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 VII. 
 
 
 
 

Iktatószám:  262-5/2017. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

PÉNZÜGYI-ELLEN ŐRZŐ-
KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA     

 
2017. március 22-én megtartott,    

ny í l t ,  so ro s  üléséről 
 

 
 
 

43/2017. (III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítá-
sára 
 

44/2017. (III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

1. napirendi pont módosítása 
 

45/2017. (III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

12. napirendi pont felvétele napirendre 
 

46/2017. (III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Módosított napirend megállapítására 
 

47/2017. (III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat a Jászladányi Rendőrőrs Parancsnoka 
által benyújtott, Jászladány, Petőfi Sándor utca 1. 
szám alatti orvosi rendelő épületében Biztonsági 
Kamera kiépítésére vonatkozó kérelemre 
 

48/2017. (III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat a közrend, közbiztonság helyzetéről és a 
Jászladányi Rendőrőrs munkájáról készült be-
számoló elfogadására 
 

49/2017. (III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat a közterület felügyelők 2016. évi munká-
járól készült beszámoló elfogadására 
 

50/2017. (III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat a mezőőrök 2016. évi munkájáról készí-
tett beszámoló elfogadására 
 

51/2017. (III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző- Javaslat a Nagyközség Üzemeltetési Vagyonke-
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Közbeszerzési Bizottság határozata zelő Intézmény 2016. évi munkájáról készült be-
számoló elfogadására 
 

52/2017. (III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat a közmunka programokban foglalkozta-
tottak 2017. március 1-től 2017. március 13-ig 
terjedő időszakban végzett munkájáról a Nagy-
község Üzemeltetési Vagyonkezelő Intézmény 
beszámolója alapján 
 

53/2017. (III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat a Vakok és Csökkentlátók Klubja 2017. 
évi támogatására 
 

54/2017. (III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat az Arany Ősz Nyugdíjas Klub 2017. évi 
támogatására 
 

55/2017. (III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat a Jászladányi Postagalambsport Egyesü-
let 2017. évi támogatására 
 

56/2017. (III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat a Jászladányi Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat 2017. évi támogatására 
 

57/2017. (III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat a  Mozgássérültek Egyesülete 2017. évi 
támogatására 
 

58/2017. (III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat a Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány 
2017. évi támogatására 
 

59/2017. (III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat az Egyetértés Sportegyesület 2017. évi 
támogatására 
 

60/2017. (III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat az Életet az Éveknek Hagyományőrző 
Klub 2017. évi támogatásának elutasítására 
 

61/2017. (III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat az Új Iskoláért Alapítvány 2017. évi tá-
mogatására 
 

62/2017. (III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat a Jászladányi Fiatalok Továbbtanulását 
Segítő Alapítvány 2017. évi támogatására 
 

63/2017. (III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat a Csillogó Szemekért Alapítvány 2017. 
évi támogatására 
 

64/2017. (III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat a Jászladányi Környezetvédő Nyugdíjas 
Klub  2017. évi támogatására 
 

65/2017. (III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat a Jászladányi Polgárőr Egyesület  2017. 
évi támogatására 
 

66/2017. (III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat a Magyar Vöröskereszt 2017. évi támo-
gatására 
 

67/2017. (III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat a Jászladányi Gazdakör 2017. évi támo-
gatására 
 

68/2017. (III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző- Javaslat a Gaál István Helytörténeti kör 2017. évi 
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Közbeszerzési Bizottság határozata támogatására 
 

69/2017. (III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat a Nagycsaládosok Egyesülete 2017. évi 
támogatására 
 

70/2017. (III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat az Összhang Művészeti Tehetséggondo-
zási Alapítvány 2017. évi támogatására 
 

71/2017. (III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat az Jászladányért Egyesület 2017. évi 
támogatásának elutasítására 
 

72/2017. (III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat a Jászladány Biztonságáért Alapítvány 
2017. évi támogatására 
 

73/2017. (III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Kora-
szülött Gyermekekért. 2017. évi támogatására 
 

74/2017. (III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei 
Szervezete 2017. évi támogatására 
 

75/2017. (III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat a nonprofit szervezetek részére tartalék-
alap képzésére 2017. évben 
 

76/2017. (III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociá-
lis ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 
fizetendő térítési díjakról szóló 12/2005. (VII. 1.) 
rendelet módosítására 
 

77/2017. (III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 
2017. évi Közbeszerzési Tervének elfogadására 
 

78/2017. (III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat az Önkormányzati étkeztetési fejleszté-
sek támogatás – Napközi konyha fejlesztése című 
projekt keretében épület felújítás tárgyában kivi-
telező és szállító kiválasztására 
 

79/2017. (III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat az Önkormányzati feladatellátást szolgá-
ló fejlesztések – Napközi konyha fejlesztése” 
című projekt keretében konyhatechnológia fej-
lesztése (eszközbeszerzés) tárgyában szállító ki-
választására 
 

80/2017. (III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejleszté-
sek – Jászladány belterületi járdáinak felújítása” 
projekt keretében kivitelező kiválasztása 
 

81/2017. (III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat a „Nő az esély-foglalkoztatás” című 
EFOP-1.1.3-17 kódjelű pályázati felhívásokra 
támogatási kérelem benyújtásáról 
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 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült:  2017. március 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 
Major Antal 
   

    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 és Drávuczné Karkus Zsuzsanna korábban jelezte, hogy nem tud részt venni, Tóth 
Imre pedig 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 kö-
vetkező határozatot hozza: 
 
 
43/2017. (III.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. március 22-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? Javasolja, hogy a nyílt 
ülés 11. napirendi pontja kerüljön az l. napirendi pontként megtárgyalásra az „Előterjesztés a 
Jászladányi Rendőrőrs Parancsnoka által benyújtott, Jászladány, Petőfi Sándor u. 1-3. szám 
alatti orvosi rendelő épületében Biztonsági Kamera kiépítésére vonatkozó kérelem megtárgya-
lására, melynek előadója Bertalanné Drávucz Katalin polgármester” legyen. Javasolja továbbá 
a 12. napirendi pontnak a „Nő az esély-foglalkoztatás” című EFOP-1.1.3-17 kódjelű pályázati 
felhívásokra támogatási kérelem benyújtásának megtárgyalása legyen, melynek előadója Ma-
jor Ferencné alpolgármester. 
 

 
Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke szavazásra teszi ki ért egyet a javaslattal, hogy a nyílt 
ülés 1. napirendi pontjaként Előterjesztés a Jászladányi Rendőrőrs Parancsnoka által benyúj-
tott, Jászladány, Petőfi Sándor u. 1-3. szám alatti orvosi rendelő épületében Biztonsági Kame-
ra kiépítésére vonatkozó kérelem megtárgyalására legyen melynek előadója Bertalanné 
Drávucz Katalin polgármester. 
A javaslatot a bizottság  4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot 
hozza: 

  
44/2017. (III.22.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
1. napirendi pont módosítása 
 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsága 2017. március 22-i ülés 1. napirendi pontja 
legyen az: 
 

Előterjesztés a Jászladányi Rendőrőrs Parancsnoka által benyújtott, Jász-
ladány, Petőfi Sándor u. 1-3. szám alatti orvosi rendelő épületében Biz-
tonsági Kamera kiépítésére vonatkozó kérelem megtárgyalására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 

 
  Erről értesülnek:  
  

  1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
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Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke szavazásra teszi ki ért egyet a javaslattal, hogy a nyílt 
ülés 12. napirendi pontjaként felvételre kerüljön a „Nő az esély-foglalkoztatás” című EFOP-
1.1.3-17 kódjelű pályázati felhívásokra támogatási kérelem benyújtása, melynek előadója 
Major Ferencné alpolgármester? 
  
A javaslatot a bizottság  4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot 
hozza: 

  
45/2017. (III.22.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
12. napirendi pont felvétele napirendre 
 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsága a következő napirendi ponttal egészíti ki a 
nyílt ülésének napirendjét: 
 
12./ „Nő az esély-foglalkoztatás” című EFOP-1.1.3-17 kódjelű pályázati 

felhívásokra támogatási kérelem benyújtásáról  
Előadó:  Major Ferencné alpolgármester 

  
   Erről értesülnek:  
  

  1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
 
 
 
Bagi Zsolt Arnold szavazásra teszi, ki fogadja el a 12 nyílt és 1 zárt napirendi pontból álló 
napirendet, melyet a bizottság   4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő hatá-
rozatot hozza: 
 
 
 
46/2017. (III.22.)Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Módosított napirend megállapítására 
 

 
 

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

    

    

N  a p  i r e n  d  :    

  



7 
 

 
1./ Előterjesztés a Jászladányi Rendőrőrs Parancsnoka által benyújtott, Jászla-

dány, Petőfi Sándor u. 1-3. szám alatti orvosi rendelő épületében Biztonsági 
Kamera kiépítésére vonatkozó kérelem megtárgyalására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 

 
2./ Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről és a Jászladányi Rendőrőrs 

munkájáról 
Előadó: Jászberény Város Rendőrkapitánya 

   Jászladányi Rendőrőrs parancsnoka 
 

3./ Beszámoló a Közterület Felügyelők 2016. évi munkájáról 
Előadó: Lovász Imre jegyző, 

   Közterület-felügyelők 
 

4./ Beszámoló a Mezőőrök 2016. évi munkájáról 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,  

   Mezőőrök 
 

5./ Beszámoló a NÜVI 2016. évi munkájáról 
Előadó:  Göröcs László mb. intézményvezető 

 

6./ A NÜVI beszámolója a képviselő-testület két ülése között a közmunka prog-
ramokban foglalkoztatottak által végzett munkákról 
Előadó:  Göröcs László mb. intézményvezető, 

   Tóth Gábor munkavezető 
 

7./ Javaslat a nonprofit szervezetek 2017. évi támogatásának felosztására 
Előadó: Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 

 

8./ Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2005. (VII. 1.) 
rendelet módosítására 
Előadó: Müllerné Braun Erika intézményvezető, 

   Lovász Imre jegyző,  
Tárgyalja: Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

 
 

9./ Előterjesztés Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési 
Tervének elfogadására  
Előadó: Lovász Imre jegyző, 

   Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 
 

10./ Az Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatás – Napközi konyha fej-
lesztése című projekt keretében épület felújítás, valamint konyhatechnoló-
gia fejlesztése (eszközbeszerzés) tárgyában kivitelező és szállító kiválasztása 
Előadó: Major Ferencné alpolgármester 

 

11./ Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések – Jászladány belterü-
leti járdáinak felújítása projekt keretében kivitelező kiválasztása 
Előadó: Major Ferencné alpolgármester 

 

12./ „ Nő az esély-foglalkoztatás” című EFOP-1.1.3-17 kódjelű pályázati felhívá-
sokra támogatási kérelem benyújtásáról 
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 Előadó: Major Ferencné alpolgármester 
 

 
Zárt ülés 
 

13./ Előterjesztés a Jászladány, Kossuth Lajos u. 31. szám (1728/2 hrsz.) alatti 
ingatlan értékesítési ajánlatának, valamint a Jászladány, Kossuth Lajos u. 
33. szám (1728/1 hrsz.) alatti ingatlan ajándékozási ajánlatának megtárgya-
lására 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester  

 
 

 
1. NAPIRENDI   PONT 
Előterjesztés a Jászladányi Rendőrőrs Parancsnoka által benyújtott, Jászladány, Petőfi 
Sándor u. 1-3. szám alatti orvosi rendelő épületében Biztonsági Kamera kiépítésére vonat-
kozó kérelem megtárgyalására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester  
 

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: felkéri Tóth Dániel rendőr őrnagy, őrsparancsnokot is-
mertesse szóban az írásos előterjesztést. 

Tóth Dániel: az utóbbi időben többször kellett az orvosi rendelőben a rendőröknek intézkedni 
vagyon elleni jogsértés illetve garázda jellegű jogsértés kapcsán. A bizonyíthatóságot nehezí-
tette, hogy mikorra kiértek a rendőrök az elkövetők már elmentek, vagy nem ismerték az ese-
tet azok akik ott voltak, nem tudták alátámasztani a cselekményt. Az események nyomon kö-
vetése miatt gondolta kamera telepítését az épületbe, bár nem ismeri az önkormányzat anyagi 
lehetőségeit. A vasútállomáson is vizsgálódtak hasonló ügyekben, melyek miután két kamerát 
felszereltek, megszűntek.  

Szabó József: az intézmény paramétereit, adottságait figyelembe véve 4 db nagy látószögű, 
nagy felbontású kamerával, rögzítővel, winchesterrel ¼ millió forint lenne a beruházás költ-
sége. Olcsóbb kamerák is vannak, de azok felvétele nem alkalmas a személy felismerésére.  

Tóth Dániel: ezek az események pár személyhez köthetők, akiknek az igazoltatása, háborga-
tása megtörtént, és mostanában kevesebb bejelentés érkezik.  

Bertalan László: a személyes jelenlét sokat számítana. Ha két személy összevitatkozik, a 
kamera nem rögzíti a hangot, mire tudják felhasználni a felvételt?   

Tóth Dániel: a levél írásakor egy olyan esemény történt, hogy egy hölgy táskájából kivették a 
tárcáját, amit senki nem tudott bizonyítani.  

Bertalan László: ilyen eseményről nem volt tudomása. Arról hallott, hogy összevesztek a 
sorrenden a betegek.   

Tóth Imre képviselő csatlakozik az üléshez,  
a bizottság létszáma 5 főre emelkedett. 

 
Major Antal: javasolja, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzetére való hivatkozással, a 
beruházást ne végezzék el. Az orvosi rendelő nagyon látogatott, egy kis nyomozati munkával 
fel lehetne deríteni az ott történteket. Véleménye szerint, ha kamerát telepítenek valahová azt 
akkor inkább az épülő park figyelésére irányítsák.  
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Mezei Norberttel közben konzultált, és javasolja, 
hogy képviselő-testületi ülésre megérdeklődi, hogy az OEP finanszírozásból beszerezhető, 
kiépíthető-e a kamera rendszer. A Rákóczi úti óvodában is szükséges lenne ilyen rendszer 
kiépítése. 

Bertalan László: Dr. Bakos Beátával beszélgetett, hogy sorszám osztó géppel is meg lehetne 
oldani az érkezési sorrend figyelését, bár nem tudja mennyibe kerül. 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a hívó rendszer telepítése biztos, hogy több mil-
lió forintba kerülne. Lehet, hogy elégséges lenne egy betegirányító személy foglalkoztatása.  

Mezei Norbert: az orvosi rendelőben nem csak az érkezési sorrend számít, van aki időpontra 
megy, és a sürgősség is meghatározó.  

Major Antal : amennyiben OEP finanszírozás lehetséges, visszavonja a javaslatát. 
 
Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek elfogadásra java-
solja az Orvosi rendelőben (Jászladány Petőfi S. u. 1.) 4 db biztonsági kamera és a működését 
biztosító eszközök elhelyezését, amennyiben az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finan-
szírozása erre lehetőséget biztosít. A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és 
a következő határozatot hozza:  
 
47/2017.(III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat a Jászladányi Rendőrőrs Parancsnoka által benyújtott, Jászladány, Petőfi Sán-
dor utca 1. szám alatti orvosi rendelő épületében Biztonsági Kamera kiépítésére vonat-
kozó kérelemre 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek az Orvosi rendelőben (Jászladány Petőfi S. u. 1.) 4 db biztonsági kamera és 
a működését biztosító eszközök elhelyezését, amennyiben az Országos Egészségbizto-
sítási Pénztár finanszírozása erre lehetőséget biztosít.  

 
Erről értesül:   

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

Tóth Dániel őrsparancsnok távozik a teremből. 
 
 
2. NAPIRENDI   PONT 
Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről és a Jászladányi Rendőrőrs munkájáról 
Előadó: Jászberény Város Rendőrkapitánya 

 Jászladányi Rendőrőrs parancsnoka 
 

 

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: megkérdezi a bizottsági tagokat, hogy van-e valakinek 
hozzászólása? 

Bertalan László: a 2017. január 18-án elhangzott véleményét továbbra is fenntartja.  
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Major Antal : a beszámolóban a statisztikai adatok ugyan azt támasszák alá, amit a januári 
ülésen felvetettek. 628 órával kevesebb a túlórájuk, kevesebbet tudnak lenni közterületen. A 
kapitány leírja, hogy fő feladatuk a lakosság szubjektív biztonságérzetét javítani. Melyek ezek 
az intézkedések? Többször írja a Kapitány, hogy a lopások száma emelkedett, de ledegradálja 
a temetői lopásokat, pedig azok is fontos dolgok. A statisztika keményen növekedett, és ez 
azon múlik, hogy a rendőrök keveset tartózkodnak közterületen, keveset járőröznek. 

Bertalan László: a jelenlegi alacsony számú betörés, annak köszönhető, hogy akik 2015-ben 
sorozatos betöréseket, lopásokat követtek el, börtönben vannak. De ha ki fognak szabadulni, 
akkor ez a rendőri jelenlét kevés lesz. A beszámoló is tartalmazza, hogy a nyomozóknak ke-
vesebb a munkája, mert ha valaki becsenget a rendőrőrsre, azt először átküldik a Polgármeste-
ri Hivatalba, és utána vagy vissza megy, vagy nem. Egyik polgárőr szolgálat idején nem talál-
koztak rendőrrel, telefont nem vették fel. Jászalsószentgyörgyön voltak, ott ahol kamera is 
van. Közös szolgálat esetén kérte, hogy ne a kocsmákat ellenőrizzék, hiszen mindig ugyan az 
a pár ember van bent. Javasolta, hogy pl. a Rácz Aladár és a Szélmalom utcákba menjenek ki, 
de nem mennek. A szubjektív biztonságérzet növelése azt jelenti, hogy a település központjá-
ban a lakosok lássák a rendőröket.  

Tóth Imre : a Beszámoló tartalmaz egy érdekes adatot, hogy a tulajdon elleni szabálysértésnél 
keletkezett ügy 613, befejezett ügy pedig 629. Előző évben csak 3 nem lett befejezve, 2016-
ban pedig 16-tal több a befejezett. Véleményét szintén el fogja mondani, és meg fogja kér-
dezni ezt a képviselő-testületi ülésen. A rendőrség munkájával van, amikor elégedett, és van 
amikor nem. Sokkal jobb lenne a településnek, hogyha kiegyensúlyozott, folyamatos munkát 
mutatnának fel. Kevésnek találja a járőrözést.  

  Szabó László, és Gavaldik Zsolt mezőőrök csatlakoznak az üléshez. 

Korábban ellenőrizték a járőrözőket, hol járnak, mikor, meddig, miért állnak meg. Most nem 
történik ilyen. A lakosság nem azt igényli, hogy autóval keresztül mennek a központon, ha-
nem azt hogy ha a település szélén is megjelennek. A beszámoló szép, a statisztika megfelelő, 
az előző évhez képest fejlődött. Tart attól, hogy ha tavasszal kiengedik a börtönből az elítélt 
személyeket, ismét meg fog növekedni a betörések száma.  

Bagi Zsolt Arnold elnök: továbbra is tartja, hogy a rendőrök félnek a bűnelkövetőktől, nincs 
tekintélyük. A Szent István király utcában észre sem veszik a randalírozók a rendőr jelenlétét, 
a csendháborítókhoz nem mennek be. Nem tudja, miből fakad ez. Lehet, hogy az átlagéletkor 
nagyon alacsony, és nem tudnak ezzel az elvárással azonosulni. A beszámoló nem tartalmazza 
a széthordott, ellopott házakat, az idős vagy elesett emberek zsarolását, az elektromos kerék-
párok szabálytalan használatát. Az elhullott állatokat lopják, terítik, és új állatbetegségek ter-
jednek. Szintén javasolja a beszámoló elfogadását.  

Bertalan László: a készenléti rendőröknek semmivel sincs több joguk, mint a helyieknek. 
Túlkapásuk nincs, mégis félnek tőlük a romák, hiszen kérték hogy ne jöjjenek ide. A rendőrök 
is látják, hogy fel van akasztva a kampó – lopják az áramot – mégsem tesznek ellene semmit. 
A mezőőrök segítségével (Szabó József és Szabó László) két esetben sikerült elfogni az állati 
hullát szállító személyt, melybe a megyei fő állatorvost is bevonták.  

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

 
Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek elfogadásra java-
solja a közrend, közbiztonság helyzetéről és a Jászladányi Rendőrőrs munkájáról szóló be-
számolót az előterjesztés szerinti tartalommal. A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadja és a következő határozatot hozza:  
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48/2017.(III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat a közrend, közbiztonság helyzetéről és a Jászladányi Rendőrőrs munkájáról 
készült beszámoló elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a közrend, közbiztonság helyzetéről és a Jászladányi Rendőrőrs munkájáról 
szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal.  

 
Erről értesül:   

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

 
3. NAPIRENDI   PONT 
Beszámoló a Közterület Felügyelők 2016. évi munkájáról 
Előadó: Lovász Imre jegyző, 
 Közterület-felügyelők 

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: felkéri az előadókat kívánják-e kiegészíteni az írásos 
előterjesztést. 

Garicsné Holló Hajnalka: nem kívánja kiegészíteni, azonban a fölmerülő kérdésekre szíve-
sen válaszol. 

Major Antal : véleménye szerint a közterület felügyelők komoly munkát végeznek, a beszá-
moló elfogadását javasolja. 

Bertalan László: szükség van a munkájukra, de hatékonyabban kellene kihasználni a lehető-
ségeiket. A felszólítások nem elég eredményesek, és sok időt vesznek igénybe. 

Lovász Imre jegyző: a felszólítás valóban az első lépés szokott lenni, ez után következik a 
bírságolás, majd az adók módjára történő behajtás. A nagyon problémás személyek jövede-
lemmel sem rendelkeznek.  

Bertalan László: mire lehet kötelezni Csikós Jánost és Suki Margit újtelepi lakosokat? 

Lovász Imre jegyző: hatósági kötelezés ment ki, melyben 30 napot kapott a kerítés megépíté-
sére. Az állatok védelméről és a kedvtelésből tartott állatokról szóló jogszabályok szabályoz-
zák, hogy milyen tartási körülményeket kell biztosítani a kutyáknak.  

Bertalan László: és ha nem építi meg a kerítést? 

Lovász Imre jegyző: többféle eljárást lehet kezdeményezni. Lehet bírságolni, el lehet tiltani 
az állatok tartásától, vagy el lehet küldeni állattartással kapcsolatos tanfolyamra.  

Bertalan László: lehet bizonyítani, hogy övé a kutya? 

Garicsné Holló Hajnalka: egy kutyáról ismerte el, hogy az övé.  

Bertalan László: öt kutyája van. 

Lovász Imre jegyző: három kutyát tarthat jogszabály szerint helyi jegyzőnek.  

Bertalan László: ebzárlat van. Ilyenkor nem lehet hatásosabban dolgozni az utcán csavargó 
kutyákkal?  

Lovász Imre jegyző: semmi többlet jogkört nem ad az ebzárlat.  
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Tóth Imre : mi történik azokkal a kutyákkal, akiket nem oltattak be, de nincsenek közterüle-
ten? 

Szabó József mezőőr: ha valakit megharap, akkor az a gazda felelőssége.  

Lovász Imre jegyző: ha nem harap meg senkit, akkor a hatósági állatorvosnak van lehetősége 
szankcionálni. Kétévente kell az önkormányzatnak összeírni az ebeket. Az állatorvosnak kell 
összehasonlítani, hogy a nyilvántartott ebek be vannak-e oltva. Ha nincsenek akkor felszólíta-
ni, vagy a szükséges intézkedéseket megtenni. Lehetőség volna még helyi adót kivetni a ku-
tyákra.  

Bertalan László: nem lehet, vagy nagyon nehezen lehet bizonyítani, hogy ki a kutya tulajdo-
nosa. Nincs kóbor kutya Jászladányon, csak szabadon élő.  

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: mi a következménye annak, hogy ha eltiltják a 
gazdákat az ebtartástól.  

Lovász Imre jegyző: bírságolással tudják szankcionálni, illetve az állat elvételével. 

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: ahol nincs kerítés, ott nem lehet eltiltani az ebtartástól a 
tulajdonost. 

Lovász Imre jegyző: nem, mert kennelben még tarthat kutyát. 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek elfogadásra java-
solja a közterület felügyelők 2016. évi munkájáról készült beszámolót az előterjesztés szerinti 
tartalommal. A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határoza-
tot hozza:  

 

 
49/2017.(III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat a közterület felügyelők 2016. évi munkájáról készült beszámoló elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a közterület felügyelők 2016. évi munkájáról készült beszámolót az előter-
jesztés szerinti tartalommal.  

 
Erről értesül:   

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

 

 

 
4. NAPIRENDI   PONT 
Beszámoló a Mezőőrök 2016. évi munkájáról 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,  

 Mezőőrök 
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Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: felkéri a mezőőröket, kívánják-e kiegészíteni az írásos 
előterjesztést. 

Szabó József: nem kívánják, kérdésekre szívesen válaszol.  

Bertalan László: a polgárőrség nevében mond köszönetet a mezőőröknek, és jegyzőnek. A 
Posta a polgárőrséget kérte arra, hogy a kifizetések biztonságára ügyeljenek. Sajnos a polgár-
őrök nem értek rá ezért kérte meg a mezőőröket a kisegítésre. Köszöni, hogy készségesen 
vállalták, és ellátták ezt a feladatot. Kiemelné Szabó József munkáját, aki a kamera rendszer 
fejlesztésében is segített. 

Major Antal : a beszámolót el tudja fogadni, véleménye szerint a közterület-felügyelők és a 
mezőőrök jobban hozzájárulnak a lakosság biztonságérzetéhez, mint a rendőrök.  

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: kérdezi, hogy mire vonatkozik az a kifejezés, 
hogy „legális lerakóhely”  

Szabó József: építési hulladék. Jó lenne, ha a településrendezési tervben lehetőség volna egy 
olyan lerakóra, ahová ezt le lehet tenni, mivel nem környezet szennyező.  

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a hulladékudvarban van lehetőség az építési hul-
ladék lerakására.  

Bertalan László: az önkormányzat azokban az esetekben, amikor az udvaron szemét hegyek 
vannak nem tehet feljelentést a környezetvédelmi hatóságnál?  

Lovász Imre jegyző: vannak esetek, amelyek jegyzői hatáskörben vannak. Két-három eset 
volt, amikor felszólításra elszállították a hulladékokat. Bírságolásra nem került sor.   

Bertalan László: a Dobó utcában van olyan ház, ami kezd összedőlni, és a gaz magasabb 
lassan mint a ház.  

Garicsné Holló Hajnalka: a Dobó utca 7. szám alatti ingatlan. 

Lovász Imre jegyző: meg fogja vizsgálni milyen intézkedési lehetőségek vannak.  

Tóth Imre : a beszámoló elfogadását javasolja. Tükrözi a sok tapasztalatukat. Tetszik a be-
számolóban a táblázat, mely 86 esetet ír le. Igaz magasabb az esetszám a 2015. évinél. Jó len-
ne látni az előző évek (2015, 2014,) azonos adatait az összehasonlíthatóság, a tendencia vé-
gett. Az esetszámokat szétosztva személyekre, havonta, két eset jut, mely nagyon szerény. 
Azért ilyen kevés, mert rend van a határban, vagy ennyit sikerült meglátni, intézkedni, vagy 
vannak pici, kevésbé jelentékeny esetek is, amit nem tartalmaz a beszámoló?  

Szabó József: ezek a feljegyzett intézkedések. Nem tartalmazza a figyelmeztetéseket, az eny-
hébb eseteket. 2015. évvel összehasonlítva, mely tartalmazza a belterületi intézkedéseket, – 
melyek jogszerűek – voltak, javulást mutat, de 2017 rosszul indult. Sokszor mennek a lakosok 
hozzájuk, mintha rendőrökhöz mennének.  

Tóth Imre : kifogásolja azt a mondatot, hogy „Az EON hálózatfejlesztése sajnos munkánkra 
kiemelt terhet jelentett.” Ne sajnálja, hiszen a települést egészében kell nézni. Kíváncsi a 
munkamódszerükre. Hogyan dolgoznak nap mint nap? Hány km-t tesznek meg naponta?  

Szabó József: a külterület közel azonos részre van felosztva, azonban termés érésekor lehet, 
hogy azonos területen vannak mind a hárman. Jellemző volt, hogy egy időben két távoli pon-
ton történik a lopás. Naponta, személyenként átlag 80 km-t mennek. 

Tóth Imre : kielégítő számára a válasz, látja, hogy többféle módszerrel végzik munkájukat.  

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: van-e még olyan, hogy szippantó szennyvizet visz ki a 
megszüntetett leürítő helyre?  
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Szabó László: a vízszint láthatóan leapadt, de látnak azért keréknyomot. Rendszeresen látják, 
hogy a szennyvíztelepre viszi a szippantó a szennyvizet.  

Bertalan László: költségvetés tárgyalásakor érintették, hogy a mezőőrök saját autójukat 
használják, amely nem terepjáró, tehát nem minden útviszonyban lehet használni. Szerencsé-
sebb lenne, ha az önkormányzat vásárolna egy terepjárót. Melyik lenne a jobb, ha maradna, ez 
a rendszer, vagy ha egy új terepjáróval közlekednének.  

Szabó József: jó volna az új autó, de egy autónak közel 9000 ha területet bejárni naponta le-
hetetlen. Az üzemanyag költség kevesebb volna, de szakmai szemmel véleménye szerint nem 
lenne megfelelő. Egy időben több helyen nem tudnának ott lenni, három mezőőr egy esethez 
– sok esetben – sok.  

Tóth Imre : gazdaságossági számításokat kellene ehhez végezni.  

Szabó József: jelenleg egyszerre három különböző ponton vannak a mezőőrök. Ha egy autó 
áll rendelkezésre, ezt elveszítik.  

Tóth Imre : látni kell azt is, hogy az önkormányzatnak gazdaságosan kell végezni ezt a tevé-
kenységet, több pénzt a gazdáktól nemigen lehet beszedni. 

Szabó József: ha egy autó lenne, az idei évi statisztika sokkal rosszabb lenne. A mezőőrség 
működne, de nem olyan eredményesen.  

Szabó László: más oldalról szeretné megközelíteni ezt a helyzetet: naponta ledolgozzák a 8 
órát együtt, hazamennek, nem kell a telefont a zsebben tartani, és ugrásra készen lenni. Biz-
tonságuk szempontjából jó, mert hárman vannak egy helyen. Rugalmasságukat azonban elve-
szítik. Ha például érkezik a hír, hogy lopják a fát a sűlyi út végén, negyed óránál hamarabb 
nem lehet kiérni. Ennyi idő alatt kivágják a fát. Mivel az ellenkező irányba menekülnek, esé-
lyük sincs, hogy találkozzanak velük. Ha még menni kell az autóért, még kevesebb az esély. 

Bertalan László: ezt a dolgot azért hozta fel, mert korábban beszéltek róla, de nem a mező-
őrök jelenlétében. Amikor különböző helyen vannak, akkor a tolvaj sem fogja megvárni míg 
másik területről odaér a még egy mezőőr. Nem gondolta, hogy három mezőőr menne folya-
matosan a kocsiban, mert valaki mindig szabadságon lenne, mást csinálna.  

Szabó László: igen, ennek van pozitív oldala is, hiszen az ember a saját autóját sajnálja, ami-
kor a Zrt. feltárcsázza az utat, és kilométereken keresztül egyesben kell menni.  

Bertalan László: ne vedd támadásnak, ezért kell, hogy a mindennapi tapasztalataitokat meg-
ismerve lehessen dönteni.  

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek elfogadásra java-
solja a mezőőrök 2016. évi munkájáról készített beszámolót az előterjesztés szerinti tarta-
lommal. A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot 
hozza:  

 
50/2017.(III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat a mezőőrök 2016. évi munkájáról készített beszámoló elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a mezőőrök 2016. évi munkájáról készített beszámolót az előterjesztés sze-
rinti tartalommal.  
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Erről értesül:   

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

 
Szabó László, Szabó József, Gavaldik Zsolt,  

Garicsné Holló Hajnalka távozik a teremből. 

 

 
5. NAPIRENDI   PONT 
Beszámoló a NÜVI 2016. évi munkájáról 
Előadó:  Göröcs László mb. intézményvezető 

 

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: a NÜVI munkája, rugalmassága nagyon jó. Bármikor 
fordult hozzájuk, mindig segítették, és olyan terheket vesznek le az intézmények, önkormány-
zat válláról, hogy ha azt vállalkozó végezné el, sokkal magasabb költséget jelentene.  

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek elfogadásra java-
solja a Nagyközség Üzemeltetési Vagyonkezelő Intézmény 2016. évi munkájáról készült be-
számolót az előterjesztés szerinti tartalommal. A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadja és a következő határozatot hozza:  

 
51/2017.(III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat a Nagyközség Üzemeltetési Vagyonkezelő Intézmény 2016. évi munkájáról ké-
szült beszámoló elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a Nagyközség Üzemeltetési Vagyonkezelő Intézmény 2016. évi munkájá-
ról készült beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal.  

 
Erről értesül:   

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

 

 
6. NAPIRENDI   PONT 
A NÜVI beszámolója a képviselő-testület két ülése között a közmunka programokban fog-
lalkoztatottak által végzett munkákról 
Előadó:  Göröcs László mb. intézményvezető, 

 Tóth Gábor munkavezető 

 

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: felkéri az előadókat, kívánják-e kiegészíteni az írásos 
előterjesztést. 
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Göröcs László: köszöni a lehetőséget, amennyiben kérdés merül fel készséggel válaszol rá.  

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: eddig ilyen tájékoztató nem volt. Arra gondoltak 
érdemes lenne a bizottságot, képviselő-testületet tájékoztatni a közfoglalkoztatás megvalósu-
lásáról. Arra volt már példa, hogy terveztek egy közfoglalkoztatási programot, összehívták a 
képviselőket, hogy mondják el ötleteiket. Ez a forma nem vezetett eredményre, mindig kritika 
érte a közfoglalkoztatást. Ezzel a tájékoztatóval kívánják megmutatni mi, történik a progra-
mokban. Nem biztos, hogy így a jó, de ha valakinek építő kritikája van, ezzel lehetőséget kí-
vántak teremteni számára, annak ismertetésére. Sok esetben azt figyelték meg, hogy nem elé-
gedettek az eredményekkel. Még szerencsés eset is, hogy jelenleg kettő hetes időszakról van 
szó benne, de minden ülés között készítenek egy ilyet. Szerencsés, hogy heti bontásban van-
nak megnevezve az elvégzett feladatok. A testületi ülésre Tóth Gábor is várható.  
A Rácz Aladár, és Vásártér közti alsó szakaszt összekötő útszakasz útalap építése megtörtént, 
tartalmazza a beszámoló. Ezért egyik nap végig akartak menni, de nem sikerült.  

Göröcs László: azóta már készen van, csak a finom fedés hiányzik róla. A március elsejével 
induló csapat beállt a sorba, képes dolgozni. A járdaépítők folyamatosan dolgoznak, haladnak, 
hetente 120 métert készítenek el. Látható nap mint nap a munkájuk eredménye. A mezőgaz-
dasági munkánál látszik a veteményezés, 200 fát ültettek el. Szerencsés a csapat összetétele, 
jól, szívesen dolgoznak.  

Major Antal : tudják-e már, hogy egy térkő előállítási költsége mennyi? 

Göröcs László: pontosan még nem tudják. Sokszor változnak a dolgozók, a bérek. Négyzet-
méterenként 2000 forint az anyag ár.  

Mezei Norbert: az önköltségszámításhoz szükséges nyilvántartások nem állnak rendelkezés-
re, mivel ahhoz plusz személyek kellenének. A másik dolog, hogy közmunkaprogramban nem 
az a fontos, hogy milyen áron termelik meg a zöldségeket, hanem maga a közfoglalkoztatás.  

Bertalan László: a térkő minősége gyengébb, mint a tüzépen megvásároltnak, mivel egy ada-
lék nem állt rendelkezésre. Most már használják ezt az anyagot? 

Göröcs László: jelenleg nincs térkő-gyártás, talán májusban indul újra.  

Bertalan László: a gép bírja még a munkát? 

Göröcs László: jelenleg „beteg” de meg fogják javítani.  

Tóth Imre : lakosság érdeklődik, hogy útalapok kátyúzása lesz-e az idén?  

Göröcs László: terveztek, de kapacitásuk jelenleg nincs rá. A csatorna építés miatt sok helyen 
vannak süllyedések, melyeket a Duna-aszfaltnak kellene kijavítani, de jelenleg nem tudják 
elérni a kapcsolattartójukat.  

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek elfogadásra java-
solja a közmunka programokban foglalkoztatottak 2017. március 1-től 2017. március 13-ig 
terjedő időszakban végzett munkájáról készült Nagyközség Üzemeltetési Vagyonkezelő In-
tézmény beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal. A bizottság 5 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:  

 
52/2017.(III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
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Javaslat a Nagyközség Üzemeltetési Vagyonkezelő Intézmény beszámolója alapján a 
közmunka programokban foglalkoztatottak 2017. március 1-től 2017. március 13-ig ter-
jedő időszakban végzett munkájáról 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a közmunka programokban foglalkoztatottak 2017. március 1-től 2017. 
március 13-ig terjedő időszakban végzett munkájáról készült Nagyközség Üzemelteté-
si Vagyonkezelő Intézmény beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal.  

 
Erről értesül:   

 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben  
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
7. NAPIRENDI   PONT  
Javaslat a nonprofit szervezetek 2017. évi támogatásának felosztására 
Előadó: Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 

 

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: felkéri Mezei Norbertet kívánja-e kiegészíteni az írásos 
előterjesztést. 

Mezei Norbert: a nonprofit szervezetek támogatására 3 millió forint lett a költségvetésben 
jóváhagyva. Az előterjesztésben szerepelnek a 2016. évi kérelmek, és a megítélt támogatások, 
illetve a 2017. évi kérelmek összege. Az előterjesztésben nem szerepel, de a mai napig beér-
kezett az Arany Ősz Nyugdíjas Klub, Gaál István Helytörténeti Kör, a Nagycsaládosok Egye-
sülete, továbbá a 2016. évi támogatással nem számolt el a Jászladányi Fiatalok Továbbtanulá-
sát Segítő Alapítvány, határidő módosítást kért április 30-ig. Kérelmet nyújtott be két nem 
helyi alapítvány is ebben az évben a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülött Gyermeke-
kért és a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete. 

Major Antal : a sportegyesületben milyen szakosztályok működnek? 

Mezei Norbert: darts, erőemlő, és kispályás futball. Összesen, 1 075 500 forint támogatást 
kértek. 

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: szeretné, ha jelentősebb mértékű tartalék összeget is 
képeznének, valamint javasolja, hogy a Helytörténeti Kör nagyobb összeget 50 ezer forintot 
kapna.  

Bertalan László: polgárőrség részére a világtalálkozó megrendezés nagyobb költsége miatt 
kér nagyobb támogatást az elmúlt évihez képest.  

Lovász Imre jegyző: a belső ellenőr jelentése alapján minden esetben szükséges a támogatás 
felhasználásáról tájékoztatást kérni, szükséges képviselő-testületi határozat a támogatások 
általános felhasználási cél megjelöléséről. Javasolja hogy minden civil szervezet előző évi 
működéséről tájékoztatás kérését, milyen irányban segítette a működésüket, illetve szükséges 
az elszámolási kötelezettség elmulasztását szigorító tényezőként figyelembe venni. Ha nem 
számolnak el a határidőig, akkor 8 napon belül kötelesek lennének visszafizetni a támogatást.  

Mezei Norbert: a belső ellenőr megvizsgálta az elszámolásokat, és gyakorlatilag az együtt-
működési megállapodásban szereplő működési költségek helyett, bármire elköltött számlákkal 
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számolnak el. Problémaként merült fel, hogy a képviselői támogatásokkal egyáltalán nem 
számolnak el a képviselők felé.  

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: véleménye szerint a megjelölt összeget kapják meg, és 
várja a javaslatokat azon szervezetek részére akik nem jelöltek meg kérelmükben támogatási 
összeget. A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat fűnyíró vásárlására kérik a támo-
gatást, ezért 30.000 forint támogatást erre kapják.  

Major Antal : a sport egyesületnek 900.000 forint támogatást javasol. A Jászladányi Környe-
zetvédő Nyugdíjas Klubnak 50.000 forint támogatást javasol, mivel minden rendezvényen 
segítenek. 

Tóth Imre :  Magyar Vöröskeresztnek 100.000 forint támogatást javasol, a véradást, a ruha-
gyűjtést minden évben megszervezik. 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Gaál István Helytörténeti kör kiállítást és ismer-
tető brossura kiadását tervezik a világtalálkozóra, javasolja, hogy 50.000 forinttal támogassák. 

Bertalan László: Nagycsaládosok Egyesülete részére 50.000 forint támogatást javasol. 

Major Antal : a tehetségek támogatása fontos feladat, az Összhang Művészeti Tehetséggon-
dozó Alapítványt 30.000 forinttal támogassák. 

Mezei Norbert: Jászladányért Egyesület még nincs bejegyezve, a 2016. évi támogatást sem 
tudta kifizetni, nem javasolja a támogatást. 

Tóth Imre : Jászladány Biztonságáért Alapítványnak 30.000 forint támogatást javasol a mű-
ködése segítésére, hogy a bankköltsége legalább fedezve legyen. 

Mezei Norbert: a Peter Cerny Alapítvány 2016-ban nyolc koraszülött gyermek szállítását 
végezte, ezért kéri a támogatást. 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: 25.000 forinttal való támogatását javasolja, a 
Vakok és Gyengénlátók Fejér megyei szervezetét pedig 10.000 forinttal javasolja támogatni. 

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: a maradék 500.000 forintból tartalék képzését javasolja. 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek elfogadásra java-
solja a Vakok és Csökkentlátók Klubja 20.000 forinttal történő támogatását a 2017. évi költ-
ségvetés, civil szervezetek számára biztosított támogatási keretének terhére. A bizottság 5 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:  

 
53/2017.(III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat a Vakok és Csökkentlátók Klubja 2017. évi támogatására 
 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a Vakok és Csökkentlátók Klubja 20.000 forinttal történő támogatását a 
2017. évi költségvetés, civil szervezetek számára biztosított támogatási keretének ter-
hére.  

  
 

  Erről értesül:  1./   Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
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                2./   Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek elfogadásra java-
solja Arany Ősz Nyugdíjas Klub 30.000 forinttal történő támogatását a 2017. évi költségvetés, 
civil szervezetek számára biztosított támogatási keretének terhére. A bizottság 5 igen szava-
zattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:  

 
54/2017.(III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat az Arany Ősz Nyugdíjas Klub 2017. évi támogatására 
 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek az Arany Ősz Nyugdíjas Klub 30.000 forinttal történő támogatását a 2017. 
évi költségvetés, civil szervezetek számára biztosított támogatási keretének terhére.  

  
 

  Erről értesül:  1./   Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
                2./   Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek elfogadásra java-
solja Jászladányi Postagalambsport Egyesület 50.000 forinttal történő támogatását a 2017. évi 
költségvetés, civil szervezetek számára biztosított támogatási keretének terhére. A bizottság 5 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:  

 
55/2017.(III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat a  Jászladányi Postagalambsport Egyesület 2017. évi támogatására 
 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a Jászladányi Postagalambsport Egyesület 50.000 forinttal történő támoga-
tását a 2017. évi költségvetés, civil szervezetek számára biztosított támogatási kereté-
nek terhére.  

  
 

  Erről értesül:  1./   Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
                2./   Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek elfogadásra java-
solja Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 100.000 forinttal történő támogatását a 
2017. évi költségvetés, civil szervezetek számára biztosított támogatási keretének terhére. A 
bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:  

 
56/2017.(III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi támogatására 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 100.000 forinttal történő 
támogatását a 2017. évi költségvetés, civil szervezetek számára biztosított támogatási 
keretének terhére.  

  
 

  Erről értesül:  1./   Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
                2./   Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
 
Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek nem javasolja 
elfogadásra a Mozgássérültek Egyesülete támogatását a 2017. évben. A bizottság 5 igen sza-
vazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:  

 
57/2017.(III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat a  Mozgássérültek Egyesülete 2017. évi támogatására 
 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és nem javasolja a Képviselő-testületnek tá-
mogatás nyújtását a Mozgássérültek Egyesülete részére a 2017. évben 

  
 

  Erről értesül:  1./   Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
                2./   Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
 
Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek elfogadásra java-
solja Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány 50.000 forinttal történő támogatását a 2017. évi 
költségvetés, civil szervezetek számára biztosított támogatási keretének terhére. A bizottság 5 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:  

 
58/2017.(III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat a Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány 2017. évi támogatására 
 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány 50.000 forinttal történő támogatá-
sát a 2017. évi költségvetés, civil szervezetek számára biztosított támogatási keretének 
terhére.  

  
 

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



21 
 

                2./   Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
 
Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek elfogadásra java-
solja Egyetértés Sportegyesület 900.000 forinttal történő támogatását a 2017. évi költségvetés, 
civil szervezetek számára biztosított támogatási keretének terhére. A bizottság 5 igen szava-
zattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:  

 
59/2017.(III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat az Egyetértés Sportegyesület 2017. évi támogatására 
 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek az Egyetértés Sportegyesület 900.000 forinttal történő támogatását a 2017. 
évi költségvetés, civil szervezetek számára biztosított támogatási keretének terhére.  

  
 

  Erről értesül:  1./   Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
                2./   Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek nem javasolja a 
Képviselő-testületnek az Életet az Éveknek Hagyományőrző Klub támogatását 2017. évben. 
A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:  

 
60/2017.(III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat az Életet az Éveknek Hagyományőrző Klub 2017. évi támogatásának elutasítá-
sára 
 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és nem javasolja a Képviselő-testületnek az 
Életet az Éveknek Hagyományőrző Klub támogatását a 2017. évben.  

  
 

  Erről értesül:  1./   Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
                2./   Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
 
Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek elfogadásra java-
solja az Új Iskoláért Alapítvány 25.000 forinttal történő támogatását a 2017. évi költségvetés, 
civil szervezetek számára biztosított támogatási keretének terhére. A bizottság 5 igen szava-
zattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:  

 
61/2017.(III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat az Új Iskoláért Alapítvány 2017. évi támogatására 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek az Új Iskoláért Alapítvány 25.000 forinttal történő támogatását a 2017. évi 
költségvetés, civil szervezetek számára biztosított támogatási keretének terhére.  

  
 

  Erről értesül:  1./   Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
                2./   Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek elfogadásra java-
solja a Jászladányi Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány 100.000 forinttal történő tá-
mogatását a 2017. évi költségvetés, civil szervezetek számára biztosított támogatási keretének 
terhére. A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot 
hozza:  

 
62/2017.(III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat a Jászladányi Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány 2017. évi támogatá-
sára 
 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a Jászladányi Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány 100.000 forinttal 
történő támogatását a 2017. évi költségvetés, civil szervezetek számára biztosított tá-
mogatási keretének terhére.  

  
 

  Erről értesül:  1./   Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
                2./   Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek elfogadásra java-
solja a Csillogó Szemekért Alapítvány 50.000 forinttal történő támogatását a 2017. évi költ-
ségvetés, civil szervezetek számára biztosított támogatási keretének terhére. A bizottság 5 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:  

 
63/2017.(III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat a Csillogó Szemekért Alapítvány 2017. évi támogatására 
 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a Csillogó Szemekért Alapítvány 50.000 forinttal történő támogatását a 
2017. évi költségvetés, civil szervezetek számára biztosított támogatási keretének ter-
hére.  
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  Erről értesül:  1./   Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 

                2./   Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
 Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek elfogadásra ja-
vasolja a Jászladányi Környezetvédő Nyugdíjas Klub 50.000 forinttal történő támogatását a 
2017. évi költségvetés, civil szervezetek számára biztosított támogatási keretének terhére. A 
bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:  

 
64/2017.(III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat a Jászladányi Környezetvédő Nyugdíjas Klub  2017. évi támogatására 
 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a Jászladányi Környezetvédő Nyugdíjas Klub 50.000 forinttal történő tá-
mogatását a 2017. évi költségvetés, civil szervezetek számára biztosított támogatási 
keretének terhére.  

  
 

  Erről értesül:  1./   Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
                2./   Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek elfogadásra java-
solja a Jászladányi Polgárőr Egyesület  800.000 forinttal történő támogatását a 2017. évi költ-
ségvetés, civil szervezetek számára biztosított támogatási keretének terhére. A bizottság 5 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:  

 
65/2017.(III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat a Jászladányi Polgárőr Egyesület  2017. évi támogatására 
 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a Jászladányi Polgárőr Egyesület 800.000 forinttal történő támogatását a 
2017. évi költségvetés, civil szervezetek számára biztosított támogatási keretének ter-
hére.  

  
 

  Erről értesül:  1./   Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
                2./   Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
 
 Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek elfogadásra ja-
vasolja Magyar Vöröskereszt 100.000 forinttal történő támogatását a 2017. évi költségvetés, 
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civil szervezetek számára biztosított támogatási keretének terhére. A bizottság 5 igen szava-
zattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:  

 
66/2017.(III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat a Magyar Vöröskereszt 2017. évi támogatására 
 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a Magyar Vöröskereszt 100.000 forinttal történő támogatását a 2017. évi 
költségvetés, civil szervezetek számára biztosított támogatási keretének terhére.  

  
 

  Erről értesül:  1./   Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
                2./   Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek elfogadásra java-
solja Jászladányi Gazdakör 30.000 forinttal történő támogatását a 2017. évi költségvetés, civil 
szervezetek számára biztosított támogatási keretének terhére. A bizottság 5 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:  

 
67/2017.(III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat a Jászladányi Gazdakör 2017. évi támogatására 
 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a Jászladányi Gazdakör 30.000 forinttal történő támogatását a 2017. évi 
költségvetés, civil szervezetek számára biztosított támogatási keretének terhére.  

  
 

  Erről értesül:  1./   Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
                2./   Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek elfogadásra java-
solja Gaál István Helytörténeti kör 50.000 forinttal történő támogatását a 2017. évi költségve-
tés, civil szervezetek számára biztosított támogatási keretének terhére. A bizottság 5 igen sza-
vazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:  

 
68/2017.(III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat a Gaál István Helytörténeti kör 2017. évi támogatására 
 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a Gaál István Helytörténeti kör 50.000 forinttal történő támogatását a 2017. 
évi költségvetés, civil szervezetek számára biztosított támogatási keretének terhére.  
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  Erről értesül:  1./   Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
                2./   Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek elfogadásra java-
solja a Nagycsaládosok Egyesülete 50.000 forinttal történő támogatását a 2017. évi költségve-
tés, civil szervezetek számára biztosított támogatási keretének terhére. A bizottság 5 igen sza-
vazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:  

 
69/2017.(III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat a Nagycsaládosok Egyesülete 2017. évi támogatására 
 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a Nagycsaládosok Egyesülete 50.000 forinttal történő támogatását a 2017. 
évi költségvetés, civil szervezetek számára biztosított támogatási keretének terhére.  

  
 

  Erről értesül:  1./   Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
                2./   Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
 
Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek elfogadásra java-
solja az Összhang Művészeti Tehetséggondozási Alapítvány 30.000 forinttal történő támoga-
tását a 2017. évi költségvetés, civil szervezetek számára biztosított támogatási keretének ter-
hére. A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hoz-
za:  

 
70/2017.(III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat az Összhang Művészeti Tehetséggondozási Alapítvány 2017. évi támogatására 
 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek az Összhang Művészeti Tehetséggondozási Alapítvány 30.000 forinttal tör-
ténő támogatását a 2017. évi költségvetés, civil szervezetek számára biztosított támo-
gatási keretének terhére.  

  
 

  Erről értesül:  1./   Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
                2./   Képviselő-testület tagjai helyben 
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Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek nem javasolja 
elfogadásra a Jászladányért Egyesület támogatását 2017. évben, mivel Törvényszéki nyilván-
tartásba vétele nem történt meg. A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a 
következő határozatot hozza:  

 
71/2017.(III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat az Jászladányért Egyesület 2017. évi támogatásának elutasítására 
 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és nem javasolja elfogadásra a Képviselő-
testületnek a Jászladányért Egyesület támogatását 2017. évben, mivel Törvényszéki 
nyilvántartásba vétele nem történt meg.  

  
 

  Erről értesül:  1./   Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
                2./   Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
 
Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek elfogadásra java-
solja a Jászladány Biztonságáért Alapítvány 30.000 forinttal történő támogatását a 2017. évi 
költségvetés, civil szervezetek számára biztosított támogatási keretének terhére. A bizottság 5 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:  

 
72/2017.(III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat a Jászladány Biztonságáért Alapítvány 2017. évi támogatására 
 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a Jászladány Biztonságáért Alapítvány 30.000 forinttal történő támogatását 
a 2017. évi költségvetés, civil szervezetek számára biztosított támogatási keretének 
terhére.  

  
 

  Erről értesül:  1./   Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
                2./   Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
 
Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek elfogadásra java-
solja a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülött Gyermekekért 25.000 forinttal történő 
támogatását a 2017. évi költségvetés, civil szervezetek számára biztosított támogatási kereté-
nek terhére. A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határoza-
tot hozza:  

 
73/2017.(III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
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Javaslat a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülött Gyermekekért. 2017. évi támoga-
tására 
 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülött Gyermekekért 25.000 forint-
tal történő támogatását a 2017. évi költségvetés, civil szervezetek számára biztosított 
támogatási keretének terhére.  

  
 

  Erről értesül:  1./   Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
                2./   Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek elfogadásra java-
solja a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete 10.000 forinttal történő támogatását 
a 2017. évi költségvetés, civil szervezetek számára biztosított támogatási keretének terhére. A 
bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:  

 
74/2017.(III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete 2017. évi támogatására 
 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete 10.000 forinttal történő 
támogatását a 2017. évi költségvetés, civil szervezetek számára biztosított támogatási 
keretének terhére.  

  
 

  Erről értesül:  1./   Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
                2./   Képviselő-testület tagjai helyben 
 
Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek elfogadásra java-
solja nonprofit szervezetek részére 500.000 forint tartalék képzését 2017. évben. A bizottság 5 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:  

 

 
75/2017.(III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Javaslat a nonprofit szervezetek részére tartalékalap képzésére 2017. évben 
 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek nonprofit szervezetek részére 500.000 forint tartalék képzését 2017. évben. 

 
 

  Erről értesül:  1./   Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
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                2./   Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
 
 
8. NAPIRENDI   PONT 
Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, 
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2005. (VII. 1.) rendelet módosítására 
Előadó: Müllerné Braun Erika intézményvezető, 

 Lovász Imre jegyző,  
Tárgyalja: Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 

 

 

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: megkérdi az előadókat kívánják-e kiegészíteni az írásos 
előterjesztést? 

Müllerné Braun Erika : az önköltségszámítás kötelező a térítési díj megállapításához, mely 
látványosan növekedett az idősek otthonánál. A nagy otthonban 2016-ban 152.000, a kis ott-
honban 192.000 forint volt. A nagy otthon esetén javasolja a térítési díjmódosítást 94.500 
forintról 96. 000 forintra. A módosítás mintegy1,5 millió forinttal emeli meg a bevételt. Ennél 
nagyobb módosítást nem tart célszerűnek, mivel nem tudja több gondozott, illetve a családja 
fizetni teljes mértékben a térítési díjat.  

Gyárfás Lajos: hányan fizetik a teljes térítési díjat? 

Müllerné Braun Erika : jelenleg 135 főből 97-en fizetik meg a teljes térítési díjat, 38-an pe-
dig részben fizetik meg. Olyan nincs, aki semmit sem tud fizetni, pedig ha volna, akkor is fel 
kellene venni.  

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek elfogadásra java-
solja a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint 
a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2005. (VII. 1.) rendelet módosítását az előterjesztés sze-
rinti tartalommal. A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő hatá-
rozatot hozza:  
 
 
76/2017.(III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, 
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2005. (VII. 1.) rendelet módosítására 

 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevéte-
léről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2005. (VII. 1.) rendelet módosítá-
sát az előterjesztés szerinti tartalommal.  
 
Erről értesül:   

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

 

 
9. NAPIRENDI   PONT 
Előterjesztés Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési Tervének el-
fogadására  
Előadó: Lovász Imre jegyző, 
 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 

 

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: megkérdi az előadókat kívánják-e kiegészíteni az írásos 
előterjesztést. 

Mezei Norbert: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése 
alapján az ajánlatkérők a költségvetési év elején, éves összesített közbeszerzési tervet kötele-
sek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről, melyet az előterjesztés tartalmaz.  

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek elfogadásra java-
solja Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési Tervét az előterjesztés 
szerinti tartalommal. A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő 
határozatot hozza:  
 
77/2017.(III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési Tervének elfo-
gadására  

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési Tervét az 
előterjesztés szerinti tartalommal.  
 
Erről értesül:   

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

 

 
10. NAPIRENDI   PONT 
Az Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatás – Napközi konyha fejlesztése című 
projekt keretében épület felújítás, valamint konyhatechnológia fejlesztése (eszközbeszerzés) 
tárgyában kivitelező és szállító kiválasztása 
Előadó: Major Ferencné alpolgármester 

 

 

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: megkérdi Major Ferencné alpolgármestert kívánja-e 
kiegészíteni az írásos előterjesztést. 
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Major Ferencné alpolgármester: a napközi konyha nyertes pályázat megvalósításának lassan 
itt van az ideje. Tervei szerint a világtalálkozó után kezdődik a valós átalakítás. Megkapták a 
három-három árajánlatot az épület felújítására, és a konyhatechnológia eszközök beszerzésé-
re. Az előterjesztés tartalmazza a pályázók nevét és a vállalt összeget mind két esetre.  

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: a jogszabályi előírás szerint a legalacsonyabb összeggel 
pályázó nyeri el a munkát. 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek elfogadásra java-
solja az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatás – Napközi konyha fejlesztése” 
című projekt keretében épület felújítás tárgyában kivitelezésre a Nagyközség Üzemeltetési és 
Vagyonkezelő Intézmény (5055 Jászladány, Hősök tere 6.) árajánlatának elfogadását bruttó 
21.397.039,- Ft összegben, továbbá a forrást a projekt költségvetéséből biztosítja. Egyben 
bízza meg a polgármestert a szerződés aláírásával. A bizottság 5 igen szavazattal egyhangú-
lag elfogadja és a következő határozatot hozza:  
 
78/2017.(III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat az Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatás – Napközi konyha fejlesz-
tése című projekt keretében épület felújítás tárgyában kivitelező és szállító kiválasztásá-
ra 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek az „Ön-
kormányzati étkeztetési fejlesztések támogatás – Napközi konyha fejlesztése” című 
projekt keretében épület felújítás tárgyában kivitelezésre a Nagyközség Üzemeltetési 
és Vagyonkezelő Intézmény (5055 Jászladány, Hősök tere 6.) árajánlatának elfogadá-
sát bruttó 21.397.039,- Ft összegben, továbbá a forrást a projekt költségvetéséből biz-
tosítja.  
Egyben bízza meg Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert a szerződés aláírására. 

 

 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal 
 
Erről értesül:   

 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
 
 
Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek elfogadásra java-
solja „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatás – Napközi konyha fejlesztése” című 
projekt keretében konyhatechnológia fejlesztése (eszközbeszerzés) tárgyában a Kappa HV 
Kft. (5000 Szolnok, Uszály u. 22.) árajánlatának elfogását bruttó 17.402.962,- Ft összegben, 
továbbá javasolja, hogy a forrást a projekt költségvetéséből biztosítsa. A Képviselő-testület 
bízza meg a Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert a szerződés aláírásával. A bizottság 5 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:  
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79/2017.(III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések – Napközi konyha fej-
lesztése” című projekt keretében konyhatechnológia fejlesztése (eszközbeszerzés) tár-
gyában szállító kiválasztására 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja az „Ön-
kormányzati étkeztetési fejlesztések támogatás – Napközi konyha fejlesztése” című 
projekt keretében konyhatechnológia fejlesztése (eszközbeszerzés) tárgyában a Kappa 
HV Kft. (5000 Szolnok, Uszály u. 22.) árajánlatának elfogását bruttó 17.402.962,- Ft 
összegben, továbbá javasolja, hogy a forrást a projekt költségvetéséből biztosítsa.  
A Képviselő-testület bízza meg Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert a szerződés 
aláírásával. 
 

 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal 

  
Erről értesül:   

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

 

 
11. NAPIRENDI   PONT 
Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések – Jászladány belterületi járdáinak 
felújítása projekt keretében kivitelező kiválasztása 
Előadó: Major Ferencné alpolgármester 
 

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: megkérdi Major Ferencné alpolgármestert kívánja-e 
kiegészíteni az írásos előterjesztést. 

Major Ferencné alpolgármester: szintén az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejleszté-
sek között szerepel a Jászladány belterületi járdáinak felújítása projekt. Az előírt három ár-
ajánlat rendelkezésükre áll. A legalacsonyabb összegű ajánlat elfogadása a szabályszerű.  

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek elfogadásra java-
solja az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések – Jászladány belterületi járdái-
nak felújítása” projekt keretében járdafelújítás tárgyában kivitelezésre a Nagyközség Üzemel-
tetési és Vagyonkezelő Intézmény (5055 Jászladány, Hősök tere 6.) árajánlatának elfogadását 
bruttó 14.989.620,- Ft összegben. A forrást a projekt költségvetéséből biztosítja. Egyben bízza 
meg a polgármestert a szerződés aláírására. 
A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:  

 

 
80/2017.(III.22.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések – Jászladány belterületi járdáinak 
felújítása” projekt keretében kivitelező kiválasztása 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja az „Ön-
kormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések – Jászladány belterületi járdáinak fel-
újítása” projekt keretében járdafelújítás tárgyában kivitelezésre a Nagyközség Üzemel-
tetési és Vagyonkezelő Intézmény (5055 Jászladány, Hősök tere 6.) árajánlatának el-
fogadását bruttó 14.989.620,- Ft összegben. A forrást a projekt költségvetéséből bizto-
sítja. Egyben bízza meg Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert a szerződés aláírá-
sára. 
 

 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal 
 

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

 

 
 
 
12. NAPIRENDI   PONT 
„N ő az esély-foglalkoztatás” című EFOP-1.1.3-17 kódjelű pályázati felhívásokra támo-
gatási kérelem benyújtásáról 
Előadó:  Major Ferencné alpolgármester  

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

Major Ferencné alpolgármester: az Emberi Erőforrások Operatív Program (EFOP) megjelen-
tette a pályázatot – korábban már volt ilyen pályázata az önkormányzatnak – melyben 1 fő 
foglalkoztatására kíván reálisan támogatási kérelmet benyújtani minimum 3,5 millió, maxi-
mum 6 millió forintig, 100 százalékos intenzitás mellett, melynek megvalósulási időtartama 2 
év és továbbfoglalkoztatási időtartama pedig 1 év. A munkavállalót 167.000 forintos havi 
összegen kell foglalkoztatni. Ha mindez közfoglalkoztatás keretében történne, 651.600 forint-
ba kerülne az önkormányzatnak, illetve irodabútorok, számítástechnikai eszközök beszerzésé-
re is lehetőség van a projektben, 600.000 forintos összegben. A továbbfoglalkoztatás költsége 
pedig 1.200.000 forintba kerül az önkormányzatnak.    

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: milyen szakember foglalkoztatása történne meg ezzel? 

Major Ferencné alpolgármester: szociális, kulturális, közművelődési területen dolgozó sze-
mélyt lehet foglalkoztatni.  

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek elfogadásra java-
solja a „Nő az esély-foglalkoztatás” című, EFOP-1.1.3-17 kódjelű pályázati felhívásra támo-
gatási kérelem benyújtását 1 fő foglalkoztatására, 100% támogatási intenzitással az előterjesz-
tés szerinti tartalommal. A Képviselő-testület bízza meg a Bertalanné Drávucz Katalin pol-
gármestert a szerződés aláírására. A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a 
következő határozatot hozza:  
 
 




