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VII. 
 
 
 
 

Iktatószám: 278-4/2018. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ-
KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA     

 
2018. február 28-án megtartott,  

n y í l t , s o r o s  üléséről 
 
  
44/2018. (II.28.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítá-
sára 
 

45/2018. (II.28.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

4. napirendi pont felvétele napirendre 
 

46/2018. (II.28.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

5. napirendi pont felvétele napirendre 
 

47/2018. (II.28.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

6. napirendi pont felvétele napirendre 
 

48/2018. (II.28.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata  

Módosított napirend elfogadására 

49/2018. (II.28.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

Javaslat az Önkormányzat 2018. évi részletes 
költségvetésének elfogadására 
 

50/2018. (II.28.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

Javaslat Jászladány Nagyközség 2018. évi Köz-
beszerzési Tervének elfogadására  
 

51/2018. (II.28.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

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

52/2018. (II.28.) Pénzügyi-Ellenőrző- Javaslat a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyon-
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Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

kezelő Intézmény Napközi Konyháján 1 fő állás-
hely biztosítására 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: 2018. február 28-án 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 
Tóth Imre 
Gyárfás Lajos 
Bertalan László 
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  
 Lajosné Kiss Klára   intézményvezető 
 Müllerné Braun Erika intézményvezető 
 Göröcs László   mb. intézményvezető 
    

Bagi Zsolt Arnold elnök: tisztelettel köszönti a bizottság tagjait és a megjelenteket. Megálla-
pítja, hogy a bizottság 7 tagjából mindenki jelen van, az ülés határozatképes. Javasolja, hogy a 
bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet Tóth Imre hitelesítse.  

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Bagi Zsolt Arnold elnök szavazásra teszi, ki az, aki elfogadja Tóth Imrét jegyzőkönyv hitele-
sítőnek? A bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot 
hozza: 
 
44/2018. (II.28.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság a 2018. február 28-i Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bi-
zottsági ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Tóth Imrét jelöli ki.  

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?  
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Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Bagi Zsolt Arnold elnök javasolja, hogy a nyílt ülés 4. napirendi pontjaként kerüljön megtár-
gyalásra az „Előterjesztés a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény Nap-
közi Konyháján 1 fő álláshely biztosítására”, melynek előadója Bertalanné Drávucz Katalin 
polgármester és Göröcs László mb. intézményvezető legyen. 

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Bagi Zsolt Arnold elnök szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy a nyílt ülés 4. napi-
rendi pontjaként az „Előterjesztés a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 
Napközi Konyháján 1 fő álláshely biztosítására” kerüljön megtárgyalásra, melynek előadó-
ja Bertalanné Drávucz Katalin polgármester és Göröcs László mb. intézményvezető legyen.   
A javaslatot a bizottság  7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot 
hozza: 
 
45/2018. (II.28.) 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 a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény Nap-

közi Konyháján 1 fő álláshely biztosítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin, 

    Göröcs László mb. intézményvezető 

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

Bagi Zsolt Arnold elnök javasolja, hogy 5. napirendi pontként zárt ülésen kerüljön megtár-
gyalásra az „Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő, nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérleti szerződésének módosítására”, melynek előadója Bertalanné Drávucz Kata-
lin polgármester legyen. 

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Bagi Zsolt Arnold elnök szavazásra teszi, ki ért egyet a javaslattal, hogy a zárt ülés 5. napi-
rendi pontjaként az „Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő, nem lakás céljára 
szolgáló helyiség bérleti szerződésének módosítására” kerüljön megtárgyalásra, melynek 
előadója Bertalanné Drávucz Katalin polgármester legyen.   
A javaslatot a bizottság  7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot 
hozza: 
 
46/2018. (II.28.) 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 zárt ülésének na-
pirendjét: 

 
 5./Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő, nem lakás céljára szolgáló 

helyiség bérleti szerződésének módosítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin 
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Erről értesül:   1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 

 
Bagi Zsolt Arnold elnök javasolja, hogy 6. napirendi pontként zárt ülésen kerüljön megtár-
gyalásra az „Előterjesztés a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a DIGI Távközlé-
si és Szolgáltató Kft. között a Jászladány, 1231/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan vonat-
kozásában bérleti szerződés megkötésére”, melynek előadója Bertalanné Drávucz Katalin 
polgármester legyen. 

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Bagi Zsolt Arnold elnök szavazásra teszi ki ért egyet a javaslattal, hogy a zárt ülés 6. napi-
rendi pontjaként az „Előterjesztés a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a DIGI 
Távközlési és Szolgáltató Kft. között a Jászladány, 1231/1 hrsz-ú önkormányzati ingat-
lan vonatkozásában bérleti szerződés megkötésére” kerüljön megtárgyalásra, melynek elő-
adója Bertalanné Drávucz Katalin polgármester legyen.   
A javaslatot a bizottság  7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határozatot 
hozza: 
 
47/2018. (II.28.) 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 zárt ülésének na-
pirendjét: 

 
 6./ Előterjesztés a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a DIGI Távköz-

lési és Szolgáltató Kft. között a Jászladány, 1231/1 hrsz-ú önkormányzati in-
gatlan vonatkozásában bérleti szerződés megkötésére 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin 

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

 

Bagi Zsolt Arnold elnök szavazásra teszi, ki fogadja el a 4 nyílt és 2 zárt napirendi pontból 
álló módosított napirendet, melyet a bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a 
következő határozatot hozza: 
 
48/2018. (II.28.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata  
Módosított napirend elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság a 2018. február 28-i soros ülés napirendjét a következőkép-
pen fogadja el: 

 
 
N a p i r e n d : 

1./ Előterjesztés az Önkormányzat 2018. évi részletes költségvetésének elfogadására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 
 

2./ Javaslat Jászladány Nagyközség 2018. évi Közbeszerzési Tervének elfogadására  
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Előadó: Lovász Imre jegyző, 
 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 
 

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

4./ Előterjesztés a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény Napközi Kony-
háján 1 fő álláshely biztosítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Göröcs László mb. intézményvezető 

Zárt ülés: 
 
5./ Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő, nem lakás céljára szolgáló helyiség 

bérleti szerződésének módosítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 

   
6./ Előterjesztés a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat és a DIGI Távközlési és 

Szolgáltató Kft. között a Jászladány, 1231/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan vonatko-
zásában bérleti szerződés megkötésére 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 

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

 

1. NAPIRENDI   PONT 
Előterjesztés az Önkormányzat 2018. évi részletes költségvetésének elfogadására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 

Bagi Zsolt Arnold elnök: Kérdi Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert, és Mezei Norbert 
pénzügyi osztályvezetőt kívánják-e kiegészíteni, összefoglalni a napirendi pontot? 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Köszönti a bizottság tagjait, a megjelenteket. 
Bevezetésképpen annyit mondana, hogy az elmúlt időszakban két alkalommal is tárgyalta a 
pénzügyi bizottság és a képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését. Több 
pontot határozott meg az előző ülésen a Képviselő-testület, amelyek átvezetésre kerültek a 
pénzügyi osztály részéről. A jelenlegi költségvetési tervezet szerint az önkormányzat tudja 
teljesíteni a törvény által előírt feltételeket. Átadja a szót Pénzügyi Osztályvezető Úrnak, hogy 
részletesebb tájékoztatást adjon a bizottságnak. 

Mezei Norbert: Köszönti a jelen lévőket. Ahogyan Polgármester Asszony is elmondta, az 
előző ülésen, a Pénzügyi-Bizottság és a Képviselő-testület által hozott döntések beépítésre 
kerültek a költségvetési tervezetbe. A költségvetés bevételi és kiadási főösszege 
1.641.350.378.- forint. Az előterjesztés tartalmazza, hogy 32.895.350.- forint működési több-
lettel és 32.895.350.- forint felhalmozási hiánnyal rendelkezik az önkormányzat. Ahogy Pol-
gármester Asszony elmondta, ez a törvényeknek megfelel. A Rendkívüli Önkormányzati Tá-
mogatások igénybevétele áht.-n belül soron 24.778.812.- forint került tervezésre. A belső el-
lenőr átnézte az előterjesztést, és nem talált benne problémát, javasolja annak elfogadását.  

Bagi Zsolt Arnold elnök: Kérdi, van-e valakinek további kérdése, észrevétele a napirendi 
ponttal kapcsolatban?  

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 
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Bagi Zsolt Arnold elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek az Önkormányzat 2018. évi részletes költségvetését az előterjesztés szerint, melyet 
a bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza: 
 
49/2018. (II.28.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata  
Javaslat az Önkormányzat 2018. évi részletes költségvetésének elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-Köz-
beszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
Önkormányzat 2018. évi részletes költségvetését, melynek  
  bevételi főösszege  1.641.350.378.- forint 
  kiadási főösszege 1.641.350.378.- forint. 

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

  2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
2. NAPIRENDI   PONT 
Javaslat Jászladány Nagyközség 2018. évi Közbeszerzési Tervének elfogadására  
Előadó: Lovász Imre jegyző, 

 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 
 

Bagi Zsolt Arnold elnök: Kérdezi Lovász Imre jegyzőt kívánja-e kiegészíteni, összefoglalni 
az írásos anyagot? 

Lovász Imre jegyző: Köszöni a lehetőséget, nem kíván kiegészítéssel élni. 

Bagi Zsolt Arnold elnök: Kérdezi Mezei Norbert pénzügyi osztályvezetőt kívánja-e kiegészí-
teni, összefoglalni az írásos anyagot? 

Mezei Norbert: A közbeszerzési törvény előírja, hogy minden évben el kell készíteni az Ön-
kormányzat Közbeszerzési Tervét. Az előterjesztés tartalmazza az ide vonatkozó jogszabály-
ok alapján az értékhatárokat, valamint az 1. számú mellékletben szerepelnek azok a TOP pá-
lyázatok, amelyek közbeszerzés alá esnek.  

Bagi Zsolt Arnold elnök: kérdi, van-e valakinek kérdése, véleménye a napirendi ponttal kap-
csolatban? 

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Bagi Zsolt Arnold elnök szavazásra teszi ki az, aki elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek Jászladány Nagyközség 2018. évi Közbeszerzési Tervét, melyet a bizottság 7 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza: 
 
50/2018. (II.28.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata  
Javaslat Jászladány Nagyközség 2018. évi Közbeszerzési Tervének elfogadására  
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési-Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja Jászla-
dány Nagyközség 2018. évi Közbeszerzési Tervének elfogadását az előterjesztés sze-
rinti tartalommal. 

Erről értesül:    1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
  2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
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3. 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 elnök: kérdezi Göröcs László mb. intézményvezetőt kívánja-e kiegészíte-
ni, összefoglalni az írásos anyagot. 

Göröcs László: Köszöni a lehetőséget, nem kívánja kiegészíteni.  

Bagi Zsolt Arnold elnök: A településen a belterületi utak állapotának javítása mellett padka-
rendezés is szükségessé vált véleménye szerint. Például a Bodzás és a Vadász utcákban maga-
sabban van a padka, mint az út, így a csapadékvíz nem tud elfolyni. Amennyiben lehetséges, a 
NÜVI beütemezhetné a feladat elvégzését. Kérdi van-e valakinek kérdése? 

 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 7 igen szavazattal egyhangú-
lag elfogadja a javaslatot és a következő határozatot hozza: 

 
51/2018. (II.28.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata  
Javaslat a NÜVI a képviselő-testület két ülése között a közmunka programokban foglal-
koztatottak által végzett munkákról szóló beszámolója elfogadására 
 

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

Erről értesül:    1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
  2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
4. NAPIRENDI   PONT 
Előterjesztés a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény Napközi Konyhá-
ján 1 fő álláshely biztosítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

 Göröcs László mb. intézményvezető 
 
Bagi Zsolt Arnold elnök: Kérdezi Göröcs László mb. intézményvezetőt, kívánja-e kiegészí-
teni az írásos anyagot? 

Göröcs László: A 2017. évi közmunkaprogram során kiválasztott, a Napközi Konyhán dol-
gozó négy közfoglalkoztatott közül egy személy betegsége miatt nem tud tovább dolgozni, 
egy személy pedig az elsődleges munkaerőpiacon helyezkedett el. Egy másik dolgozó szintén 
tervezi, hogy közfoglalkoztatáson kívül helyezkedik el, azonban nem szeretnék elengedni, 
mivel kétséges, hogy találnak-e megfelelő munkaerőt a helyére. A konyhán jelenleg 900 főre 
főznek, nagyon sok az előkészítő munka, ezért is indokolt még egy álláshely biztosítása. 

Bagi Zsolt Arnold elnök: Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele az írásos anyaggal 
kapcsolatban? 




