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 X. 
 
 
 
 

Iktatószám:  262-7/2017. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

PÉNZÜGYI-ELLEN ŐRZŐ-
KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA     

 
2017. április 27-én megtartott,    

képviselő-testület tagjaival kibővített, ny í l t ,  so ron  k í v ü l i  üléséről 
 

 
 
 

87/2017. (IV.27.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítá-
sára 
 

88/2017. (IV.27.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

2. napirendi pont felvétele napirendre 
 
 

89/2017. (IV.27.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

3. napirendi pont felvétele napirendre 
 

90/2017. (IV.27.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

4. napirendi pont felvétele napirendre 
  
 

91/2017. (IV.27.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

5. napirendi pont felvétele napirendre 
 

92/2017. (IV.27.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

6. napirendi pont felvétele napirendre 

93/2017. (IV.27.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Napirend megállapítására 
 

94/2017. (IV.27.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat pályázat benyújtására önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, 
a pályázat saját erejének biztosítása 
 

95/2017. (IV.27.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat a Jászladány, Kossuth L. u. 106. sz. 
(2646 hrsz.) ingatlan vonatkozásában telekmeg-
osztás lebonyolítására 
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96/2017. (IV.27.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat előirányzat átcsoportosítás Jászkapitány 
útiköltségeinek elszámolására 
 

97/2017. (IV.27.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat előirányzat Jászkapitány útiköltségeinek 
elszámolására 
 

98/2017. (IV.27.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat átcsoportosítás Jászkapitány útiköltsége-
inek elszámolására 
 

99/2017. (IV.27.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat Jászladány, Vendel u. 1. szám (2390 
hrsz.) alatti ingatlanon található lakóépület vize-
sedésével kapcsolatos szakértői ajánlat kiválasz-
tására 
 

100/2017. (IV.27.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat a polgármester illetményének és költség-
térítésének megállapítására, a 265/2014. (X.21.) 
számú képviselő-testületi határozat módosítására 
 

101/2017. (IV.27.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat az Új Néplap külön kiadványára szóló 
ajánlat megtárgyalására 
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 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült:  2017. április 27-án Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- 

testület PÉNZÜGYI-ELLEN ŐRZŐ-KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA   
képviselő-testület tagjaival kibővített, n y í l t,   s o r o n  kívüli   ülésén a 
Polgármesteri Hivatal dísztermében. 

 
 
Jelen vannak:   

  
Bagi Zsolt Arnold 
Bertalan László 
Gyárfás Lajos 
Tóth Imre 
Donkó Veronika 
Drávuczné Karkus Zsuzsanna 
Major Antal 
   

    7 fő bizottsági tag 
 
Tanácskozási joggal jelenlévők: 
  
   
 Lovász Imre jegyző 
 Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 Mezei Norbert        pénzügyi osztályvezető 
 Seresné Lados Éva képviselő 
 Dr Bakos Beáta képviselő 
 Szöllősi János  képviselő 
  
   
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: tisztelettel köszönti a bizottság tagjait és a megjelente-
ket. Megállapítja, hogy a bizottság 7 tagjából 7 fő jelen van, az ülés határozatképes. Javasolja, 
hogy a bizottság 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  7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő 
határozatot hozza: 
 
 
87/2017. (IV.27.) 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. április 27-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?  
Javasolja, hogy a nyílt ülés 2. napirendi pontja az Előterjesztés a Jászladány, Kossuth L. u. 
106. sz. (2646 hrsz.) ingatlan vonatkozásában telekmegosztás lebonyolítására kerüljön, 
melynek előadója: Müllerné Braun Erika intézményvezető, Lóczi István aljegyző legyen. 
Javasolja továbbá a 3. napirendi pontnak a „Előterjesztés előirányzat átcsoportosításra 
Jászkapitány útiköltségeinek elszámolására legyen”, melynek előadója Mezei Norbert 
pénzügyi osztályvezető, 4. napirendi pontnak „Előterjesztés Jászladány, Vendel u. 1. szám 
(2390 hrsz.) alatti ingatlanon található lakóépület vizesedésével kapcsolatos szakértői ajánlat 
kiválasztására”, melynek előadója: Lovász Imre jegyző 5. napirendi pontja „Előterjesztés a 
polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására, a 265/2014. (X.21.) számú 
képviselő-testületi határozat módosítására”, melynek előadója: Lovász Imre jegyző, 6. 
napirendi pontként  „El őterjesztés az Új Néplap külön kiadványára szóló ajánlat 
megtárgyalására”, melynek előadója, Bertalanné Drávucz Katalin polgármester. 
  

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke szavazásra teszi ki ért egyet a javaslattal, hogy a nyílt 
ülés 2. napirendi pontjaként az Előterjesztés a Jászladány, Kossuth L. u. 106. sz. (2646 hrsz.) 
ingatlan vonatkozásában telekmegosztás lebonyolítására kerüljön, melynek előadója: Müller-
né Braun Erika intézményvezető, Lóczi István aljegyző legyen.   
A javaslatot a bizottság  7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot 
hozza: 

  
88/2017. (IV.27.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
2. napirendi pont felvétele napirendre 
 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsága a következő napirendi ponttal egészíti ki a 
nyílt ülésének napirendjét: 
 
2./ Előterjesztés a Jászladány, Kossuth L. u. 106. sz. (2646 hrsz.) ingatlan 

vonatkozásában telekmegosztás lebonyolítására  
Előadó: Müllerné Braun Erika intézményvezető, 

  Lóczi István aljegyző 
 

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

 
 

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke szavazásra teszi ki ért egyet a javaslattal, hogy a nyílt 
ülés 3. napirendi pontjaként az Előterjesztés előirányzat átcsoportosításra Jászkapitány úti-
költségeinek elszámolására melynek előadója Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető legyen? 
 A javaslatot a bizottság  7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határoza-
tot hozza: 

  
89/2017. (IV.27.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
3. napirendi pont felvétele napirendre 
 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsága a következő napirendi ponttal egészíti ki a 
nyílt ülésének napirendjét: 
 
3./ Előterjesztés előirányzat átcsoportosításra Jászkapitány útiköltségeinek 

elszámolására  
Előadó: Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 

   
     Erről értesülnek:  
  

  1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
 
 
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke szavazásra teszi ki ért egyet a javaslattal, hogy a nyílt 
ülés 4. napirendi pontjaként az Előterjesztés Jászladány, Vendel u. 1. szám (2390 hrsz.) alatti 
ingatlanon található lakóépület vizesedésével kapcsolatos szakértői ajánlat kiválasztására le-
gyen, melynek előadója Lovász Imre jegyző? 
  
A javaslatot a bizottság  7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot 
hozza: 

  
90/2017. (IV.27.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
4. napirendi pont felvétele napirendre 
 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsága a következő napirendi ponttal egészíti ki a 
nyílt ülésének napirendjét: 
 
4./ Előterjesztés Jászladány, Vendel u. 1. szám (2390 hrsz.) alatti ingatlanon 

található lakóépület vizesedésével kapcsolatos szakértői ajánlat kiválasz-
tására  
Előadó: Lovász Imre jegyző 
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     Erről értesülnek:  
  

  1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
 
 
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke szavazásra teszi ki ért egyet a javaslattal, hogy a nyílt 
ülés 5. napirendi pontjaként az Előterjesztés a polgármester illetményének és 
költségtérítésének megállapítására, a 265/2014. (X.21.) számú képviselő-testületi határozat    
Módosítására legyen, melynek előadója Lovász Imre jegyző legyen? 
  
A javaslatot a bizottság  7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot 
hozza: 

  
91/2017. (IV.27.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
5. napirendi pont felvétele napirendre 
 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsága a következő napirendi ponttal egészíti ki a 
nyílt ülésének napirendjét: 
 
 
5./ Előterjesztés a polgármester illetményének és költségtérítésének        
     megállapítására, a 265/2014. (X.21.) számú képviselő-testületi határozat    
     módosítására 

       Előadó: Lovász Imre jegyző 
   

   Erről értesülnek:  
  

  1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
 
 
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke szavazásra teszi ki ért egyet a javaslattal, hogy a nyílt 
ülés 6. Napirendi pontként  „Előterjesztés az Új Néplap külön kiadványára szóló ajánlat meg-
tárgyalására” melynek előadója Bertalanné Drávucz Katalin polgármester legyen? 
  
A javaslatot a bizottság  7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot 
hozza: 

  
92/2017. (IV.27.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
6. napirendi pont felvétele napirendre 
 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsága a következő napirendi ponttal egészíti ki a 
nyílt ülésének napirendjét: 
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6./ Előterjesztés az Új Néplap külön kiadványára szóló ajánlat megtárgyalá-  
    sára 
     Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 

   
 

   Erről értesülnek:  
  

  1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
 
 
 
Bagi Zsolt Arnold szavazásra teszi, ki fogadja el a 6 nyílt és 2 zárt napirendi pontból álló 
napirendet, melyet a bizottság   7 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő hatá-
rozatot hozza: 
 
 
93/2017. (IV.6.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Napirend megállapítására 
 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság a 2017. április 27-i soron kívüli ülés napirendjét a követke-
zőképpen fogadja el: 
    

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

 
1./ Előterjesztés „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” 

felhívásra pályázat benyújtására 
Előadó: Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 
 

2./ Előterjesztés a Jászladány, Kossuth L. u. 106. sz. (2646 hrsz.) ingatlan vonatko-
zásában telekmegosztás lebonyolítására 

 Előadó: Müllerné Braun Erika intézményvezető, 
   Lóczi István aljegyző 

 
3./ Előterjesztés előirányzat átcsoportosításra Jászkapitány útiköltségeinek elszámo-

lására 
 Előadó: Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető, 
  

4./ Előterjesztés Jászladány, Vendel u. 1. szám (2390 hrsz.) alatti ingatlanon talál-
ható lakóépület vizesedésével kapcsolatos szakértői ajánlat kiválasztására 

 Előadó: Lovász Imre jegyző 
  

5./ Előterjesztés a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításá-
ra, a 265/2014. (X.21.) számú képviselő-testületi határozat módosítására 

 Előadó:  Lovász Imre jegyző 
  

6./ Előterjesztés az Új Néplap külön kiadványára szóló ajánlat megtárgyalására 
 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 



8 
 

  
 

Z árt ülés:Z árt ülés:Z árt ülés:Z árt ülés:    

 
7./ Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő Jászladány, külterület 0563 

hrsz. alatt található legelő művelési ágú külterületi ingatlan, valamint a Jászla-
dány, belterület 138/1 hrsz-ú kivett beépítetlen terület bérletére vonatkozó kére-
lem megtárgyalására  
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
  

8./ Előterjesztés a Jászladány, Szélmalom u. 12. szám (1029 hrsz.) alatti ingatlan 
ajándékozási ajánlatának megtárgyalására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester  

 
 Erről értesül:   

 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
 
 

 
1. NAPIRENDI   PONT 
Előterjesztés „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” felhívásra 
pályázat benyújtására 
Előadó: Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 

 

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: felkéri Mezei Norbertet ismertesse szóban az írásos elő-
terjesztést. 
Mezei Norbert: helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős mi-
niszterrel közösen pályázatot hirdetett melyen érdemes volna részt venni az önkormányzat-
nak. Gyakorlatilag 15 millió forintra lehet pályázni, a beadási határidő május 2-a. A pályázat 
támogatási intenzitása 85%-os, a pályázat teljes költsége: 17 646 999 Ft. Az Ady Endre 218 
m, Bajcsy tp. 516 m, Dr. Izsó u. 125 m, Tisza u. 141 m, Pillangó 218, Új utca 560 m, összesen 
1800 m járda készülne el. Gyakorlatilag a költségvetésben kell biztosítani az önerőt (15%), 
ami 2 647 050 forint, azonban a következő költségvetési évre is át lehet vinni a munkálatokat. 
A pályázat önerejét, 2.647.050 forintot a Képviselő-testületnek a költségvetésében javasolja 
biztosítani, a várható iparűzési adó többletbevétele terhére. 

Major Antal : van-e információ arra, hogy az állam hogyan támogatja az önkormányzatot a 
munkabér emelkedés miatt? 

Mezei Norbert: semmilyen információt nem kaptak róla. A jövő évi költségvetési tervben 
kell tervezni a saját erőt. 

Major Antal : úgy támogatja a pályázatot, ha azt 2018-ra átviszik, mert az idén már nagyon 
sok a kiadás, kötelezettség.  

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: ez most kerül benyújtásra, kicsi az esély arra, 
hogy ebben az idén döntés születik. A saját erőt a 2018. évi költségvetésben kell ténylegesen 
biztosítani. A bérekkel kapcsolatos többlet kiadások miatt keletkezett hiányról annyi informá-
ciója van, hogy a kompenzáció települési szinten számolható, melyet az adó erő képességhez 
kötnek. Ha az egy főre jutó adóerő képesség nem éri el a 64 ezer forintot, akkor van rá esély a 
plusz támogatásra. Ha 2018-ban ehhez kötik, akkor lehet, hogy az idén is. Jászladányon ez a 
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mutató 13 ezer forint, tehát alatta vagyunk, számíthatunk támogatásra. Hogy milyen mérték-
ben, azt még nem lehet tudni.  

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek elfogadásra java-
solja a pályázat benyújtását a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. 
évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont c) alpontjában meghatározottak szerint a Belügymi-
nisztériumhoz, az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati 
kiírásra, jászladányi belterületi járdák felújítására. A pályázat teljes költsége: 17 646 999,- Ft, 
a támogatás összege (85%): 14 999 949,- Ft, önerő (15%): 2 647 050,- Ft. A Képviselő-
testület a pályázat saját erejét 2 647 050,- Ft-ot az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a 
várható iparűzési adó többletbevétele terhére biztosítsa. A bizottság 7 igen szavazattal egy-
hangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:  

 
94/2017.(IV.27.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat pályázat benyújtására önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések tá-
mogatására, a pályázat saját erejének biztosítása 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek pályázat 
benyújtását a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 
törvény 3. melléklet II. 2. pont c) alpontjában meghatározottak szerint a Belügyminisz-
tériumhoz, az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati 
kiírásra, jászladányi belterületi járdák felújítására. 
A pályázat teljes költsége: 17 646 999,- Ft 
Támogatás összege (85%): 14 999 949,- Ft 
Önerő (15%): 2 647 050,- Ft 
 
Képviselő-testület a pályázat saját erejét 2 647 050,- Ft-ot az önkormányzat 2017. évi 
költségvetésében a várható iparűzési adó többletbevétele terhére biztosítsa. 
 
Felelős:  Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 
Határid ő:  2017. május 2. 

 
Erről értesül:   

 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
 
2. NAPIRENDI   PONT 
Előterjesztés a Jászladány, Kossuth L. u. 106. sz. (2646 hrsz.) ingatlan vonatkozásában te-
lekmegosztás lebonyolítására  
Előadó: Müllerné Braun Erika intézményvezető, 

Lóczi István aljegyző 
 

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: felkéri Müllerné Braun Erika intézményvezetőt ismer-
tesse szóban az írásos előterjesztést. 
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Müllerné Braun Erika : mosodát szeretnének kialakítani, hogy ne Miskolcra kelljen vinni az 
ágyneműt mosatni. A meglévő közműveket gazdaságosan nem tudnák a leendő mosodába 
vinni, új bekötéseket kell kérni. Egy helyrajzi számra azonban nem lehet két azonos közművet 
bekötni. Ezért szükséges a telekmegosztás. Aljegyző segíti a megosztás lebonyolításában, 
árajánlat is megérkezett. Az intézmény költségvetése rendelkezik a szükséges anyagi fedezet-
tel. 

Lóczi István aljegyző: tulajdonképpen a jelenlegi közműveket el lehetne vezetni a leendő 
mosókonyhához, azonban azt a térburkolat bontásával, a szennyvíz fölfelé vezetésével lehetne 
megoldani. A helyszíni bejárást követően döntötték el, hogy a telekmegosztás a legjobb meg-
oldás.  

Göröcs László: várható a gáz bekötés díjának a többszörösére emelkedése, ezért célszerű 
lenne minél hamarabb elkészíttetni, bejegyeztetni a telekmegosztást.  

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: a telekmegosztás költsége bruttó 317.500 forint? 

Müllerné Braun Erika : igen, a költségvetésben 2.750.000 forint van betervezve, és az ala-
pítványnál is rendelkezésünkre áll bizonyos támogatási lehetőség. 

Bertalan László: a kis szociális otthonban nincs olyan helyiség, amelyben el lehet helyezni a 
mosodát? A kialakítása mennyibe fog kerülni? Gépek, és dolgozók is szükségesek a mosodá-
ba. 

Müllerné Braun Erika : az új szárító és mángorló vásárlása megtörtént. Még egy mosógépet 
szeretnének vásárolni. A mosatás havi költsége 200-250 ezer forintba kerül, melyet meg tud-
nának takarítani. A jelenlegi mosoda rész alá van dúcolva. Ezen kívül a település intézménye-
inek mosási szükségletét is meg tudnák oldani (függönyök, terítők stb…). A jelenlegi két köz-
alkalmazott és egy közfoglalkoztatottal meg tudják oldani, nem kell több személyzet hozzá.  

Major Antal : így vállalható a beruházás, támogatja.  

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek elfogadásra java-
solja a Jászladány Kossuth L. u. 106 szám alatti, 2646 hrsz. önkormányzati tulajdonú ingatlan 
megosztását az Ozoróczky Mária Szociális Központ mosodájának kialakításához. 
Bízza meg Szabó Imre földmérő mérnököt (Jászberény, Dohány u. 6. adószám: 64357551-2-
36) a 2646 hrsz. ingatlan megosztásával bruttó 317.500 forint vállalkozási díjért, az ajánlatban 
szereplő műszaki tartalommal. A bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a 
következő határozatot hozza:  
 
95/2017.(IV.27.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat a Jászladány, Kossuth L. u. 106. sz. (2646 hrsz.) ingatlan vonatkozásában te-
lekmegosztás lebonyolítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a Jászladány Kossuth L. u. 106 szám alatti, 2646 hrsz. önkormányzati tu-
lajdonú ingatlan megosztását az Ozoróczky Mária Szociális Központ mosodájának ki-
alakításához. 
Bízza meg Szabó Imre földmérő mérnököt (Jászberény, Dohány u. 6. adószám: 
64357551-2-36) a 2646 hrsz. ingatlan megosztásával bruttó 317.500 forint vállalkozási 
díjért, az ajánlatban szereplő műszaki tartalommal.  
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Erről értesül:   
 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
3. NAPIRENDI   PONT 
Előterjesztés előirányzat átcsoportosításra Jászkapitány útiköltségeinek elszámolására  
Előadó: Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 
 

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: felkéri Mezei Norbertet ismertesse a napirendi pontot. 

Mezei Norbert: Jászkapitány úr megkereste Polgármester Asszonyt költségtérítés ügyében. A 
Jászkapitányokra vonatkozó Jász Kapitányok Protokoll Szabályzata rendelkezik arról, hogy a 
tisztség ellátásával kapcsolatban felmerülő útiköltségek fedezésére a jászkapitányt megválasz-
tó település önkormányzata bizonyos összeget különíthet el és bocsájthat rendelkezésére. A 
költségek fedezetéül a 2017. költségvetési évben a non-profit szervezeteknél tartalékba helye-
zett összeget javasolja. Nem lehet tudni hány helyre kap meghívást, mekkora költséget jelent. 
Előző jászkapitányok beszámolója szerint 100 helyre is hívhatják.  

Major Antal : a korábbi jászkapitány mekkora támogatást kapott?  

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: nem kapott költségtérítést.  

Major Antal : ezt a tisztséget ő vállalta, ellátja, de túlzásnak tartja. 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a protokoll szabályzat lehetőséget ad erre, de 
nem írja le, hogy teljes mértékben finanszírozni kell az úti költséget. A kérésből egyértelmű 
volt, hogy úti költségeinek valamennyi részét kéri. A jászkapitánynak felmerülnek még más 
költségei is pl. virágcsokor, ital, édesség. 

Major Antal : fenntartja véleményét, hiszen vállalta, hogy minden „terhével, hírnevével” vál-
lalta.  

Bertalan László: jászkapitány választáskor az is szempont volt, hogy ki milyen háttérrel ren-
delkezik. Az előterjesztésben szereplő összeg hogyan lett meghatározva. 

Mezei Norbert: ez egy keretösszeg, a non-profit szervezeteknél ennyi a tartalékba helyezett 
összeg. A költségvetésben már meg van tervezve, nem növeli azt. Keretösszeg, kiküldetési 
rendelvényen havonta el tud számolni vele.  

Tóth Imre : nem zárkózik el a költségek valamilyen vállalásától, azonban konkrét összeg 
meghatározását javasolja, nem pedig egy nyitott számlát. Erre a naptári évre javasolja a meg-
állapítást, azonban a 480.000 forint 10.000 kilométer útiköltségét fedezi, melyet nem tart reá-
lisnak. 200-300.000 forintot tart reálisnak, és az e fölötti költségeket mint ahogyan Major An-
tal is mondta, vállalta.  

Szöllősi János: hivatalosan június 24-én lesz beiktatva, gyakorlatilag fél évre kell megállapí-
tani az útiköltséget. 2018-ban majd újabb 6 hónapra megállapítják az útiköltség keretét.   Ja-
vasolja keretösszeg megállapítását, de 480.000 forintot túlzónak tartja.  

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: annak az eldöntését kéri, hogy keretösszeget 
kapjon-e a jászkapitány vagy ne. Az előterjesztésben az összeg azért szerepel, mert ez a ren-
delkezésre bocsájtható összeg. Amennyiben nem használja fel, megmarad. A beiktatását kö-
vető időszakra kérte, de nem csak a Jászságban, megyei és országos rendezvényeken is képvi-
seli a Jászságot. Felhívja a figyelmet a Protokoll szabályzatra: a tisztség ellátásával kapcso-
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latban felmerülő útiköltségek fedezésére az őt megválasztó település önkormányzata bizonyos 
összeget különít el.  

Tóth Imre : mint a pénzügyi bizottság tagja, azonban nem bizonyos összeget, hanem konkrét 
összeget, kíván meghatározni.  

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: az a zavaró, hogy összeg lenne meghatározva. A 
döntésnek csak azt kellene csak tartalmazni, hogy a felmerülő költségeket vállalja-e a bizott-
ság vagy nem. Keretösszeget is meghatározhat a képviselő-testület előre is és utólag is. 

Bertalan László: egy évről, vagy erről az évről határoznak most.  

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: csak erre a költségvetési évre kell javaslatot ten-
ni.  

Donkó Veronika: a kiküldetési rendelvényt Bertalanné Drávucz Katalin polgármester fogja 
utalványozni, Mezei Norbert pedig ellenjegyezni. Látni fogja az önkormányzat, hogy megje-
lent-e ezeken a helyeken, ellenőrizheti. A keretet csak „rendelkezésre tartja”. A jászkapitány 
nem csak a jászokat, hanem a települést is képviseli ebben az időszakban. Nem kellene szo-
rosra húzni a nadrágszíjat.  

Major Antal : fenntartja véleményét, hiszen a jászkapitányi tisztséggel erkölcsi és elvi dolgo-
kat vállalt magára, mely nem egyeztethető össze az útiköltség átalánnyal. Nem az összeggel 
vitatkozik.  

Bertalan László: javasolja 150.000 forint keret megállapítását erre az évre.  

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: a döntés célja, hogy a rendelkezésre álló 480.000 forint-
ból lenne biztosítva a jászkapitány útiköltsége, hogy ne kelljen minden hónapban határozatot 
hozni arról, hogy honnan biztosít a testület fedezetet erre a kiadásra. Egy másik döntéssel pe-
dig maximalizálnák a felhasználható keretet.  

Bertalan László: igaza van Bagi Zsoltnak, de Tóth Imrének és Major Antalnak is, mert el 
lehet költeni három hónap alatt is a 480.000 forintot.  

Tóth Imre : ha nem maximálják az összeget, akkor a 480.000 forint felhasználható. Csak ak-
kor fognak róla tudni, amikor elfogyott a keret, és újabb kérelem fog a bizottság elé kerülni.  

Gyárfás Lajos: és ha azt mondja, hogy nem megy el? Már meg lett választva jászkapitány-
nak. 

Tóth Imre : ez a 22-es csapdája. 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: A regnálási idő egy esztendeig szól. Esztendő 
multával beszámol végzett munkájáról a soron következő Jász Világtalálkozón. Vállalt ha-
gyományőrző feladatát a Kapitányi Tanács irányításával a regnálási év után is tovább folytatja 
emeritus (tiszteletbeli) kapitányként. A jászkapitányi megnevezés élete végéig megilleti. Fel-
adata: A jász hagyományok ápolása, a jász identitás erősítése, a jászok képviselete ünnepsé-
geken és egyéb rendezvényeken, személyének mindenkor a jászok összetartozását kell szim-
bolizál, tagja a Jászkapitányok Tanácsának és a Jászkun Kapitányok Tanácsának, aktívan 
részt vesz  azok munkájában.  

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: a vita során Major Antal javasolta, hogy mivel a felkéré-
se során a jászkapitány vállalta a költségeket, ezért nem javasolja az útiköltségek megtérítését. 
Szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja ezt? A bizottság 1 
igen 5 nem és 1 tartózkodó szavazattal nem fogadja el a javaslatot és a következő határoza-
tot hozza:  



13 
 

 
96/2017.(IV.27.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat Jászkapitány útiköltségeinek elszámolására 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és nem fogadta el a Jászkapitány útiköltség 
meghatározásának elutasítását. 

 
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 Bertalan László javaslatát, hogy a Jászkapitány útiköltségeinek biztosítására 150.000 
forintos keretet határozzanak meg. A bizottság 3 igen 4 nem szavazattal elutasítja és a kö-
vetkező határozatot hozza:  
 
 
97/2017.(IV.27.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat Jászkapitány útiköltségeinek elszámolására 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és nem javasolja a Képviselő-testületnek 
150.000 forintos keret megállapítását a Jászkapitány útiköltségeinek biztosítására. 
 
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 Jászkapitány útiköltségeinek biztosítására szóló hozzájárulás 480.000,- Ft értékben 
történő megállapítását. A bizottság 2 igen 4 nem 1 tartózkodó szavazattal nem fogadja el a 
javaslatot, és a következő határozatot hozza:  
 
 
98/2017.(IV.27.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat Jászkapitány útiköltségeinek elszámolására 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és nem javasolja a Képviselő-testületnek 
480.000,- Ft értékben a Jászkapitány útiköltségeinek biztosítására szóló hozzájárulást.  
 
Erről értesül:   

 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
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Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: a pénzügyi bizottság nem tudott érdemi határozatot hoz-
ni, ezzel a döntést a Képviselő-testületre bízta. 
 
 
 
4. NAPIRENDI   PONT 
Előterjesztés Jászladány, Vendel u. 1. szám (2390 hrsz.) alatti ingatlanon található lakóépü-
let vizesedésével kapcsolatos szakértői ajánlat kiválasztására 
Előadó: Lovász Imre jegyző 
 

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: felkéri Lovász Imre jegyzőt ismertesse a napirendi pon-
tot.  

Lovász Imre jegyző: a Képviselő-testület január 19-én felkérte hogy a Jászladány, Vendel 
utca 1. szám alatti ingatlan vizsgálatához kérjen három szakértőtől árajánlatot, annak megál-
lapítására, hogy az ingatlan falainak felvizesedését, illetve repedéseit okozhatja-e a csapadék-
víz elvezetését szolgáló nyílt csapadékvíz elvezető csatorna.  

Összesen 8 szakértőnek került kiküldésre a felkérés, mely felhívásra 2 szakértő küldte meg 
ajánlatát, melyeket az előterjesztés tartalmaz. 

Major Antal : a bizottság véleménye eredetileg is az volt, hogy nem okozhatja az ingatlan 
vizesedését a csapadékvíz elvezető árok. A békesség fenntartása miatt próbáljuk ezt a lépést 
megtenni. Ha fel kell kérni szakértőt, akkor természetesen a kevesebb költséget jelentő szak-
értő felkérését javasolja.  

Tóth Imre : a szakértői véleménnyel rövid időn belül le lehetne zárni, akkor javasolja a Víz-
vonal Tervező, Szervező és Szolgáltató Kft. megbízását.  

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: felmerült benne, hogy miért az önkormányzatnak kell 
bizonyítani a vétlenségét? 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: igen felmerült az is. Javasolhatja a bizottság azt 
is, hogy amennyiben megrendeli a tulajdonos, és akire nézve kedvezőtlen a szakértő vélemé-
nye, az fizeti a szakértői díjat. Nyilatkoztatni lehet a tulajdonost, hogy vállalja-e.  

Lovász Imre jegyző: célszerű lenne először nyilatkoztatni a tulajdonost, és csak abban az 
esetben kellene megrendelni a szakértőt ha vállalná a díjának a kiegyenlítését abban az eset-
ben, ha nem az önkormányzat hibájából vizesedik a lakása.  

Tóth Imre : melyik szakértőt kérnék fel? Javasolja, hogy az ingatlan tulajdonosa ismerje meg 
a szakértők ajánlatát és döntse el, melyik szakértő legyen felkérve. 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek elfogadásra java-
solja hogy a Jászladány, Vendel utca 1. szám alatti (2390 hrsz.) ingatlan tulajdonosa Kalmár 
Zoltán és felesége ismerje meg a szakértői árajánlatokat, válassza ki, melyik szakértőt bízzák 
meg a feladat elvégzésével, nyilatkozzon, hogy vállalja-e, a szakértői díj kifizetését amennyi-
ben nem az önkormányzat hibájából vizesedik az ingatlana.    
A bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:  
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99/2017.(IV.27.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat Jászladány, Vendel u. 1. szám (2390 hrsz.) alatti ingatlanon található lakóépület 
vizesedésével kapcsolatos szakértői ajánlat kiválasztására 
 

 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
Jászladány, Vendel utca 1. szám alatti (2390 hrsz.) ingatlan tulajdonosa Kalmár Zoltán 
és felesége:  

− Ismerje meg a szakértői árajánlatokat, 
− Válassza ki, melyik szakértőt bízzák meg a feladat elvégzésével, 
− Nyilatkozzon, hogy vállalja-e, a szakértői díj kifizetését amennyiben nem az 

önkormányzat hibájából vizesedik az ingatlana.    

 

Erről értesül:   
 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
 
5. NAPIRENDI   PONT 
Előterjesztés a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására, a 
265/2014. (X.21.) számú képviselő-testületi határozat módosítására 
Előadó: Lovász Imre jegyző 

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: felkéri Lovász Imre jegyzőt ismertesse a napirendi pon-
tot.  

Lovász Imre jegyző: tegnapi nap folyamán a törvényességi felügyelettől kapott egy telefon-
hívást, mely alapján Képviselő-testület elé kell hozni a polgármester illetmény és költségtérí-
téséről szóló előterjesztést, bár a megállapítás mértékét jogszabály írja elő. Egyrészt a ma-
gyarországi önkormányzati törvény előírja, hogy mi alapján kell számolni, melyet befolyásol 
az államtitkári jogállásról szóló törvény, illetve befolyásolja a költségvetésről szóló törvény 
is. Az előterjesztés összegszerűen tartalmazza a kiszámítás módját és mértékét.   

Major Antal : támogatja a javaslatot. 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek elfogadásra java-
solja a Képviselő-testület 265/2014. (X. 21.) számú határozat módosítását a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 71.§ (2) és (4) és (6) bekezdései 
alapján: 2017. január 1. napjától Bertalanné Drávucz Katalin polgármester illetményét havi 
bruttó 598.302,- Ft összegben, költségtérítését bruttó 89.745,- Ft összegben állapítja meg. 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete kérje fel a Polgármesteri Hivatal 
Igazgatási Osztály munkaügyi előadóját, hogy a megállapított illetmény, valamint 
költségtérítés számfejtéséről a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Igazgatóságának Illetmény számfejtési Irodáján keresztül gondoskodjon.  
A bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:  
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Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására, a 265/2014. 
(X.21.) számú képviselő-testületi határozat módosítására 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek a 
265/2014. (X. 21.) számú határozat módosítását a Magyarország helyi önkormányzata-
iról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 71.§ (2) és (4) és (6) bekezdései alapján:   
2017. január 1. napjától Bertalanné Drávucz Katalin polgármester illetményét havi 
bruttó 598.302,- Ft összegben, költségtérítését bruttó 89.745,- Ft összegben állapítja 
meg. 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete kérje fel a Polgármesteri 
Hivatal Igazgatási Osztály munkaügyi előadóját, hogy a megállapított illetmény, 
valamint költségtérítés számfejtéséről a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Igazgatóságának Illetmény számfejtési Irodáján keresztül gondoskodjon. 
 
Erről értesül:   

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

 

 

6. NAPIRENDI   PONT 
Előterjesztés az Új Néplap külön kiadványára szóló ajánlat megtárgyalására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: felkéri Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert ismer-
tesse a napirendi pontot.  

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: az Új Néplap azzal az ajánlattal kereste meg, 
hogy a Jász Világtalálkozó kapcsán külön kiadványt készítenének. Kérte, hogy a legminimáli-
sabb oldalszámban 16-24 oldalig határozzák meg a kiadvány terjedelmét. 15.000 példányban 
készülne el, szórólapot is tudna helyettesíteni, 16-24 oldalból 6-8 oldal csak Jászladány Ön-
kormányzatáról szólna, a többit a szerkesztőség tölti meg. A 16 oldal ára bruttó 500.000 fo-
rint. 2000 példányt ingyen kapna a település, melyet ki is vinnének a lakosságnak. Mintának 
bemutatták Jászárokszállás, Jászivány, Jászapáti településeken megjelent kiadványt.  

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: mivel a Világtalálkozó költségvetése a Művelődési Ház-
nál lett megtervezve, a költségeket is oda kell tervezni. 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: a média költsége milliós tétel lesz. 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek elfogadásra java-
solja  Új Néplap külön kiadványára szóló ajánlat elfogadását bruttó 500.000 forint értékben,  
15.000 példányszám megjelenésével, 12-16 oldalban, melyben 6-8 oldal a XXIII. Jász Világ-
találkozót illetve a Jászladányt mutatja be, valamint 2.000 példányt Jászladány lakossága ré-
szére biztosít a Néplap hálózata terjesztésében.  
A bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot hozza:  
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