a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetés tervezetében a munkabére 5.000.000 forinttal csökkenjen.
Erről értesül:
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben
2./ Pénzügyi osztály
3./ Képviselő-testület tagjai helyben

Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a 2017. évi költségvetés tervezetben a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény felhalmozási kiadása 10.160.000 forinttal csökkenjen. A bizottság 6 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

28/2017. (II.15.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének tervezetében
a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény felhalmozási kiadásának csökkentésére
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületek
a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetés tervezetében a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény felhalmozási kiadása 10.160.000 forinttal csökkenjen.

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

Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a 2017. évi költségvetés tervezetében a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és
Könyvtár munkabér kiadása 2.294.000 forinttal csökkenjen. A bizottság 6 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

29/2017. (II.15.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének tervezetében
a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár munkabér kiadás csökkentésére.

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületek
a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének tervezetében a
Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár munkabér kiadása 2.294.000
forinttal csökkenjen.

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

Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a 2017. évi költségvetésének tervezetében Jászladányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú kiadása 300.000 forinttal csökkenjen. A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadja és a következő határozatot hozza:

30/2017. (II.15.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének tervezetében
a Jászladányi Polgármesteri hivatal felhalmozási célú kiadásának csökkentésére
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületek
a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének tervezetében a
Jászladányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú kiadása 300.000 forinttal csökkenjen.

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

Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a 2017. évi költségvetés tervezetében a Jászkiséri Önkormányzati Tűzoltóság támogatásának 1.371.502 forinttal való csökkentését. A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadja és a következő határozatot hozza:

31/2017. (II.15.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének tervezetében
a Jászkiséri Önkormányzati Tűzoltóság támogatásának csökkentésére

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-EllenőrzőKözbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületek
a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetés tervezetében a Jászkiséri Önkormányzati Tűzoltóság támogatásának 1.371.502 forinttal való csökkentését.

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

Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, nem javasolja elfogadásra a Képviselőtestületnek, Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletét az előterjesztés és mellékletei szerint, melyben a bevételi és a kiadási főösszeg 1.231.988.640 forint.
A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:

32/2017. (II.15.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata
Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének
elutasítására
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