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Iktatószám:  278-1/2018. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ-
KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA     

 
2018. január 17-én megtartott,    

n y í l t ,  s o r o s  üléséről 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

1/2018. (I.17.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítá-
sára 
 

2/2018. (I.17.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata  

Napirend megállapítására 
 

3/2018. (I.17.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat az Orvosi Ügyelet 2017. évi munkájáról 
szóló beszámoló elfogadására 
 

4/2018. (I.17.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat a NÜVI a képviselő-testület két ülése 
között a közmunka programokban foglalkoztatot-
tak által végzett munkákról szóló beszámolójának 
elfogadására 
 

5/2018. (I.17.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat az önkormányzat jogi képviseletével 
megbízott ügyvédi iroda 2017. évi munkájáról 
szóló beszámoló elfogadására 
 

6/2018. (I.17.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat a Jászladány, 1815/2 hrsz-ú ingatlanon 
közvilágítás kiépítésére 
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 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült:  2018. január 17-én Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- 

testület PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ-KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA  
  n y í l t,   s o r o s   ülésén a Polgármesteri Hivatal dísztermében 
 

 
Jelen vannak:   

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

    6 fő bizottsági tag 
 
Tanácskozási joggal jelenlévők: 
  
 Lovász Imre jegyző 
 Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 Major Ferencné alpolgármester  
 Mezei Norbert        pénzügyi osztályvezető 
  
 Göröcs László mb. intézményvezető 
  
  
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: tisztelettel köszönti a bizottság tagjait és a megjelente-
ket. Megállapítja, hogy a bizottság 7 tagjából 6 fő jelen van, az ülés határozatképes. Donkó 
Veronika előre jelezte távolmaradása okát. Javasolja, hogy a bizottság üléséről készült jegy-
zőkönyvet 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  6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő 
határozatot hozza: 
 
 
1/2018. (I.17.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság a 2018. január 17-i Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság jegyzőkönyvének hitelesítésére Tóth Imrét jelöli ki.  
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Erről értesül:  
 

 1./  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság   
 
 
Bagi Zsolt Arnold elnök: 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 elnök szavazásra teszi, ki fogadja el a négy nyílt és egy zárt napirendi 
pontból álló napirendet, melyet a bizottság  6 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a kö-
vetkező határozatot hozza: 
 
 
2/2018. (I.17.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Napirend megállapítására 
 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság a 2018. január 17-i soros ülés napirendjét a következőkép-
pen fogadja el: 

 

N a p i r e n d :  

1./ Beszámoló az orvosi ügyelet 2017. évi munkájáról 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. képviselője 
 

2./ A NÜVI beszámolója a képviselő-testület két ülése között a közmunka programok-
ban foglalkoztatottak által végzett munkákról 
Előadó: Göröcs László mb. intézményvezető 
 

3./ Beszámoló az önkormányzat jogi képviseletével megbízott ügyvédi iroda 2017. évi 
munkájáról 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Deák és Veres Ügyvédi Iroda képviselője 
 

4./ Előterjesztés a Jászladány, 1815/2 hrsz-ú ingatlanon közvilágítás kiépítésére 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 

 
Zárt ülés: 

 
5./ Előterjesztés a Jászladány, Rózsa u. 19. szám (1348 hrsz.) alatti ingatlan 

felajánlásának megtárgyalására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 

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

1. NAPIRENDI   PONT 
Beszámoló az orvosi ügyelet 2017. évi munkájáról 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

 Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. képviselője 

  

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: kérdezi Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert, kí-
vánja-e kiegészíteni az írásos előterjesztést. 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Köszönti a bizottság tagjait. Az Országos Orvosi 
Ügyelet Nonprofit Kft.-t a korábbi évekhez hasonlóan felkérték beszámoló készítésére. Ko-
rábbi képviselő-testületi ülésen volt szó arról, hogy emelést fognak kérni az ellátás finanszíro-
zására, de az majd a költségvetés tervezésekor kerül beépítésre. A beszámoló negatívumot 
nem tartalmaz. Az utolsó oldalon a beszámoló készítője fel is hívja a figyelmet, hogy lakossá-
gi panasz nem érkezett a Jánoshidai Orvosi Ügyelethez. Nem tapasztalt mást, mint ami le van 
írva. 

Major Antal: Hangsúlyozza, hogy 481 jászladányi lakos részére történt ügyeleti ellátás pa-
nasz nélkül. Gratulál az eredményhez.  

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: Az Orvosi Ügyelet részéről sem érkezett panasz a helyi 
lakosokkal kapcsolatban? Mert a korábbi években nehezményezték, hogy sokan keresik az 
ügyeletet Jászladányról.  

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Személyes tapasztalatai is azt mutatják, hogy az 
ügyelet munkatársai nagyon segítőkészek akár telefonon, akár személyesen keresik fel őket. 
Részükről sem merült fel negatív vélemény. 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, a Képviselő-testületnek elfogadásra java-
solja az orvosi ügyelet 2017. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tarta-
lommal. A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot 
hozza: 
 
3/2018. (I.17.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Javaslat az Orvosi Ügyelet 2017. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-Köz-
beszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az 
Orvosi Ügyelet 2017. évi munkájáról szóló beszámolót, az előterjesztés szerinti tarta-
lommal. 

 
Erről értesül:   

 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
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2. NAPIRENDI    PONT    
A NÜVI beszámolója a képviselő-testület két ülése között a közmunka programokban 
foglalkoztatottak által végzett munkákról 
Előadó: Göröcs László mb. intézményvezető 

 

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: Az írásos anyagot mindenki megkapta, kérdezi Göröcs 
László mb. intézményvezetőt, kívánja-e kiegészíteni, összefoglalni a beszámolót? 

Göröcs László: Nem kívánja kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.  

Bagi Zsolt Arnold elnök: A Besenyszögi út és a Dósa gödör közötti árok takarítása mikorra 
van ütemezve? Elegendő lesz-e ha kaszálást végeznek ott? 

Göröcs László: Hidegebb időre vártak a munka elvégzésével. Véleménye szerint elég lesz 
kaszálást végezni. Beton meder kialakítása lenne célszerű, de az nagyon sok költséggel járna. 

Bagi Zsolt Arnold elnök: kérdi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? 

Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, elfogadásra javasolja a képviselő-
testületnek, a NÜVI beszámolóját a képviselő-testület két ülése között a közmunka progra-
mokban foglalkoztatottak által végzett munkákról? A bizottság 6 igen szavazattal egyhangú-
lag elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 
4/2018. (I.17.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Javaslat a NÜVI a képviselő-testület két ülése között a közmunka programokban foglal-
koztatottak által végzett munkákról szóló beszámolójának elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-Köz-
beszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
NÜVI a képviselő-testület két ülése között a közmunka programokban foglalkoztatot-
tak által végzett munkákról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal.  
 

Erről értesül:   
 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
 
3. NAPIRENDI   PONT 
Beszámoló az önkormányzat jogi képviseletével megbízott ügyvédi iroda 2017. évi mun-
kájáról 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

 Deák és Veres Ügyvédi Iroda képviselője 
 

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

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: A holnapi testületi ülésen fog részt venni az 
Ügyvédi Iroda képviselője és ott fog válaszolni az esetlegesen felmerülő kérdésekre. 
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Hozzászólás javaslat nem hangzik el. 

Bagi Zsolt Arnold elnök, szavazásra teszi ki az aki, elfogadásra javasolja a képviselő-
testületnek, az önkormányzat jogi képviseletével megbízott ügyvédi iroda 2017. évi munkájá-
ról szóló beszámolót az előterjesztés szerint? A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
5/2018. (I.17.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Javaslat az önkormányzat jogi képviseletével megbízott ügyvédi iroda 2017. évi munká-
járól szóló beszámoló elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-Köz-
beszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az  
önkormányzat jogi képviseletével megbízott ügyvédi iroda 2017. évi munkájáról szóló 
beszámolót, az előterjesztés szerinti tartalommal. 

 
 

Erről értesül:   
 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
4. NAPIRENDI   PONT 
Előterjesztés a Jászladány, 1815/2 hrsz-ú ingatlanon közvilágítás kiépítésére 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 

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

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Több helyről érkezett lakossági észrevétel annak 
kapcsán, hogy bizonyos utcákban nagyon sötét, nem látnak, félnek a lakosok ott közlekedni. 
Azokon a helyeken, ahol csak lámpatest kiépítésre volt szükség, képviselő-testületi döntés 
nem volt indokolt. A Béke és Kossuth Lajos utca közötti szakaszon a T-Plasztik Kft. arra köz-
lekedő dolgozói, és a környéken lakók jelezték, hogy nagyon sötét van. Az árajánlat kérése 
megtörtént, az írásos anyagban megtalálható az árajánlat és hogy mi valósulna meg ennek 
keretében. Két oszlop és két lámpatest kerülne kialakításra, melynek összege 690.000.- fo-
rint+Áfa, amely tartalmazza a tervezés és az engedélyezési eljárás költségét is. Egyéb felme-
rülő költség akkor lehetne, ha nem önkormányzati tulajdonról lenne szó és tulajdonosi hozzá-
járulásra lenne szükség. Tehát a beruházás összesen 690.000.- forint + Áfa összegbe kerülne, 
ezért tárgyalja a bizottság, és majd a képviselő-testület is. 

Bertalan László: Köszönti a bizottság tagjait. Valóban nagyon sötét van azon a szakaszon. A 
T-plasztik dolgozói és az arra lakók többen kérték, hogy kerüljön kiépítésre közvilágítás. A 
költségeket esetleg csökkenthetnék, ha egy lámpatest kerülne csak felszerelésre. 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: A két oszlop kiépítésére szükség van. Lehet, 
hogy a lámpatestből nem indokolt kettő, viszont egy lámpatest összege nem olyan magas, 
hogy jelentős költségcsökkenést eredményezzen. 

Tóth Imre: Ésszerűnek tartja a kérést, véleménye szerint az ár is elfogadható, nincs elrugasz-
kodva a valóságtól. Tény, hogy megnövekedett a forgalom azon a területen. Nyilvánvaló, 
hogy a MÁV spórolási okokból nem világítja be azt a rakodóterületet, amelyet már nem na-




