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XVIII. 
 
 
 
 

Iktatószám:  262-12/2017. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

PÉNZÜGYI-ELLEN ŐRZŐ-
KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA     

 
2017. augusztus 24-én megtartott,  

ny í l t , so ro n  k í vü l i üléséről 
 
  
148/2017. (VIII.24.) Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
határozata 
 

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megálla-
pítására 
 

149/2017. (VIII.24.) Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
határozata 
 

2. napirendi pont felvétele napirendre 
 

150/2017. (VIII.24.) Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
határozata 
 

Módosított napirend megállapítására 
 

151/2017. (VIII.24.) Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
határozata 

Javaslat Jászladány Nagyközség Településké-
pi Arculati Kézikönyvének és a Településképi 
rendeletének elkészítéséhez vállalkozási szer-
ződés megkötésére 
 

152/2017. (VIII.24.) Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
határozata 

Javaslat a Jászladányi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat kérelmére 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: 2017. augusztus 24-én Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testület PÉNZÜGYI-ELLEN ŐRZŐ-KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA  n y í l t, s 
o r o n  k í v ü l i ülésén a Polgármesteri Hivatal dísztermében. 

 
 
Jelen vannak:   

 
Bagi Zsolt Arnold 
Gyárfás Lajos 
Bertalan László 
Drávuczné Karkus Zsuzsanna 
Major Antal 
 

  5 fő bizottsági tag 
 
Tanácskozási joggal jelenlévők: 
  
 Lóczi István aljegyző 
 Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 Major Ferencné  alpolgármester 
 Mezei Norbert pénzügyi oszt. vez. 
  
  
  

Bagi Zsolt Arnold: tisztelettel köszönti a bizottság tagjait és a megjelenteket. Megál-
lapítja, hogy a bizottság 7 tagjából 5 fő jelen van, az ülés határozatképes. Javasolja, 
hogy a bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet Bertalan László hitelesítse.  
 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 

Bagi Zsolt Arnold szavazásra teszi, ki az, aki elfogadja Bertalan Lászlót jegyzőkönyv 
hitelesítőnek? A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő 
határozatot hozza: 
 
 
148/2017. (VIII.24.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság a 2017. augusztus 24-i Pénzügyi-
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Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság jegyzőkönyvének hitelesítésére Ber-
talan Lászlót jelöli ki.  
 
Erről értesül:  
 

 1./  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság   
 
 
Bagi Zsolt Arnold: a meghívót, és a napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket 
mindenki megkapta írásban. Kívánják-e a napirendet kiegészíteni, módosítani?  
 
  
  Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 

 
Bagi Zsolt Arnold: Javasolja, hogy a nyílt ülés 2. napirendi pontja az „Előterjesztés a 
Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmének megtárgyalására” melynek 
előadója Bertalanné Drávucz Katalin polgármester és Lóczi István aljegyző legyen.  
  

 Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 
 

Bagi Zsolt Arnold: szavazásra teszi ki ért egyet a javaslattal, hogy a nyílt ülés 2. napi-
rendi pontja az „Előterjesztés a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérel-
mének megtárgyalására” melynek előadója Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
és Lóczi István aljegyző legyen.   
 
A javaslatot a bizottság  5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő 
határozatot hozza: 
 
149/2017.(VIII.24.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
2. napirendi pont felvétele napirendre 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsága a következő napirendi ponttal egé-
szíti ki a nyílt ülésének napirendjét: 
 
2./ Előterjesztés a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat ké-

relmének megtárgyalására 
 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 

Lóczi István aljegyző 
 
   

 Erről értesül:  
1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
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Bagi Zsolt Arnold: szavazásra teszi, ki fogadja el a két nyílt és egy zárt napirendi 
pontból álló módosított napirendet, melyet a bizottság  5 igen szavazattal egyhangú-
lag elfogad és a következő határozatot hozza: 
 
 
150/2017.(VIII.24.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Módosított napirend megállapítására 
 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság a 2017. augusztus 24-i soron kívüli ülés 
napirendjét a következőképpen fogadja el: 
 
    

N apirenN apirenN apirenN apirend :d  :d  :d  : 

 
1./ Előterjesztés Jászladány Nagyközség Településképi Arculati Kézikönyvének és 

a Településképi rendeletének elkészítéséhez vállalkozási szerződés megkötésére 
 

 Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
   Lóczi István aljegyző 
 
 

2./  Előterjesztés a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmének meg-
tárgyalására 

 
 Előadó:  Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

   Lóczi István aljegyző 
 

 

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

 
3./ Előterjesztés a Mega-Flex Kft. kérelmére az Ezermester Szaküzlet (5055 Jász-

ladány, Hősök tere 2.) ablakfóliázás költségeivel kapcsolatban 
 
  Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 

  
 

 
Erről értesül:   

 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
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1. NAPIRENDI   PONT 
Előterjesztés Jászladány Nagyközség Településképi Arculati Kézikönyvének és a Te-
lepülésképi rendeletének elkészítéséhez vállalkozási szerződés megkötésére 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

 Lóczi István aljegyző 
  

Bagi Zsolt Arnold: kérdi Bertalanné Drávucz Katalint és Lóczi Istvánt, kívánják-e az 
előterjesztést kiegészíteni. 

 

Lóczi István: A 2016. évi LXXIV. törvény meghatározta, hogy a korábbi helyi építési 
szabályzat mellett egy településképi rendeletet kell hozni minden önkormányzatnak, 
amelynek melléklete a Településképi Arculati Kézikönyv. Ennek elkészítésére adtak 
egy határidőt, amely korábban 2017. október 1-e volt. A múlt héten voltunk egy tájé-
koztatón a Megyeházán, ahol ezt a határidőt 2017. december 31-ig kitolták. Számos 
dolgot kell a településeknek ebben leírni és összefésülni, és ezt csak arra jogosultság-
gal rendelkező szakember teheti. Ahogy a mellékelt vállalkozási szerződésből láthatják 
a bizottság tagjai, Dankó Zoltán okleveles építészmérnököt kértük fel az Arculati Ké-
zikönyv és a Településképi rendelet elkészítésére. A szerződésben szerepel, hogy en-
nek mit kell tartalmaznia, valamint az 5. pont leírja, hogy ő a tevékenységéért 
600.000.- Ft (alanyi ÁFA mentes) díjat kér. Ehhez szeretném ismertetni azt a levelet, 
amelyet nemrégiben kaptunk, miszerint az elfogadott Ktv. módosítás értelmében, a 
10 000 lakos alatti, 32 000 forint egy lakosra jutó adóerő képességet el nem érő telepü-
lési önkormányzatok 1 millió forint támogatásban részesülnek, a települések védelmé-
ről szóló törvényben szereplő Arculati Kézikönyv elkészítésével kapcsolatos kiadások 
finanszírozására. A támogatást kizárólag a Településképi Arculati Kézikönyv elkészí-
tésével kapcsolatosan felmerülő feladatokra használhatják fel, úgy, mint a települési 
főépítész megbízása, szakértői megbízási díj, szerkesztői feladatok, Arculati Kézi-
könyv weboldallal kapcsolatos kiadásainak kiegészítése. Tehát a szerződésben szerep-
lő összeg tulajdonképpen finanszírozásra kerül állami költségvetésből. Javasolja a bi-
zottságnak a vállalkozási szerződés elfogadását. 

 

Bagi Zsolt Arnold: Ez miért kötelező? 

 

Lóczi István: Arra hivatkoztak, hogy a korábbi Helyi Építési Szabályzatok különálló-
ak voltak, és ahogy egy-egy település elképzelte, annak megfelelően készültek el. És 
most 2018-tól egy egységeset szeretne a Minisztérium. Erre adtak ki egy sémát, amely 
minden településre érvényes. Ezzel szeretnék a települések arculatát javítani.  

 

Major Antal: A korábbi Településrendezési Terv most hatályon kívül került? 

 

Lóczi István: Egyelőre nem. 



6 
 

 

Major Antal: Kell esetleg a Rendezési Tervet módosítani? 

 

Bertalanné Drávucz Katalin: Úgy tudom, a kettő kiegészítheti egymást, de nem lehet 
átfedés.  

 

Bagi Zsolt Arnold elnök kérdi, hogy az írásos anyaggal, valamint az elmondottakkal 
kapcsolatban van-e még valakinek kérdése, észrevétele. 

 

 Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

 

Bagi Zsolt Arnold, szavazásra teszi, ki az, aki javasolja a Képviselő-testületnek elfo-
gadásra Jászladány Nagyközség Településképi Arculati Kézikönyvének és a Telepü-
lésképi rendeletének elkészítéséhez vállalkozási szerződés megkötését. A bizottság 5 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot 
hozza:  
 
151/2017.(VIII.24.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat Jászladány Nagyközség Településképi Arculati Kézikönyvének és a Te-
lepülésképi rendeletének elkészítéséhez vállalkozási szerződés megkötésére 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra ja-
vasolja Jászladány Nagyközség Településképi Arculati Kézikönyvének és a Te-
lepülésképi rendeletének elkészítéséhez vállalkozási szerződés megkötését Dankó 
Zoltán okl. építészmérnökkel 600 ezer forint (alanyi Áfa mentes) díj ellenében. 

 
Erről értesül:   

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

 
 
 
2. NAPIRENDI   PONT 
Előterjesztés a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmének megtár-
gyalására 

 
 Előadó:  Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

   Lóczi István aljegyző 
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Bagi Zsolt Arnold elnök: Észrevételezi, hogy a támogatói okiratban augusztus 5-e és 
augusztus 6-a van megjelölve a rendezvény időpontjaként, míg a kérelemben szeptem-
ber 9. és szeptember 10. szerepel.  
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Ráadásul a támogatói okirat szerint, a 
támogatásként kapott összeggel szeptember 5-ig el kellene számolni. Ebben az esetben 
nem értem, hogy akarják szeptember 9-én megtartani a rendezvényt. 
 
Mezei Norbert: Elképzelhető, hogy közben nyújtottak be kérelmet az időpontok mó-
dosítására. 
 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Éppen ezek tisztázása miatt kértük, hogy 
vegyen részt az ülésen Czibak László elnök. Úgy gondolom, hogy ennek hiányában 
nem lehet érdemben dönteni a kérdésben. Nem egyértelmű, hogy a 250 000 forintot az 
Önkormányzattól a Minisztériumi támogatáson felül kérik, vagy azért, hogy meg tud-
ják valósítani a rendezvényt és ha megérkezik a támogatás akkor visszafizetnék. Ezen 
kívül olyan eszközök biztosítását kérik az Önkormányzattól, amelyek nincsenek birto-
kunkban. Ezeket a kérdéseket úgy lehetne tisztázni, ha Czibak László elnök személye-
sen megjelenne. 
 
Bertalan László: A kérelemben szerepel, hogy a színpad őrzését meg tudják oldani. 
Én ezt is megkérdőjelezem. Ezt is tisztázni kellene, hogy hogyan akarják megvalósíta-
ni. 
 
Bagi Zsolt Arnold elnök: Mivel a kérelemben és a támogatói okiratban szereplő idő-
pontok nincsenek összhangban, javasolja a bizottságnak, hogy kérjék meg Czibak 
Lászlót a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, hogy pontosítsa ké-
relmét. 
 
Bagi Zsolt Arnold elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadja a javaslatot, mely szerint 
a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét ebben a formában a bizott-
ság nem tudja érdemben tárgyalni, ezért nem javasolja elfogadni a kérelmet a képvise-
lő-testületnek, egyben Czibak László elnököt felkéri a kérelem pontosítására. 
 
A bizottság a javaslatot 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő 
határozatot hozza: 
 
152/2017.(VIII.24.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmére 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek nem javasolja 
elfogadásra a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét, tekintettel 
arra, hogy a kérelemben és a támogatási szerződésben szereplő dátumok nincse-




