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Iktatószám:  262-16/2017. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

PÉNZÜGYI-ELLEN ŐRZŐ-
KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA     

 
2017. november 8-án megtartott,  
ny í l t , so ro n  k í vü l i  üléséről 

 
  
188/2017. (XI.8.) számú Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
határozata 
 

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megálla-
pítására 
 

189/2017. (XI.8.) számú Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
határozata 
 

Napirend megállapítására 

190/2017. (XI.8.) számú Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
határozata 
 

Javaslat a Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 
3. melléklet I. 7. pont és a III. 1. pont szerinti 
„települési önkormányzatok rendkívüli 
önkormányzati támogatására” pályázat 
benyújtására 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: 2017. november 8-án Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testület PÉNZÜGYI-ELLEN ŐRZŐ-KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA  n y í l t,  
s o r o n kívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal dísztermében. 

 
 
Jelen vannak:   

 
Gyárfás Lajos levezető elnök 
Bertalan László 
Tóth Imre 
Donkó Veronika 
Drávuczné Karkus Zsuzsanna 
 

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

Gyárfás Lajos levezető elnök: tisztelettel köszönti a bizottság tagjait és a megjelente-
ket. Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke távol maradása miatt felkérte az ülés levezeté-
sére. Major Antal előre jelezte távolmaradása okát. Tóth Imre jelezte, hogy késni fog. 
Megállapítja, hogy a bizottság 7 tagjából 4 fő jelen van, az ülés így is határozatképes. 
Javasolja, hogy a bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet Bertalan László hitelesítse.  
 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 
 

Gyárfás Lajos levezető elnök szavazásra teszi, ki az, aki elfogadja Bertalan Lászlót 
jegyzőkönyv hitelesítőnek? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és 
a következő határozatot hozza: 
 
 
188/2017. (XI.8.) 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. november 8-i Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság jegyzőkönyvének hitelesítésére Ber-
talan Lászlót jelöli ki.  
 
Erről értesül:  
 

 1./  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság   
 

 
 
Gyárfás Lajos levezető elnök: a meghívót, és a napirendi pontokhoz tartozó előter-
jesztéseket mindenki megkapta írásban. Kívánják-e a napirendet kiegészíteni, módosí-
tani?  
 

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 
 
 

Gyárfás Lajos levezető elnök szavazásra teszi, ki fogadja el az 1 nyílt napirendi pont-
ból álló napirendet, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a 
következő határozatot hozza: 
 
 
189/2017.(XI.8.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata  
Napirend megállapítására 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság a 2017. november 8-i soron kívüli ülés na-
pirendjét a következőképpen 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./  Javaslat a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 
törvény 3. melléklet I. 7. pont és a III. 1. pont szerinti „települési önkormányzatok 
rendkívüli önkormányzati támogatására” pályázat benyújtására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 
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1.NAPIRENDI PONT  
Javaslat a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 
törvény 3. melléklet I. 7. pont és a III. 1. pont szerinti „települési önkormányzatok 
rendkívüli önkormányzati támogatására” pályázat benyújtására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 
 
Tóth Imre bizottsági tag csatlakozik a bizottság munkájához. A jelen lévő bizottsági 
tagok száma 5 főre emelkedik. 
 
Gyárfás Lajos levezető elnök: Kérdi Mezei Norbert pénzügyi osztályvezetőt, kívánja-
e kiegészíteni a napirendi pontot? 
 
Mezei Norbert: Köszöni a lehetőséget. Köszönti a bizottság tagjait és a megjelente-
ket. Az elmúlt héten levélben értesítették az Önkormányzatot, hogy lehetőség van 
rendkívüli önkormányzati támogatásra pályázat benyújtására, határozott céllal. Ennek 
keretében a bentlakó Szociális Központ bérkiegészítésére nyílik lehetőség. 
11.700.000.- forint körüli összeg igénylése valósulhat meg. A pályázat benyújtásának 
határideje november 20-a. 
 
Gyárfás Lajos levezető elnök: Kérdi van-e valakinek kérdése, észrevétele a napirendi 
ponttal kapcsolatban? 
 

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 
 
 
Gyárfás Lajos levezető elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja a Kép-
viselő-testületnek a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi 
XC. törvény 3. melléklet I. 7. pont és a III. 1. pont szerinti „települési önkormányzatok 
rendkívüli önkormányzati támogatására” pályázat benyújtását, melyet a bizottság 5 
igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza: 
 
190/2017.(XI.8.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata  
Javaslat a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 
törvény 3. melléklet I. 7. pont és a III. 1. pont szerinti „települési önkormányzatok 
rendkívüli önkormányzati támogatására” pályázat benyújtására 
 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 
szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet III. 1. pont szerinti „települési ön-
kormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására” pályázat benyújtását. 

 
 

Erről értesül: Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 




