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Iktatószám: 278-5/2018. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ-
KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA     

 
2018. március 21-én megtartott,  

n y í l t , s o r o s  üléséről 
  
56/2018. (III.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítá-
sára 
 

57/2018. (III.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Napirend elfogadására 
 

58/2018. (III.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat a Közterület Felügyelők 2017. évi mun-
kájáról szóló beszámoló elfogadására 
 

59/2018. (III.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat a Mezőőrök 2017. évi munkájáról szóló 
beszámoló elfogadására 
 

60/2018. (III.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat a Nonprofit szervezetek 2017. évi támo-
gatás felhasználásáról szóló beszámolói elfogadá-
sára 
 

61/2018. (III.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat a  Vakok és Csökkentlátók Klubjának támo-
gatására 
 

62/2018. (III.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat az Arany Ősz Nyugdíjas Klub támogatásá-
ra 
 

63/2018. (III.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat a Jászladányi Postagalambsport Egyesületet 
támogatására 
 

64/2018. (III.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat támogatására 

65/2018. (III.21.) Pénzügyi-Ellenőrző- Javaslat a Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány 
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Közbeszerzési Bizottság határozata támogatására 
 

66/2018. (III.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat az Egyetértés Sportegyesület támogatására 
 

67/2018. (III.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat az Életet az éveknek Hagyományőrző Klub 
támogatására 
 

68/2018. (III.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat az Új Iskoláért Alapítvány támogatására 
 

69/2018. (III.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat a Jászladányi Fiatalok Továbbtanulását Segí-
tő Alapítvány támogatására 
 

70/2018. (III.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat a Csillogó Szemekért Alapítvány támogatá-
sára 
 

71/2018. (III.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat a Jászladányi Környezetvédő Nyugdíjas 
Klub támogatására 
 

72/2018. (III.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat a Jászladányi Polgárőr Egyesület támogatá-
sára 
 

73/2018. (III.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat a Magyar Vöröskereszt támogatására 
 

74/2018. (III.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat a Gazdakör támogatására 
 

75/2018. (III.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat a Gaál István Helytörténeti kör támogatására 
 

76/2018. (III.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat a Nagycsaládosok Egyesülete támogatására 
 

77/2018. (III.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat az Összhang Művészeti Tehetséggondozó 
Alapítvány támogatására 
 

78/2018. (III.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat a Jászladányért Egyesület támogatására 
 

79/2018. (III.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat a Jászladány Biztonságáért Alapítvány tá-
mogatására 
 

80/2018. (III.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszü-
löttek Gyógyításáért támogatására 
 

81/2018. (III.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat a Vakok és Gyengénlátók Fejér megyei 
szervezetének támogatására 
 

82/2018. (III.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat a nonprofit szervezetek 2018. évi támo-
gatása felosztásának elfogadására 
 

83/2018. (III.21.) 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 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: 2018. március 21-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:   

 
Tóth Imre 
Gyárfás Lajos 
Bertalan László 
Donkó Veronika 
Major Antal 

  5 fő bizottsági tag 
 
Tanácskozási joggal jelenlévők: 
 
 Lovász Imre   jegyző 
 Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 Major Ferencné   alpolgármester 
 Mezei Norbert   pénzügyi osztályvezető  
 Lajosné Kiss Klára   intézményvezető 
 Göröcs László   mb. intézményvezető 
 Garicsné Holló Hajnalka közterület felügyelő 
 Szabó László   mezőőr 
 Gavaldik Zsolt   mezőőr 
    

Tóth Imre levezető elnök: tisztelettel köszönti a bizottság tagjait és a megjelenteket. Megál-
lapítja, hogy a bizottság 7 tagjából 5 fő jelen van, az ülés határozatképes. Bagi Zsolt Arnold 
elnök távolléte okán felkérte az ülés levezetésére. Drávuczné Karkus Zsuzsanna jelezte tá-
volmaradása okát. Javasolja, hogy a bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet Gyárfás Lajos 
hitelesítse.  

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Tóth Imre levezető elnök szavazásra teszi, ki az, aki elfogadja Gyárfás Lajost jegyzőkönyv 
hitelesítőnek? A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határo-
zatot hozza: 
 
56/2018. (III.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság a 2018. március 21-i Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bi-
zottsági ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Gyárfás Lajost jelöli ki.  

Erről értesül:   1./  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság   
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Tóth Imre levezető elnök: a meghívót, és a napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket 
mindenki megkapta írásban. Kívánják-e a napirendet kiegészíteni, módosítani?  

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Tóth Imre levezető elnök szavazásra teszi, ki fogadja el az 5 nyílt és 1 zárt napirendi pontból 
álló napirendet, melyet a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő 
határozatot hozza: 
 
57/2018. (III.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Napirend elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság a 2018. március 21-i soros ülés napirendjét a következőkép-
pen fogadja el: 

 
N a p i r e n d : 

1./ Beszámoló a Közterület Felügyelők 2017. évi munkájáról 
Előadó: Lovász Imre jegyző, 
 Közterület felügyelők  

2./ Beszámoló a Mezőőrök 2017. évi munkájáról 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,  
 Mezőőrök  

3./ Nonprofit szervezetek beszámolója a 2017. évi támogatás felhasználásáról 
Előadó: Nonprofit szervezetek vezetői 

4./ Javaslat a nonprofit szervezetek 2018. évi támogatásának felosztására 
Előadó: Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető  

5./ A NÜVI beszámolója a képviselő-testület két ülése között a közmunka progra-
mokban foglalkoztatottak által végzett munkákról 
Előadó: Göröcs László mb. intézményvezető 

 
Zárt ülés: 

6./ Tájékoztató a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleteiről 
Előadó: Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 

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

 

1. NAPIRENDI   PONT 

Beszámoló a Közterület Felügyelők 2017. évi munkájáról 
Előadó: Lovász Imre jegyző, 

 Közterület felügyelők  

Tóth Imre levezető elnök: Kérdi Lovász Imre jegyzőt, kívánja-e kiegészíteni, összefoglalni a 
napirendi pontot? 

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

Tóth Imre levezető elnök: Kérdi Garicsné Holló Hajnalka közterület felügyelőt, kívánja-e 
kiegészíteni az írásos anyagot. 
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Garicsné Holló Hajnalka: Nem kívánja kiegészíteni, kérdésekre szívesen válaszol. 

Bertalan László: Köszönti a jelen lévőket. Véleménye szerint továbbra is nagy szükség len-
ne, az üres közterület felügyelői álláshely betöltésére. Talán még több közterület felügyelő is 
indokolt lenne. Abban az időszakban, amikor az iskolás gyerekek hazafelé tartanak, jó lenne, 
ha lenne kapacitás közterület felügyelői jelenlét biztosítására, mivel ilyenkor szemetelnek, 
esetenként össze is verekednek a gyerekek. Mivel jelenleg csak 1 fő közterület felügyelő van 
a településen, megpróbálják a polgárőrség segítségével megoldani. Nagyon nehéz feladat ez, 
főleg egy embernek, kéri, hogy a mezőőrök is segítsék lehetőség szerint a közterület felügyelő 
munkáját.  

Tóth Imre levezető elnök: Kérdi, van-e valakinek további kérdése, észrevétele a napirendi 
ponttal kapcsolatban?  

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Tóth Imre levezető elnök szavazásra teszi, ki az, aki elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a közterület felügyelők 2017. évi munkájáról szóló beszámolót, melyet a bizottság 
5 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza: 
 
58/2018. (III.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Javaslat a Közterület Felügyelők 2017. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-Köz-
beszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a 
Közterület Felügyelők 2017. évi munkájáról szóló beszámolót, az előterjesztés szerinti 
tartalommal. 

Erről értesül:   
 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
2. NAPIRENDI   PONT 

Beszámoló a Mezőőrök 2017. évi munkájáról 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,  

 Mezőőrök  
 

Tóth Imre levezető elnök: Kérdezi Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert kívánja-e ki-
egészíteni, összefoglalni az írásos anyagot? 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Köszöni a lehetőséget, nem kíván kiegészítéssel 
élni. 

Tóth Imre levezető elnök: Kérdezi a jelen lévő mezőőröket, kívánják-e kiegészíteni a napi-
rendi pontot? 

Szabó László: Bertalan László képviselő előző napirendi ponthoz tartozó hozzászólására sze-
retne reagálni. A közterület felügyelő munkáját igyekeznek segíteni, ezzel sosem volt gond.  

Bertalan László: Szeretné megköszönni mind a közterület felügyelőnek, mind a mezőőrök-
nek és Jegyző Úrnak is azt a munkát, amellyel a polgárőrség tevékenységét nagyban segítik. 
Bár a polgárőrök létszáma eléri az ötvenet, azonban a délelőtti órákban jellemzően nem moz-
gósíthatók, mivel nagy részük dolgozik ilyenkor. Így sokszor van szükség a segítségre.  
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Tóth Imre levezető elnök: Az írásos anyaggal kapcsolatban van kérdése. A címlapot is bele-
számítva, a 4. oldalon található egy olyan megfogalmazás, hogy a korábbi öt fő helyett három 
fő. Nem érti, hogy mit takar az öt fő. 

Szabó László: Az elmúlt évben itt dolgozó két közterület felügyelőről és három mezőőrről 
van szó. 

Tóth Imre levezető elnök: kérdi, van-e még valakinek kérdése, véleménye a napirendi pont-
tal kapcsolatban? 

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Tóth Imre levezető elnök szavazásra teszi ki az, aki elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a mezőőrök 2017. évi munkájáról szóló beszámolót, melyet a bizottság 5 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza: 
 
59/2018. (III.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Javaslat a Mezőőrök 2017. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-Köz-
beszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 
Mezőőrök 2017. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalom-
mal.  

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

 
3. NAPIRENDI   PONT 

Nonprofit szervezetek beszámolója a 2017. évi támogatás felhasználásáról 
Előadó: Nonprofit szervezetek vezetői 
 

Tóth Imre levezető elnök: A nonprofit szervezetek írásban beszámoltak, amelyet megkaptak 
a bizottság tagjai. Kérdezi a jelen lévő szervezetek vezetőit, kívánnak-e kiegészítéssel élni? 

Bertalan László: Köszöni a lehetőséget, nem kívánja kiegészíteni.  

Gyárfás Lajos: Nem kíván kiegészítéssel élni. 

Lajosné Kiss Klára: Szintén nem kívánja kiegészíteni. 

Major Antal: A sportegyesület vezetőjét nem látja, hozzá lenne kérdése. 

Gavaldik Zsolt: Az egyesület tagjaként szívesen válaszol a feltett kérdésekre, amennyiben 
van információja. 

Major Antal: A labdarugó szakosztálynak jelentős mennyiségű és értékű felszerelések voltak 
a tulajdonában, ezeknek mi lett a sorsa? 

Gavaldik Zsolt: Erről sajnos nincsen tudomása, a labdarugók felszereléseivel kapcsolatos 
feladatokban nem vett részt.  

Major Antal: Értékben is jelentős cipőkről, melegítőkről, mezekről van szó. Arra lenne kí-
váncsi, hogy ezek leltárba vannak-e véve, meg vannak-e még esetleg? 

Major Ferencné: Részben tud válaszolni a kérdésre, mivel a Leader pályázat keretében is 
történt beszerzés. Készültek átadás-átvételi elismervények, és ezekről egy lista. Azonban ami-
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kor a szakosztály feloszlani látszott, ezeket elkezdték eladni, tehát már utolérhetetlenek. A 
korábbi beszerzésekből nem nagyon maradtak sportfelszerelések, vagy csak nagyon régiek.  

Tóth Imre levezető elnök: A Vöröskereszt támogatásának utalása kapcsán a tavalyi évben 
voltak nehézségek, kérdezi Gyárfás Lajost, hogy megkapták-e rendben az összeget? 

Gyárfás Lajos: Igen megkapták. Az idei évben is úgy működhet, hogy az önkormányzat 
megállapodást köt a megyei szervezettel, és tőlük kapja majd meg a jászladányi alapszervezet 
az összeget.  

Mezei Norbert: Annyit tenne hozzá a napirendi ponthoz, hogy a beszámoló pénzügyi részét ő 
intézte, és elmondható, hogy mindenki beszámolt. Van olyan eset, amikor nem tudták elkölte-
ni az összeget és kérték, hogy az idei évben még elszámolhassanak vele. Van olyan alapít-
vány, akik meg sem kapták a támogatást, mert nem hoztak vissza aláírt támogatási szerződést. 

Tóth Imre levezető elnök: Kérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése, észrevétele a napi-
rendi ponttal kapcsolatban? 

 Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Tóth Imre levezető elnök szavazásra teszi ki az, aki elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a nonprofit szervezetek 2017. évi támogatás felhasználásáról szóló beszámolót? A 
bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot és a következő határozatot 
hozza: 

 
60/2018. (III.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Javaslat a Nonprofit szervezetek 2017. évi támogatás felhasználásáról szóló beszámolói 
elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-Köz-
beszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a 
Nonprofit szervezetek 2017. évi támogatás felhasználásáról szóló beszámolót, az elő-
terjesztés szerinti tartalommal. 

Erről értesül:   
 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 
4. NAPIRENDI   PONT 

Javaslat a nonprofit szervezetek 2018. évi támogatásának felosztására 

Előadó: Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető  
 
Tóth Imre levezető elnök: Kérdezi Mezei Norbert pénzügyi osztályvezetőt, kívánja-e kiegé-
szíteni az írásos anyagot? 

Mezei Norbert: A költségvetésben ismét 3.000.000.- forintot fogadtak el a civil szervezetek 
támogatására. Levélben keresték meg azokat a szervezeteket, akik korábban is adtak be ké-
relmet. Ebben tájékoztatták őket arról, hogy az idei évben is van lehetőségük támogatást kér-
ni. Az írásos anyagban található táblázat tartalmazza a 2017-ben kért összegeket, a kapott 
támogatás mértékét, és az idei kéréseket. Összesen 2.325.000.- forintra érkezett kérelem, bár 
több olyan szervezet is van, amely nem jelölt meg összeget. A Vakok és Csökkentlátók Klub-
ja megszűnt, tehát ők nem kértek támogatást. Tartalékot is célszerű képezni, ha esetleg a ké-
sőbbiekben érkezne kérelem, legyen lehetősége a Képviselő-testületnek támogatni.  
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Tóth Imre levezető elnök: A táblázatot áttekintve látható, hogy szinte mindenki az előző 
évihez hasonló mértékű támogatást igényelt. Javasolja, hogy a táblázat szerint haladva vizs-
gálják meg egyesével, hogy mely szervezeteket milyen mértékben támogassák. 

Bertalan László: Gyorsan átszámolta, hogy a tavaly megítélt támogatások mértéke, és az idei 
kérelmek összege összesen 40.000.- forinttal tér el, ennyivel kértek több támogatást az idei 
évben. Ha azok, akik nem jelöltek meg összeget, a tavalyival megegyező összeget kapnak, és 
minden más összeget így hagynak, 360.000.- forint tartalék maradna. Nincsenek nagy eltéré-
sek. 

Tóth Imre levezető elnök: Valóban alig van eltérés. Egyedül a Roma Önkormányzat kér 
nagyobb összeget, mint amennyit tavaly kaptak. 

Bertalan László: Viszont a Sportegyesület majdnem annyival kevesebbet kér. Mivel nincse-
nek nagy eltérések, talán olyan sokat nem is kell erről beszélni. 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: A táblázatban utolsó két helyen szereplő szerve-
zetet nem szükséges feltétlenül támogatni, az egy egyszeri alkalomra szólt. Az idei évben nem 
is volt kérésük. Nem gondolja, hogy a Roma Önkormányzat esetében indokolt a 210.000.- 
forint támogatás, de ez a személyes véleménye, a bizottságnak kell döntenie ebben. A nyugdí-
jas klubok esetében nem térne el a tavalyi támogatástól, hiszen továbbra is érezhető, hogy 
melyik klubra lehet számítani, ha segítséget kér az Önkormányzat. A Gaál István Helytörténe-
ti kör, a Postagalambsport Egyesület és az Összhang Alapítvány a tavalyi évben a Világtalál-
kozón való szerepvállalásuk miatt kapott magasabb összeget. A Jászladány Biztonságáért Ala-
pítvány 2017-ben nem kapott támogatást, mivel nem voltak aktívak, azonban az idei évben igen.  

Tóth Imre levezető elnök: A táblázat és a beszámoló áttanulmányozása alapján szintén nem 
tartja indokoltnak a Roma Nemzetiségi Önkormányzatot 210.000.- forinttal támogatni, mivel 
az elmúlt évben fűnyírót és laptopot vásároltak belőle. Ha csak 100.000.- forintot ítélnek meg 
részükre, talán még az is gondot jelentene nekik, hogy mire költsék.  

Mezei Norbert: Kérelmükben azt írják, hogy 150.000.- forintot fordítanának a gyermekek 
táboroztatására. Pályázati forrásból 750.000.- forintot igényeltek erre a célra, azonban csak 
600.000.- forintot nyertek az Emberi Erőforrások Minisztériumától. A fennmaradó összeget 
pedig iroda felszerelésre költenék, nyomtatót szeretnének vásárolni 50.000- 60.000.- forint 
összegben.  

Lovász Imre: Irodai felszerelést valóban biztosítani kell számukra. Mivel tavaly tudtak lap-
topot vásárolni, ha most megvehetik a nyomtatót, akkor gond nélkül tudnak működni. 

Tóth Imre levezető elnök: Köszöni a kiegészítéseket. Egyet ért azzal az elképzeléssel, hogy 
azokat a szervezeteket, akik nem jelöltek meg konkrét összeget, a 2017. évihez hasonló ösz-
szeggel támogassák. Az Önkormányzati Alapítványokat, ha lehetőség van rá, nagyobb mér-
tékben támogatná, hiszen évek óta szinte mindig ugyanazt az összeget kapják. Ezeket az Ön-
kormányzat hozta létre, mellette működnek, és hatékonyan működnek. Még akkor is, ha a 
Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány a támogatását nem tudta felhasználni időben. 
Szeretné tolmácsolni Bagi Zsolt Arnold elnök hozzászólását ezzel az Alapítvánnyal kapcso-
latban. A bizottság elnöke elmondta, hogy a védőnők és az óvodapedagógusok mellett a tá-
mogatást kiterjesztené a pedagógusokra is, mivel ez is hiányszakmának számít a településen. 
Úgy gondolja, hogy így talán a támogatást is könnyebben fel tudják használni.  

Major Antal: A beérkezett igény 2.325.000.- forint. Ha a tavalyi évhez hasonlóan 400.000.- 
forint tartalékot képeznek, még 275.000.- forint felosztásáról lehet dönteni.  

Tóth Imre levezető elnök: Nem feltétlenül szükséges 400.000.- forint tartalékot képezni, ha 
csak 300.000.- forint marad, az is megfelelő. 
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Major Antal: A Sportegyesület nagyon óvatos volt, kevesebbet kért, mint tavaly. 

Gavaldik Zsolt: A Sportegyesület sok mindent önerőből igyekszik megvalósítani, így a be-
szedett tagdíjból gazdálkodnak. Ebből fizetik például a fűtést a teremben. De nyilván, ha több 
pénzből gazdálkodhatnának, könnyebb lenne a működésük biztosítása. Ettől függetlenül igye-
keznek hozzátenni a maguk részét.  

Major Antal: Ezt dicséretesnek tartja, de nagyobb összeget is megjelölhettek volna.  

Major Ferencné: Kiegészítésként hozzáteszi, hogy az egyesületnek az elmúlt évről maradt 
meg pénze, ezért is kértek kevesebbet. 

Tóth Imre levezető elnök: Javasolja, hogy menjenek végig a táblázaton és döntsenek a tá-
mogatásokról. A Vakok és Csökkentlátók Klubja tehát megszűnt, így javasolja, hogy ne támogassák. 

 Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Tóth Imre levezető elnök szavazásra teszi, ki az, aki nem javasolja a Képviselő-testületnek a 
Vakok és Csökkentlátók Klubjának 2018. évi támogatását? A bizottság 5 igen szavazattal egy-
hangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 
 
61/2018. (III.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Javaslat a  Vakok és Csökkentlátók Klubjának támogatására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-Köz-
beszerzési Bizottsága megtárgyalta és nem javasolja a Képviselő-testületnek a Vakok 
és Csökkentlátók Klubjának támogatását, mivel a klub működése megszűnt. 

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

 
Tóth Imre levezető elnök: Javasolja, hogy az Arany Ősz Nyugdíjas Klubot az előző évhez hason-
lóan 30.000.- forinttal támogassák. 

 Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Tóth Imre levezető elnök szavazásra teszi, ki az, aki javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
az Arany Ősz Nyugdíjas Klubot 2018. évben 30.000.- forinttal támogassa? A bizottság 5 igen sza-
vazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 
 
62/2018. (III.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Javaslat az Arany Ősz Nyugdíjas Klub támogatására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-Köz-
beszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja, hogy az 
Arany Ősz Nyugdíjas Klubot 30.000.- forint összegben támogassa a civil szervezetek 
támogatására elkülönített keretből. 

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

 
Tóth Imre levezető elnök: Javasolja, hogy a Jászladányi Postagalambsport Egyesületet 50.000. 
forinttal támogassák. 

 Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 
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Tóth Imre levezető elnök szavazásra teszi, ki az, aki javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
a Jászladányi Postagalambsport Egyesületet 2018. évben 50.000. forinttal támogassa? A bizottság 5 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 
 
63/2018. (III.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Javaslat a Jászladányi Postagalambsport Egyesületet támogatására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-Köz-
beszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja, hogy a Jászla-
dányi Postagalambsport Egyesületet 50.000.- forint összegben támogassa a civil szerve-
zetek támogatására elkülönített keretből. 

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

Tóth Imre levezető elnök: A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat esetében a 
nyomtató vásárlásra kért összeggel egyet ért, hiszen ahhoz, hogy az irodájuk működhessen ez 
elengedhetetlen. A kérdés, hogy a gyermekek táboroztatására kért összeget megítéljék-e, eset-
leg csökkentsék-e az összeget?  

Major Antal: Úgy gondolja, hogy oda kellene nekik ítélni a kért 210.000.- forintot.  

Bertalan László: Véleménye szerint 50.000.- forintot kellene adni nekik a nyomtató megvá-
sárlására, valamint az Önkormányzat támogathatná őket 500 db kukazsák megvásárlásával, a 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagjai pedig segíthetnének a szemét összeszedésében, aho-
gyan arról szó volt az év végi közmeghallgatásukon. Mutassák meg, hogy együttműködnek az 
Önkormányzattal. 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: A nyomtatóra kért támogatással egyet ért, azon-
ban a táboroztatással nem. Mivel nem ismerik a pályázatot, nem tudják, hogy mik a feltételei, 
valamint az utazáshoz a kisbuszt biztosítják részükre, így az útiköltségre nem kell költeniük. 
Az elnök egyáltalán nem hajlandó együttműködni az Önkormányzattal. 

Tóth Imre levezető elnök: Adhatnának 100.000.- forintot részükre, ahogy 2017-ben. Ezt úgy 
használják fel, ahogy akarják. Ennél többet semmiképpen nem kellene megítélni. 

Lovász Imre jegyző: Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat bevétele egyrészt állami támogatásból, másrészt feladatalapú támogatásból tevődik össze. 
Utóbbi azt jelenti, hogy a vállalt feladatok függvényében pontokat gyűjthetnek, egy pont 
25.000.- forint összegű támogatást jelent. 2017-ben 1 pontot kaptak, amelyet fellebbezéssel 
sikerült 2 pontra emelni. Az idei évben viszont 21 pontot kaptak, ami 525.000.- forintot jelent.  

Bertalan László: Vegye meg az Önkormányzat részükre a nyomtatót és 500 db kukazsákot, 
továbbra is ezen a véleményen van. 

Mezei Norbert: Nem tartja célszerűnek, mivel az előző Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
esetében így jártak el, és nagyon sok bonyodalmat szült. Ha ők veszik meg, az könnyebbség 
az Önkormányzat számára.  

Tóth Imre levezető elnök: Javasolja, hogy 60.000.- forinttal támogassák a Jászladányi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzatot, a kukás zsákot biztosítja majd az Önkormányzat, de azt nem 
ebből a keretből.  

 Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 
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Tóth Imre levezető elnök szavazásra teszi, ki az, aki javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzatot 2018. évben 60.000. forinttal támogassa? A bizott-
ság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 
 
64/2018. (III.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Javaslat a Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-Köz-
beszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja, hogy a Jászla-
dányi Roma Nemzetiségi Önkormányzatot 60.000.- forint összegben támogassa a civil 
szervezetek támogatására elkülönített keretből. 

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

Tóth Imre levezető elnök: A következő a Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány. Mivel szeretné, 
ha az alapítványokat jobban támogatná az Önkormányzat, javasolja, hogy a kért 70.000.- forint támo-
gatást ítéljék meg. 

 Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Tóth Imre levezető elnök szavazásra teszi, ki az, aki javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
a Gyermekek Mosolyáért Közalapítványt 2018. évben 70.000. forinttal támogassa? A bizottság 5 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 
 
65/2018. (III.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Javaslat a Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány támogatására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-Köz-
beszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja, hogy a Gyer-
mekek Mosolyáért Közalapítványt 70.000.- forint összegben támogassa a civil szerveze-
tek támogatására elkülönített keretből. 

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

Tóth Imre levezető elnök: Az Egyetértés Sportegyesület részére javasolja az általuk kért 800.000.- 
forint megítélését. 

 Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Tóth Imre levezető elnök szavazásra teszi, ki az, aki javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
az Egyetértés Sportegyesületet 2018. évben 800.000. forinttal támogassa? A bizottság 5 igen szava-
zattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 
 
66/2018. (III.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Javaslat az Egyetértés Sportegyesület támogatására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-Köz-
beszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja, hogy az 
Egyetértés Sportegyesületet 800.000.- forint összegben támogassa a civil szervezetek 
támogatására elkülönített keretből. 

Erről értesül:    1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
  2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
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Tóth Imre levezető elnök: Javasolja, hogy az Életet az éveknek Hagyományőrző Klubot 20.000.- 
forinttal támogassák. 

 Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Tóth Imre levezető elnök szavazásra teszi, ki az, aki javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
az Életet az éveknek Hagyományőrző Klubot 2018. évben 20.000. forinttal támogassa? A bizottság 5 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 
 
67/2018. (III.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Javaslat az Életet az éveknek Hagyományőrző Klub támogatására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-Köz-
beszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja, hogy az Életet 
az éveknek Hagyományőrző Klubot 20.000.- forint összegben támogassa a civil szerveze-
tek támogatására elkülönített keretből. 

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

Tóth Imre levezető elnök: Az Új Iskoláért Alapítvány 25.000.- forintot kapott a tavalyi évben, 
amelyet a beszámolójuk szerint a működési kiadásokra fordítottak. Ez egy nagyon régi alapítvány, 
nem tudja, hogy szükséges-e támogatni, hogyan működik jelenleg. 

Mezei Norbert: Polgármester Asszony kezdeményezésére összehívták az önkormányzati alapítvá-
nyok vezetőit, azzal a céllal, hogy gondolják át jövőbeni működésüket. Az Új Iskoláért Alapítványt 
fenntartják ugyan, de nem működik. Kérdéses, hogy szükség van-e rá. Egyelőre még nem született 
döntés.  

Tóth Imre levezető elnök: Javasolja, hogy 25.000.- forinttal támogassák az Új Iskoláért Ala-
pítvány működését. Remélhetőleg az idei évben eldől a további sorsa, a működése így addig 
is biztosítva lesz. 

 Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Tóth Imre levezető elnök szavazásra teszi, ki az, aki javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
az Új Iskoláért Alapítványt 2018. évben 25.000. forinttal támogassa? A bizottság 5 igen szava-
zattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 
 
68/2018. (III.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Javaslat az Új Iskoláért Alapítvány támogatására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-Köz-
beszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja, hogy az Új 
Iskoláért Alapítványt 25.000.- forint összegben támogassa a civil szervezetek támoga-
tására elkülönített keretből. 

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

Tóth Imre levezető elnök: A Jászladányi Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány esetében 
javasolja 100.000.- forint támogatás megítélését. Ha az év során esetleg fellendül a működésük, a tar-
talék keretből még további támogatást ítélhetnek meg részükre. 

 Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Tóth Imre levezető elnök szavazásra teszi, ki az, aki javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
a Jászladányi Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítványt 2018. évben 100.000. forinttal támogassa? 
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A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő határoza-
tot hozza: 
 
69/2018. (III.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Javaslat a Jászladányi Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítvány támogatására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-Köz-
beszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja, hogy a Jászla-
dányi Fiatalok Továbbtanulását Segítő Alapítványt 100.000.- forint összegben támogassa a 
civil szervezetek támogatására elkülönített keretből. 

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

 

Tóth Imre levezető elnök: Javasolja, hogy a Csillogó Szemekért Alapítványt 80.000.- forinttal 
támogassák.  

 Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Tóth Imre levezető elnök szavazásra teszi, ki az, aki javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
a Csillogó Szemekért Alapítványt 2018. évben 80.000. forinttal támogassa? A bizottság 5 igen sza-
vazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 
 
70/2018. (III.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Javaslat a Csillogó Szemekért Alapítvány támogatására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-Köz-
beszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja, hogy a Csillo-
gó Szemekért Alapítványt 80.000.- forint összegben támogassa a civil szervezetek támo-
gatására elkülönített keretből. 

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

Tóth Imre levezető elnök: Javasolja, hogy a Jászladányi Környezetvédő Nyugdíjas Klubot 
50.000.- forinttal támogassák. 

 Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Tóth Imre levezető elnök szavazásra teszi, ki az, aki javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
a Jászladányi Környezetvédő Nyugdíjas Klubot 2018. évben 50.000. forinttal támogassa? A bizottság 
5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 
 
71/2018. (III.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Javaslat a Jászladányi Környezetvédő Nyugdíjas Klub támogatására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-Köz-
beszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja, hogy a Jászla-
dányi Környezetvédő Nyugdíjas Klubot 50.000.- forint összegben támogassa a civil szer-
vezetek támogatására elkülönített keretből. 

Erről értesül:    1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
  2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
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Tóth Imre levezető elnök: Javasolja, hogy kérelmének megfelelően a Jászladányi Polgárőr 
Egyesületet 800.000.- forinttal támogassák.  

 Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Tóth Imre levezető elnök szavazásra teszi, ki az, aki javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
a Jászladányi Polgárőr Egyesületet 2018. évben 800.000. forinttal támogassa? A bizottság 5 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 
 
72/2018. (III.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Javaslat a Jászladányi Polgárőr Egyesület támogatására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-Köz-
beszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja, hogy a Jászla-
dányi Polgárőr Egyesületet 800.000.- forint összegben támogassa a civil szervezetek tá-
mogatására elkülönített keretből. 

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

Tóth Imre levezető elnök: Javasolja, hogy a Magyar Vöröskeresztet 100.000.- forinttal támogas-
sák. 

 Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Tóth Imre levezető elnök szavazásra teszi, ki az, aki javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
a Magyar Vöröskeresztet 2018. évben 100.000. forinttal támogassa? A bizottság 5 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 
 
73/2018. (III.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Javaslat a Magyar Vöröskereszt támogatására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-Köz-
beszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja, hogy a Ma-
gyar Vöröskeresztet 100.000.- forint összegben támogassa a civil szervezetek támogatá-
sára elkülönített keretből. 

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

Tóth Imre levezető elnök: Javasolja, hogy a Gazdakört 30.000.- forinttal támogassák. 

 Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Tóth Imre levezető elnök szavazásra teszi, ki az, aki javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
a Gazdakört 2018. évben 30.000. forinttal támogassa? A bizottság 5 igen szavazattal egyhangú-
lag elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 
 
74/2018. (III.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Javaslat a Gazdakör támogatására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-Köz-
beszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja, hogy a Gaz-
dakört 30.000.- forint összegben támogassa a civil szervezetek támogatására elkülöní-
tett keretből. 

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



15 
 

  2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 

Tóth Imre levezető elnök: A Gaál István Helytörténeti kört 2017-ben 50.000.- forinttal támogat-
ták. Ezt a Világtalálkozón végzett tevékenységük indokolta. Kérdezi Pénzügyi Osztályvezető Urat, 
kérelmük mit tartalmaz, mire fordítanák a támogatást? 

Mezei Norbert: Terveik között szerepel vitrin beszerzése, továbbá fontosabb és értékesebb dokumen-
tumok kereteztetése, rendezvényszervezés és babzsák fotel beszerzése, hogy a gyerekek a tárgyi emlé-
kekhez le tudjanak ülni. Ezen kívül párátlanító berendezést is vásárolnának. 

Tóth Imre levezető elnök: Úgy tűnik, hogy tudják mire költeni a támogatást, tevékenységük 
pedig nagyon hasznos a település számára. Javasolja, hogy az idei évben is 50.000.- forint 
támogatást ítéljenek meg. 

 Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Tóth Imre levezető elnök szavazásra teszi, ki az, aki javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
a Gaál István Helytörténeti kört 2018. évben 50.000. forinttal támogassa? A bizottság 5 igen szava-
zattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 
 
75/2018. (III.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Javaslat a Gaál István Helytörténeti kör támogatására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-Köz-
beszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja, hogy a Gaál 
István Helytörténeti kört 50.000.- forint összegben támogassa a civil szervezetek támo-
gatására elkülönített keretből. 

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

Tóth Imre levezető elnök: Javasolja, hogy a Nagycsaládosok Egyesületét 50.000.- forinttal tá-
mogassák. 

 Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Tóth Imre levezető elnök szavazásra teszi, ki az, aki javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
a Nagycsaládosok Egyesületét 2018. évben 50.000. forinttal támogassa? A bizottság 5 igen szava-
zattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 
 
76/2018. (III.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Javaslat a Nagycsaládosok Egyesülete támogatására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-Köz-
beszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja, hogy a Nagy-
családosok Egyesületét 50.000.- forint összegben támogassa a civil szervezetek támoga-
tására elkülönített keretből. 

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

Tóth Imre levezető elnök: Az Összhang Művészeti Tehetséggondozó Alapítvány 50.000.- forint 
támogatást kért, a tavalyi évben 30.000.- forintot kaptak.  

Mezei Norbert: Az Ádám Jenő Zeneiskola oktatási eszközeinek karbantartására, bővítésére fordítanák 
a támogatást.  
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Major Ferencné: Az iskola növendékei a Művelődési Ház oktatási eszközeit használják.  

Tóth Imre levezető elnök: Javasolja, hogy 30.000.- forinttal támogassák az Összhang Művé-
szeti Tehetséggondozó Alapítványt. 

 Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Tóth Imre levezető elnök szavazásra teszi, ki az, aki javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
az Összhang Művészeti Tehetséggondozó Alapítványt 2018. évben 30.000. forinttal támogassa? A 
bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot 
hozza: 
 
77/2018. (III.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Javaslat az Összhang Művészeti Tehetséggondozó Alapítvány támogatására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-Köz-
beszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja, hogy az Össz-
hang Művészeti Tehetséggondozó Alapítvány 30.000.- forint összegben támogassa a civil 
szervezetek támogatására elkülönített keretből. 

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

Tóth Imre levezető elnök: Javasolja, hogy a Jászladányért Egyesületet 80.000.- forinttal támo-
gassák. 

 Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Tóth Imre levezető elnök szavazásra teszi, ki az, aki javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
a Jászladányért Egyesületet 2018. évben 80.000. forinttal támogassa? A bizottság 5 igen szavazat-
tal egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 
 
78/2018. (III.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Javaslat a Jászladányért Egyesület támogatására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-Köz-
beszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja, hogy a Jászla-
dányért Egyesületet 80.000.- forint összegben támogassa a civil szervezetek támogatásá-
ra elkülönített keretből. 

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

Tóth Imre levezető elnök: A Jászladány Biztonságáért Alapítvány tavaly még nem kaphatott tá-
mogatást, de az idei évben már igen. 

Bertalan László: Javasolja, hogy 50.000.- forinttal támogassák. 

 Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Tóth Imre levezető elnök szavazásra teszi, ki az, aki javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
a Jászladány Biztonságáért Alapítványt 2018. évben 50.000. forinttal támogassa? A bizottság 5 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 
 
79/2018. (III.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Javaslat a Jászladány Biztonságáért Alapítvány támogatására 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-Köz-
beszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja, hogy a Jászla-
dány Biztonságáért Alapítványt 50.000.- forint összegben támogassa a civil szervezetek 
támogatására elkülönített keretből. 

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

Tóth Imre levezető elnök: A Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért eseté-
ben szó volt róla, hogy csak egyszeri alkalommal tervezték támogatni. Javasolja, hogy ne támogassák 
az alapítványt. 

 Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Tóth Imre levezető elnök szavazásra teszi, ki az, aki nem javasolja a Képviselő-testületnek a 
Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért 2018. évi támogatását? A bizottság 5 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 
 
80/2018. (III.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Javaslat a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért támogatására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-Köz-
beszerzési Bizottsága megtárgyalta és nem javasolja a Képviselő-testületnek a Peter 
Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért támogatását. 

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

 

Tóth Imre levezető elnök: A Vakok és Gyengénlátók Fejér megyei szervezetét szintén nem java-
solja támogatni, hasonló okokból. 

 Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Tóth Imre levezető elnök szavazásra teszi, ki az, aki nem javasolja a Képviselő-testületnek a 
Vakok és Gyengénlátók Fejér megyei szervezetének 2018. évi támogatását? A bizottság 5 igen sza-
vazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 
 
81/2018. (III.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Javaslat a Vakok és Gyengénlátók Fejér megyei szervezetének támogatására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-Köz-
beszerzési Bizottsága megtárgyalta és nem javasolja a Képviselő-testületnek a Vakok 
és Gyengénlátók Fejér megyei szervezetének támogatását. 

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

Tóth Imre levezető elnök szavazásra teszi, ki az aki a Képviselő-testületnek elfogadásra ja-
vasolja a nonprofit szervezetek 2018. évi támogatásának felosztását a 61/2018. (III.21.)- 
81/2018. (III.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozatokban foglaltak sze-
rint, 525.000.- forint tartalék képzésével? A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfo-
gadja a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 

 
82/2018. (III.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Javaslat a nonprofit szervezetek 2018. évi támogatása felosztásának elfogadására 
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-Köz-
beszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a 
nonprofit szervezetek 2018. évi támogatásának felosztását a 61/2018. (III.21.)- 
81/2018. (III.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozatokban foglal-
tak szerint, mely alapján a felosztott összeg 2.475.000.- forint, 525.000.- forint tartalék 
képzésével. 

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

 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Bagi Zsolt Arnold elnök azon felvetésére, hogy a 
Fiatalok Továbbtanulásáért Alapítvány a támogatottak körét bővítse ki a pedagógusokra azt a 
választ tudja adni, hogy meg fogják vizsgálni az alapító okiratot. Ha ebben nincs nevesítve, 
hogy kiket támogathat az alapítvány, akkor nem a Képviselő-testületnek kell erről dönteni, 
hanem a kuratórium hatásköre. 

 

5. NAPIRENDI   PONT 

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

Tóth Imre levezető elnök: Kérdezi Göröcs László mb. intézményvezetőt kívánja-e kiegészí-
teni, összefoglalni az írásos anyagot? 

Göröcs László: Nem kívánja kiegészíteni. 

Tóth Imre levezető elnök: Van-e valakinek kérdése a beszámolóval kapcsolatban? 

Major Antal: Szerepel az előterjesztésben a térkő gyártó gép karbantartása, ez folyamatban 
van? 

Göröcs László: A karbantartási feladatok befejeződtek, már meg is kezdték a gyártást. 

Tóth Imre levezető elnök: Hogyan halad a kátyúzás, van-e sok bejelentés a lakosok részéről? 

Göröcs László: Hozzá nem sok panasz jut el. Az Ady Endre, Sugár és Új utcák kátyúzását 
végezték el, azonban ezt követően a hó megakadályozta a további munkát. Haladnak, azonban 
a január elején elvégzett munkát már kezdhetnénk elölről. Elsősorban a nagyobb területű vi-
zeket szeretnék felszámolni. Nagyon rossz az út a Gaál István utcában például, ott is járhatóvá 
kell tenni. 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Miután a Képviselő-testület a 2018. évi költség-
vetésében 18 millió forintot hagyott jóvá útfelújításra, tárgyalásokat folytatott egy vállalkozó-
val. Ebből az összegből megközelítőleg 21 km utat kellene felújítani és 500 métert aszfaltoz-
ni. Ez a vállalkozó javasolta, és ha szükséges a kivitelezést is vállalja, hogy mart aszfaltot 
húzna a meglévő útalapra. Nem aszfaltozásról van szó, kb. 2-3 cm vastag használt aszfaltréte-
ge kerülne az utakra, de valamivel tartósabb, mint a kátyúzás.  

Tóth Imre levezető elnök: Köszöni a tájékoztatást. Véleménye szerint, ha jó az alap, tartós 
tud lenni, támogatja az ötletet. Kérdi a bizottság tagjait, van-e valakinek még kérdése a napi-
rendi ponttal kapcsolatban? 

Bertalan László: Kérdi, van-e még lehetőség a gödrök szélein nádat égetni? 




