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 VI. 
 
 
 
 

Iktatószám:  262-4/2017. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

PÉNZÜGYI-ELLEN ŐRZŐ-
KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA     

 
2017. február 22-én megtartott,    

ny í l t ,  so ro s  üléséről 
 

 
33/2017. (II.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítá-
sára 
 

34/2017. (II.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Napirend megállapítására 
 

35/2017. (II.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

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

36/2017. (II.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 
2017. évi költségvetésének tervezetében a Nagy-
község Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 
pénzmaradványának csökkentésére 
 

37/2017. (II.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 
2017. évi költségvetésének tervezetében az Ön-
kormányzat pénzmaradványának csökkentésére 
 

38/2017. (II.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 
2017. évi költségvetésének tervezetében az Ön-
kormányzat kiadásának csökkentésére 
 

39/2017. (II.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 
2017. évi költségvetésének tervezetében a Műve-
lődési Ház és Könyvtár bevételének csökkentésé-
re 
 

40/2017. (II.22.) Pénzügyi-Ellenőrző- Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 
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Közbeszerzési Bizottság határozata 2017. évi költségvetésének tervezetében a Nagy-
község Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 
kiadásának csökkentésére 
 

41/2017. (II.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 
2017. évi költségvetésének tervezetében a rend-
kívüli önkormányzati támogatás 
 

42/2017. (II.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 
2017. évi költségvetésének tervezetére 
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 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült:  2017. február 22-én 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 
Gyárfás Lajos 
Tóth Imre 
   

    4 fő bizottsági tag 
 
Tanácskozási joggal jelenlévők: 
  
   
 Lovász Imre jegyző 
 Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 Major Ferencné alpolgármester  
 Lóczi István aljegyző 
 Mezei Norbert        pénzügyi osztályvezető 
  
 Lajosné Kiss Klára intézményvezető 
 Müllerné Braun Erika 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 4 fő jelen van, az ülés határozatképes. Donkó 
Veronika korábban jelezte, hogy nem tud részt venni, Drávuczné Karkus Zsuzsanna később 
tud csatlakozni az üléshez. Major Antal nem jelezte távolmaradását. Javasolja, hogy a bizott-
ság üléséről 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  4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő 
határozatot hozza: 
 
 
33/2017. (II.22.) 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. február 22-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 egy nyílt napirendi pontból álló napiren-
det, melyet a bizottság   4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot 
hozza: 
 
 
 
34/2017. (II.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Napirend megállapítására 
 

 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság a 2017. február 22-i soros ülés napirendjét a következőkép-
pen fogadja el: 

    

    

N  a p  i r e n  d  :    

   

1./ 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 

 
 

 
 

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

 

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: felkéri Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert és 
Mezei Norbertet, kívánják-e kiegészíteni az írásos előterjesztést. 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: átadja a kiegészítés lehetőségét Mezei Norbert-
nek. 

Mezei Norbert: a 2017. évi költségvetés tervezeten megtörtént a február 15-i ülés módosító 
határozatainak átvezetése, melyet a belső ellenőr is megvizsgált. Jelenleg a bevételi főösszeg 
1 182 763 583 forint, a kiadási főösszeg 1 218 630 220 forint. Működési cél szerinti hiány 29 
973 897 forint, felhalmozási cél szerinti hiány 5 892 740 forint. A belső ellenőr javaslatára 
technikai jellegű javítások történtek, az iparűzési adót működési célú bevételnek, a 2016. évi 
pénzmaradványt (10+10 millió forint) felhalmozási célú bevételként kell besorolni. Működési 
hiányt csökkentő tételt találtak. A szociális intézmény, a NÜVI és a Bölcsőde bérkompenzá-
ciója, pótléka bevételi oldalon nem került megtervezésre a költségvetés tervezése során, ez 
plussz 23.228.000 forintot jelentett. Ezt is pótolták a jelenlegi előterjesztésben. A szociális 
ágazatban ágazati pótlékot hagyott jóvá a kormány, azonban ezt még tervezni nem tudták, 
mivel nem jelent meg hivatalos formában.  

Drávuczné Karkus Zsuzsanna csatlakozik az üléshez,  
a bizottsági tagok száma 5 főre emelkedik. 

 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: az országgyűlési képviselővel többször váltott 
üzenetet. Az utolsó információja szerint „a kormány érzékelte a problémát gondolkodik a 
megoldáson”. Véleménye szerint a 91 millió forint, ami a béremelés miatti hiány, érzékeltetni 
kell. Meg kell mutatni, hogy a költségvetésben is hogy az önkormányzatnak béremelés miatt 
mennyi a hiánya.   

Mezei Norbert: más önkormányzatok a „működési célú támogatások igénybevétele állam-
háztartáson belülről” soron szerepeltetik a hiányt. Amennyiben megnyerik a plusz támogatást, 
azt szintén ezen a soron kell szerepeltetni.  

Tóth Imre : elviekben tehát van olyan sor, amelyen mint esetleg várható támogatást szerepel-
tetni lehet. Javasolja, hogy az előző ülésen megtervezett, de bizonytalan bevételeket vonják 
vissza, és erre a sorra helyezzék át. Ezzel a döntést elhalasszák egy olyan időpontra, amikor 
több információ áll rendelkezésükre. Mindenki láthatja év közben ennek a sornak az alakulá-
sát. 

Mezei Norbert: előző években hitel soron szerepeltették ezeket. Most már nincs lehetőség 
erre. A hiányt a bérköltség okozza, ez korán meg fog mutatkozni.  

Bertalan László: nem javasolja az elfogadását, az önkormányzat nem tud 91 millió forint 
bevételt kitermelni.  

Mezei Norbert: február 28-ig döntést kell hozni, különben az állami támogatást nem kapják 
meg.  

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: ezen a soron a teljes bérhiányt, 91.137.757 forintot lenne 
célszerű szerepeltetni. 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: javasolja, hogy a bizonytalan bevételeket ne ter-
vezzenek.  



6 
 

Müllerné Braun Erika : kéri, vegyék figyelembe, hogy szociális intézmény többlet jövede-
lemmel nem rendelkezhet.  

Tóth Imre : az egy fő álláshely csökkentés maradjon a költségvetésben? 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: nem lenne célszerű most visszavonni a Képvise-
lőtestületi döntést. 

Lovász Imre jegyző: Tóth Imre kérdésére válaszolva közli, hogy az Ozoroczky Mária Szociá-
lis Központnál az álláshely megszüntetéséhez megkezdték a kötelező lépéseket. A közalkal-
mazotti törvény alapján nyilatkoztatni kell a közalkalmazottat, hogy amennyiben az iskolai 
végzettségének, szakképzettségének és szakképesítésének megfelelő másik munkakör, üres 
álláshely van az önkormányzatnál, vállalja-e. Nyilatkozat megérkezett: vállalja. A következő 
lépés a NÜVI megkeresése, hogy van-e olyan üres álláshely, ami az iskolai végzettségének, 
szakképzettségének és szakképesítésének megfelel. Miután ez a nyilatkozat visszaérkezik, 
tudják a munkavállalót tájékoztatni. Tudomása szerint egy üres álláshely lesz a NÜVI-ben a 
költségvetés elfogadása után, a C kategóriás gépkocsivezetői, amely nem felel meg a közal-
kalmazott végzettségének és így annak az álláshelynek a felajánlásáról nem lehet rendelkezni 
így ezt követően lehet megkezdeni a felmentés folyamatát.  

Mezei Norbert: javasolja, hogy mivel nem várható az iparűzési adó 26.192.760 forinttal, 
NÜVI pénzmaradványa 10.000.000 forinttal, Önkormányzat pénzmaradványa 10.000.000 
forinttal, a megszűnő intézmény 8.000.000 forinttal, a világtalálkozó bevételének 20.000.000 
forinttal, NÜVI felhalmozási kiadása 10.160.000 forinttal való növekedése, célszerű volna 
ezen sorok csökkentése, és a rendkívüli önkormányzati támogatás növelése. 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek elfogadásra java-
solja a 2017. évi költségvetés tervezetében a helyi iparűzési adó bevétele 26.192.760 forinttal 
csökkenjen, tekintettel arra, hogy reálisan nem várható az iparűzési adó többletbevétele. A 
bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:  

 

 
35/2017.(II.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének tervezetében 
a helyi iparűzési adó csökkentésére. 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületek 
a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének tervezetében he-
lyi iparűzési adó bevétele 26.192.760 forinttal csökkenjen, tekintettel arra, hogy reáli-
san nem várható az iparűzési adó többletbevétele. 

 
 
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 java-
solja a 2017. évi költségvetés tervezetében a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő In-
tézmény 2016. évi pénzmaradványa 10.000.000 forinttal csökkenjen, tekintettel arra, hogy a 
pénzmaradvány összegét a zárszámadáskor lehet megállapítani. A bizottság 5 igen szavazat-
tal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 
36/2017. (II.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének tervezetében 
a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény pénzmaradványának csökkenté-
sére  

 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületek 
a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének tervezetében a  
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2016. évi pénzmaradványa 
10.000.000 forinttal csökkenjen, tekintettel arra, hogy a pénzmaradvány összegét a 
zárszámadáskor lehet megállapítani. 

 
 
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 java-
solja a 2017. évi költségvetés tervezetében az önkormányzat pénzmaradványa 10.000.000 
forinttal csökkenjen, tekintettel arra, hogy a pénzmaradvány összegét a zárszámadáskor lehet 
megállapítani. A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határo-
zatot hozza: 
 
 
37/2017. (II.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének tervezetében 
az Önkormányzat pénzmaradványának csökkentésére  

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületek 
a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének tervezetében az 
önkormányzat pénzmaradványa 10.000.000 forinttal csökkenjen, tekintettel arra, hogy 
a pénzmaradvány összegét a zárszámadáskor lehet megállapítani. 
 
Erről értesül:   

 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
 2./ Pénzügyi osztály 
 3./ Képviselő-testület tagjai helyben 
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38/2017. (II.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének tervezetében 
az Önkormányzat kiadásának csökkentésére  

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületek 
a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének tervezetében az 
Önkormányzat megszűnt intézmény miatti bevétele 8.000.000 forinttal csökkenjen, 
mivel nem várható a realizálódása. 

 
 
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 java-
solja a 2017. évi költségvetés tervezetében a Művelődési Ház és Könyvtár intézményben a 
XXXIII. Jász Világtalálkozó bevétele 20.000.000 forinttal csökkenjen, tekintettel arra, hogy 
az intézmény nem rendelkezik aláírt támogatási szerződéssel. A bizottság 5 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 
 
39/2017. (II.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének tervezetében 
a Művelődési Ház és Könyvtár bevételének csökkentésére  

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületek 
a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének tervezetében a 
Művelődési Ház és Könyvtár intézményben a XXXIII. Jász Világtalálkozó bevétele 
20.000.000 forinttal csökkenjen, tekintettel arra, hogy az intézmény nem rendelkezik 
aláírt támogatási szerződéssel. 

 
 
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 java-
solja a 2017. évi költségvetés tervezetében a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő In-
tézmény Napközi konyha és járda felújítás bevétele 10.160.000 forinttal csökkenjen, tekintet-
tel arra, hogy az intézmény nem rendelkezik érvényes szerződéssel. A bizottság 5 igen szava-
zattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 



9 
 

 
40/2017. (II.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének tervezetében 
a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény kiadásának csökkentésére  

 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületek 
a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének tervezetében a 
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény Napközi konyha és járda felújí-
tás bevétele 10.160.000 forinttal csökkenjen, tekintettel arra, hogy az intézmény nem 
rendelkezik érvényes szerződéssel. 

 
 
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 java-
solja a 2017. évi költségvetés tervezetében a rendkívüli önkormányzati támogatás 84.352.760 
forinttal történő megemelését, a minimálbérek megnövekedett kiadása miatt. A bizottság 5 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 
41/2017. (II.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének tervezetében 
a rendkívüli önkormányzati támogatás 
   
  

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületek 
a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének tervezetében 
84.352.760 forinttal történő megemelését, a minimálbérek megnövekedett kiadása mi-
att, amely a „REKI Működési célú támogatások igénybevétele államháztartáson belül-
ről” soron jelenjen meg. 

 
 

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 nem javasolja 
elfogadásra az előterjesztés szerinti 2017. évi költségvetésének tervezetét melynek bevételi 
főösszege 1.182.763.583 forint, kiadási főösszege 1.218.630.220 forint. Javasolja a Bizottság, 
hogy a 2017. február 23-i Képviselő-testületi ülésre a Pénzügyi osztály módosítsa a 2017. évi 
költségvetési rendelet tervezetet a 35/2017.(II.22.); 36/2017. (II.22.); 37/2017. (II.22.); 




