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XI. 
 
 
 
 

Iktatószám: 278-6/2018. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ-

KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA     
 

2018. április 18-án megtartott,  
n y í l t , s o r o s  üléséről 

  

85/2018. (IV.18.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítá-
sára 
 

86/2018. (IV.18.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

Napirend elfogadására 
 

87/2018. (IV.18.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat a Jászladány település közbiztonságának 
helyzetéről, a közbiztonság javítására tett intéz-
kedésekről szóló beszámoló elfogadására 
 

88/2018. (IV.18.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

Javaslat a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyon-
kezelő Intézmény 2017. évi munkájáról  
szóló beszámoló elfogadására 
 

89/2018. (IV.18.) 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 
 

90/2018. (IV.18.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

Javaslat ultrahang diagnosztikai készülék beszer-
zésére 
 

91/2018. (IV.18.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

Javaslat a mezőőrség részére szolgálati gépjármű 
beszerzésére 
 

92/2018.(IV.18.) számú Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági hatá-

Javaslat rendkívüli önkormányzati támogatás 
iránti pályázat benyújtására 
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rozat  
 

 

93/2018.(IV.18.) számú Pénzügyi-
Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági hatá-
rozat  
 

Javaslat a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 
kérelmére az önkormányzat tulajdonában álló 
hidroglóbusz/víztorony vonatkozásában elvi tu-
lajdonosi hozzájárulás adására 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: 2018. április 18-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 
Bertalan László 
Drávuczné Karkus Zsuzsanna 
Major Antal 

  4 fő bizottsági tag 
 
Tanácskozási joggal jelenlévők: 
 
 Lovász Imre   jegyző 
 Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 Lóczi István   aljegyző 
 Mezei Norbert   pénzügyi osztályvezető  
 Lajosné Kiss Klára   intézményvezető 
 Göröcs László   mb. intézményvezető 
 Müllerné Braun Erika intézményvezető 
 Dr. Gyárfás Eszter   szakorvos 
    

Bagi Zsolt Arnold elnök: tisztelettel köszönti a bizottság tagjait és a megjelenteket. Megálla-
pítja, hogy a bizottság 7 tagjából 4 fő jelen van, az ülés határozatképes. Donkó Veronika és 
Gyárfás Lajos jelezte távolmaradása okát. Tóth Imre jelezte, hogy késni fog. Javasolja, hogy a 
bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet Bertalan László hitelesítse.  

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Bagi Zsolt Arnold elnök szavazásra teszi, ki az, aki elfogadja Bertalan Lászlót jegyzőkönyv 
hitelesítőnek? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő határo-
zatot hozza: 
 
85/2018. (IV.18.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság a 2018. április 18-i Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bi-
zottsági ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Bertalan Lászlót 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 szavazásra teszi, ki fogadja el a 7 nyílt és 2 zárt napirendi pontból 
álló napirendet, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő 
határozatot hozza: 
 
86/2018. (IV.18.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Napirend elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság a 2018. április 18-i soros ülés napirendjét a következőkép-
pen fogadja el: 

 

N a p i r e n d : 

1./ Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről és a Jászladányi Rendőrőrs mun-
kájáról, tájékoztatás a jászladányi bűnügyi helyzet alakulásáról, különös tekin-
tettel a droghelyzetről 
Előadó: Jászberény Város Rendőrkapitánya, 
 Jászladányi Rendőrőrs parancsnoka 

2./ Beszámoló a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2017. évi 
munkájáról, tájékoztatás a lakosságnak nyújtott szolgáltatásokról 
Előadó:  Göröcs László mb. intézményvezető 

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

4./ Előterjesztés ultrahang diagnosztikai készülék beszerzésére 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 

5./ Előterjesztés a mezőőrség részére szolgálati gépjármű beszerzésére 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 

6./ Előterjesztés rendkívüli önkormányzati támogatás iránti pályázat benyújtására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 

7./ Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. kérelmére az önkormányzat 
tulajdonában álló hidroglóbusz/víztorony vonatkozásában antenna létesítéséhez 
szükséges hely bérbeadásához, illetve áramvételezés biztosításához elvi tulajdo-
nosi hozzájárulás adására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Lovász Imre jegyző 

 
Zárt ülés: 
 
8./ Előterjesztés a Jászladány, Vasút u. 1. szám (1791 hrsz.) alatti ingatlanrész 

értékesítési ajánlatának megtárgyalására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
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9./ Előterjesztés a Jászladány, Jászkiséri u. 29. szám (1794 hrsz.) alatti ingatlanrész 
értékesítési ajánlatának megtárgyalására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester  

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

 

1. NAPIRENDI   PONT 

Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről és a Jászladányi Rendőrőrs munkájáról, 
tájékoztatás a jászladányi bűnügyi helyzet alakulásáról, különös tekintettel a droghely-
zetről 
Előadó: Jászberény Város Rendőrkapitánya, 

 Jászladányi Rendőrőrs parancsnoka 

Bagi Zsolt Arnold elnök: Az írásos anyagot mindenki megkapta. Az előadók a Képviselő-
testület ülésén jelen lesznek, a felmerülő kérdéseket ott tudják megválaszolni. Kérdezi, van-e 
valakinek kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 

Major Antal: A beszámolóban olvasható, hogy a Jászladányi Rendőrőrs létszáma nem éri el 
a megyei átlagot, valamint, hogy a település bűnügyi szempontból továbbra is fertőzött terü-
let. A kérdése az lenne, hogy milyen intézkedések kellenek ahhoz, hogy több rendőr legyen a 
településen. A beszámoló statisztikai adatai szerint lényeges fejlődés látható 2016-hoz képest. 
Ez szükséges is, hiszen a közrend, közbiztonság helyzete, a lakosok szubjektív biztonságérze-
te sarkalatos kérdés Jászladányon. Tudja, hogy ehhez a Polgárőrség és Mezőőrség munkája is 
tevékenyen hozzájárul. A droghelyzettel kapcsolatban az a véleménye, hogy a jelenlegi veze-
tés többet foglalkozik a megelőzéssel, azonban arról nem talált információt, hogy milyen a 
jelenlegi helyzet. 

Bertalan László: Köszönti a jelen lévőket. A kérdéseit majd a holnapi testületi ülésen fogja 
megfogalmazni. A számok azt mutatják, hogy sokat javult a közbiztonság, úgy gondolja, hogy 
ez valóban így is van. Az a kérdés megfogalmazódik benne, hogy miért nem lehet látni gyalo-
gos járőröket az utcán, legalább a falu központjában. Autóval biztosan járőröznek, de a gyalo-
gos jelenlétet hiányolja.  

Lovász Imre jegyző: A beszámoló tartalmazza a regisztrált bűncselekmények számának ala-
kulását. A beszámoló szerint 2017-ben az előző évi 430-hoz képest 188-ra csökkent ez a 
szám. Azonban érdemes tudni, hogy nagyon sok esetben nem is indítanak eljárást. Éppen ezen 
a héten volt erre példa, egy idős lakos bejött a Polgármesteri Hivatalba, aki elmondta, hogy 
több alkalommal előfordult már, hogy betörték házának ablakát. A Rendőrségen jelezte, ki is 
mentek, azonban nem vettek fel jegyzőkönyvet, és eljárás sem indult. Az ilyen esetek biztos, 
hogy nem szerepelnek a regisztrált bűncselekmények között. 

Bagi Zsolt Arnold elnök: Sajnos, ha az ilyen esetekben eljárás indulna, csak a papír szapo-
rodna, mivel nem éri el az értékhatárt, így nem vonható felelősségre az elkövető.  

Bertalan László: Korábban szerinte az volt a gyakorlat, hogy minden esetet rögzítettek, és ha 
valaki több ilyen cselekményt elkövetett, az értéke összeadódott. Nem érti, hogy ez miért nem 
így működik. Valóban nincsenek betörések, nem nagyon lehet hallani róla, azonban a drog-
helyzet és az utcai viselkedés még mindig okoz gondot.  

Major Antal: Látható az anyagban, hogy a tulajdon elleni bűncselekmények felderítési muta-
tója 34,88 %. Ez számszakilag óriási fejlődést mutat, de még így is kevés, úgy gondolja, hogy 
nagyobb rendőri jelenléttel ez még javulhatna. Nem tudja, hogy a megyei átlag mit mutat, és 
mennyi rendőr kellene, hogy azt elérjék. 
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Bagi Zsolt Arnold elnök: A felmerülő kérdéseket a képviselő-testületi ülésen majd felteszik. 
Kérdi, van-e valakinek további kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban?  

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Bagi Zsolt Arnold elnök szavazásra teszi, ki az, aki elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a Jászladány település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság javítására tett 
intézkedésekről szóló beszámolót, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfo-
gad és a következő határozatot hozza: 
 
87/2018.(IV.18.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat 
Javaslat a Jászladány település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság javítására 
tett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-Köz-
beszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a 
Jászladány település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság javítására tett in-
tézkedésekről 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 Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2017. évi munkájáról, 
tájékoztatás a lakosságnak nyújtott szolgáltatásokról 
Előadó:  Göröcs László mb. intézményvezető 

 

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

Göröcs László: Köszöni a lehetőséget, nem kíván kiegészítéssel élni. Kérdésekre szívesen 
válaszol. 

Bagi Zsolt Arnold elnök: Kérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése? 

Bertalan László: Nem a beszámolóval, hanem a 2018-as tevékenységgel kapcsolatban van 
kérdése. Elegendő-e a jelenlegi létszám ahhoz, hogy a feladatokat megfelelően ellássák? Tud-
ja, hogy a közfoglalkoztatottak száma kevesebb a tervezettnél. 

Göröcs László: Köszönti a bizottság tagjait. Jelenleg az intézmény állandó dolgozói közül öt 
fő, köztük asztalos, villanyszerelő és lakatos van betegállományban, többségük hosszú távon. 
Egyelőre tartják a határidőket, a beütemezett munkák végzése folyamatos. Az a gond, hogy 
szakképzett munkaerőt nem tudnak felvenni, még helyettesítésre sem, mert nincs.  

Major Antal: A beszámoló kapcsán elmondja, hogy sokoldalú, hatékony munkát végeztek 
2017-ben. Az intézmény hiányát megérezné a település, véleménye szerint. A Világtalálkozó 
kapcsán is megdicsérhették az intézményt, és ha ehhez még a közfoglalkoztatást is hozzá ve-
szik, mindenképp elismerésre méltó a tevékenység. A szakmunkások hiánya komoly problé-
mát okozhat, de bízik benne, hogy meg tudják majd oldani. 

Bagi Zsolt Arnold elnök: kérdi, van-e még valakinek kérdése, véleménye a napirendi ponttal 
kapcsolatban? 
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Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Bagi Zsolt Arnold elnök szavazásra teszi ki az, aki elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2017. évi munkájáról  
szóló beszámolót, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő 
határozatot hozza: 
 
88/2018.(IV.18.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat 
Javaslat a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2017. évi munkájáról  
szóló beszámoló elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-Köz-
beszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a 
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2017. évi munkájáról szóló be-
számolót az előterjesztés szerinti tartalommal.  

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

 
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 az írásos anyagot? 

Göröcs László: A közmunkaprogram keretében 96 fő foglalkoztatására nyertek pályázatot, 
jelenleg azonban 60-70 fő közötti a létszám. Sajnos heti szinten átlagosan két-három ember 
megy el, és a helyükre nem tudnak senkit felvenni. Egyelőre még el tudják látni a feladatokat, 
de ha azok az emberek mennek el, akik az egyes csoportok húzóerőit jelentik, akkor ez már 
nem lesz elmondható. A jövőben el kell gondolkodni, hogy az olyan munkákat, mint például a 
fűnyírás, el tudják-e végezni, lesz-e rá kapacitás.  

Bertalan László: A dolgozók milyen indokkal mennek el, elhelyezkednek az elsődleges 
munkaerőpiacon? 

Göröcs László: Változó. Van, aki elhelyezkedik, van, akiről nem lehet tudni, mert nem hoz 
semmilyen igazolást. A gond az, hogy azok az emberek mennek el, akik jó munkaerőnek 
számítanak.  

Bertalan László: Nem lehetne őket valahogy megtartani? 

Göröcs László: Sajnos a 10.000.- és 15.000.- forintos napi bérrel nem tudják felvenni a ver-
senyt.  

Major Antal: A gazdaság fejlődése miatt ez várhatóan országos szinten jelentkezik majd. 
Nehéz helyzet elé állítja az intézményt, elképzelhetőnek tartja, hogy egy két éven belül nem is 
lesz már közmunka program, esetleg a község tisztán tartására kapnak majd néhány fő mun-
kaerőt. 

Bagi Zsolt Arnold: Az látszik Jászladányon, hogy szakképzett, jól dolgozó munkaerőből 
hiány van. A megmaradt dolgozókra pedig így még nagyobb teher hárul. 
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Bertalan László: A kétséges mezőgazdasági területekkel, ahol nem biztos, hogy sikeres lesz 
a termelés inkább ne foglalkozzanak és a megmaradt munkaerőt csoportosítsák inkább azokra 
a területekre amelyek jobban termőnek tűnnek.  

Göröcs László: Jelenleg az ilyen területek annyira vizesek, hogy nem is tudnak rámenni. 
Ahol veteményeztek azt tisztán is tudják tartani a közfoglalkoztatásban dolgozó asszonyok.  

Bertalan László: Kérdezi, hogy a gyümölcsfákat megmetszették-e? 

Göröcs László: Igen, szükség esetén permetezni is fognak. 

Bagi Zsolt Arnold elnök: Kérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése, észrevétele a napiren-
di ponttal kapcsolatban? 

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

 
89/2018.(IV.18.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat 
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 javasolja a Képviselő-testületnek a NÜVI a 
képviselő-testület két ülése között a közmunka programokban foglalkoztatottak által 
végzett munkákról szóló beszámolója elfogadását az előterjesztés szerinti tartalommal. 

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

Előterjesztés ultrahang diagnosztikai készülék beszerzésére 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 

Bagi Zsolt Arnold elnök: Kérdezi Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert, kívánja-e ki-
egészíteni az írásos anyagot? 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Köszönti Dr. Gyárfás Eszter szakorvost, megkö-
szöni, hogy segíti a bizottság munkáját. Négy árajánlat érkezett ultrahang diagnosztikai készü-
lék beszerzésére. 

Dr. Gyárfás Eszter: Amikor megkapta polgármester asszony levelét, akkor felvette a kapcso-
latot néhány céggel, és kérte, hogy küldjék meg árajánlataikat felé, és az önkormányzat részé-
re.  

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: A megfelelő készülék kiválasztásában szeretne a 
bizottság segítséget kérni. A beszerzési szabályzat szerint azt az árajánlatot kellene kiválasz-
tani, ami a legkedvezőbb, azonban eltérő típusú készülékekről van szó, és nincs információjuk 
arról, hogy melyik lenne megfelelő.  
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Dr. Gyárfás Eszter: Az árajánlatokban szereplő készülékekről tájékozódott, kérdés az, hogy 
hordozható legyen, vagy sem. Olyan szempontból előnyösebb a hordozható, hogy házhoz is 
vihetik, ami fontos lehet, mivel sok idős lakos van a településen. Mindegyik készülék érvizs-
gálatra, ízületi és lágyrész vizsgálatra is alkalmas, azonban a Z6 típus, amely a legjobban fel-
szerelt szoftverrel rendelkezik ebben a kategóriában. Véleménye szerint a kocsi nem olyan 
lényeges, más módon is megoldható a szállítás. Az árajánlatok közül így javasolja a Medirex 
kft. ajánlatának elfogadását, mivel az a legkedvezőbb az adott típus tekintetében. Ezt a készü-
léket ismeri, és tudja, hogy jól működik. A működtetésről, és a rendelés részleteiről a további-
akban még egyeztetnek. 

Bagi Zsolt Arnold elnök: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, javaslata az írásos anyag-
gal vagy az elhangzottakkal kapcsolatban? 

 Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Bagi Zsolt Arnold elnök szavazásra teszi, ki az, aki elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek ultrahang diagnosztikai készülék beszerzését és a  medirex Kft árajánlatának elfoga-

dását? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő 
határozatot hozza: 
 
90/2018.(IV.18.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat  
Javaslat ultrahang diagnosztikai készülék beszerzésére 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja, a Dr. 
Gyárfás Eszter szakorvos által ajánlott MINDRAY Z6 Ultrahang készülék megvételét, 
az adott típusra beérkezett árajánlatok közül a legkedvezőbb áron, a medirex kft-től 
2.755.905.- forint + Áfa összegben.  

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

Előterjesztés a mezőőrség részére szolgálati gépjármű beszerzésére 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 

Bagi Zsolt Arnold elnök: Felkéri Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert, ismertesse a 
napirendi pontot? 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: A képviselő-testület korábban döntött a mezőőri 
szolgálat részére szolgálati gépjármű vásárlásáról 3.000.000.- forint összegben. A mezőőrök a 
mellékelt ajánlatokat tartották a legkedvezőbbnek, és számukra elfogadhatónak. 

Major Antal: A Ford Ranger típust kategóriájában kiválónak, és megbízható típusnak tartja. 
Két ajánlat is szerepel ebből a típusból, meg kellene nézni, hogy melyik milyen állapotú és 
úgy választani. De nagyon sok eladó autó van, ha nem sürgős a vásárlás, lehetne még néze-
lődni. 

Mezei Norbert: Ebben az árkategóriában nem sok mozgástér van véleménye szerint. Lehet 
még nézelődni, de sokkal másabbat nem fognak találni. Lényeges, hogy milyen állapotú, nem 
mindegy, hogy kell-e rá költeni vagy sem, illetve, hogy mikor műszaki vizsgázott. 
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Bertalan László: A Debrecenben található autó kevesebb kilométert tett meg, először azt 
kellene megnézni. A Nyíregyházán található Ford Ranger esetében soknak tartja a megtett 
kilométert. 

Lovász Imre jegyző: Fel lehet állítani egy sorrendet és egy hozzáértő személy megnézhetné 
az adott autókat 

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

 Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Bagi Zsolt Arnold elnök szavazásra teszi, ki az, aki javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
amennyiben a 4033 Debrecen, Sámson út 118. szám alatti autókereskedésben található Ford 
Ranger 2,5 TDCI 4x4 XLT típusú, 2008/4 évjáratú, 2.890.000.- forint vételáron meghirdetett 
gépjármű állapota megfelelő és nem árusították el, úgy az kerüljön beszerzésre, ha elkelt, 
vagy az állapota nem megfelelő, úgy a 4400 Nyíregyháza, Orosi út 31/a (41-es főúti) autóke-
reskedésben található Ford Ranger 2,5 TDCI 4x4 XLT típusú, 2007/11. évjáratú, 2.790.000.- 
forint vételáron meghirdetett gépjármű kerüljön beszerzésre, ha az állapota megfelelő és nem 
kelt el? A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő 
határozatot hozza: 
 
91/2018.(IV.18.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat  
Javaslat a mezőőrség részére szolgálati gépjármű beszerzésére 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasol-
ja a mezőőrség részére szolgálati gépjármű beszerzését az alábbiak szerint: Amennyi-
ben a 4033 Debrecen, Sámson út 118. szám alatti autókereskedésben található Ford 
Ranger 2,5 TDCI 4x4 XLT típusú, 2008/4 évjáratú, 2.890.000.- forint vételáron meg-
hirdetett gépjármű állapota megfelelő és nem árusították el, úgy az kerüljön beszerzés-
re, ha elkelt, vagy az állapota nem megfelelő, úgy a 4400 Nyíregyháza, Orosi út 31/a 
(41-es főúti) autókereskedésben található Ford Ranger 2,5 TDCI 4x4 XLT típusú, 
2007/11. évjáratú, 2.790.000.- forint vételáron meghirdetett gépjármű kerüljön beszer-
zésre, ha az állapota megfelelő és nem kelt el. 

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

Előterjesztés rendkívüli önkormányzati támogatás iránti pályázat benyújtására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 

Bagi Zsolt Arnold elnök: Kérdezi Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert, kívánja-e ki-
egészíteni az írásos anyagot? 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: 2016-ban a gyermekétkeztetés könyveléstechni-
kailag rosszul lett elszámolva, amelyet a Magyar Államkincstár egy ellenőrzés kapcsán állapí-
tott meg és jelezte a Polgármesteri Hivatal felé. A Kincstár azt a tájékoztatást adta, hogy lesz 
majd lehetőség a javításra, azonban a Pénzügyi Osztály ezt nem tudta megtenni, a program 
nem adott rá lehetőséget. Ezért a Kincstár visszakövetelt az önkormányzattól kb. 25.000.000-. 
forintot. Azonban az összeggel elszámoltak, csak nem a megfelelő helyen, ezért az önkor-
mányzat pert indított a Magyar Államkincstár ellen. 
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Lovász Imre jegyző: Egy elég érdekes helyzet állt elő, ugyanis a visszafizetési kötelezettsé-
get egy jegyzőkönyvben állapították meg, nem határozatban. Határozatban nulla forint vissza-
fizetési kötelezettséget állapítottak meg, a rendelkező részben azonban szerepel, hogy a jegy-
zőkönyvben megállapított kb. 25.000.000.- forintos visszakövetelést kérik. Ezt megtámadta az 
önkormányzat, a másodfok azonban helyben hagyta a Kincstár első fokú döntését. Ezt köve-
tően bírósághoz fordultak. A bíróság is elismerte, hogy jogosan használták fel az összeget, és 
el is számoltak vele, de ott sem tudtak másként dönteni. A Magyar Államkincstárnak is az 
volt a javaslata, hogy adják be a rendkívüli önkormányzati támogatás iránti pályázatukat erre 
az összegre. Kétséges azonban, hogy hogyan fognak dönteni a támogatásról, éppen azért, mert 
határozatban nincs megállapítva a visszakövetelés, csak a jegyzőkönyvre utalnak.  

Mezei Norbert: A pályázat benyújtásához jogerős bírói döntés volt szükséges. Elég érdekes a 
helyzet, hiszen a támogatást a gyermekétkeztetésre fordították, el is számoltak vele, csak nem 
a megfelelő PIR számon. A javításra azonban nem volt lehetőség, mivel azt a programot, 
amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium erre az elszámolási rendszerre kitalált, nem módo-
sították. Többször is kérték a lehetőséget a javításra, de nem valósult meg. 

Major Antal: Ez akkor más településen is probléma? 

Mezei Norbert: Több települést is érint, legfeljebb nem ekkora összegben. 

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

 Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Bagi Zsolt Arnold elnök szavazásra teszi, ki az, aki javasolja a Képviselő-testületnek rendkí-
vüli önkormányzati támogatás iránti pályázat benyújtását az előterjesztés szerint? A bizottság 
4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő határozatot hozza: 
 
92/2018.(IV.18.) számú Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottsági határozat  
Javaslat rendkívüli önkormányzati támogatás iránti pályázat benyújtására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja pályázat 
benyújtását a Magyar Államkincstárhoz Magyarország 2018. évi központi költségve-
téséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I. 10. pont szerint a települési önkor-
mányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására. 
 

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

Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. kérelmére az önkormányzat tulaj-
donában álló hidroglóbusz/víztorony vonatkozásában antenna létesítéséhez szükséges 
hely bérbeadásához, illetve áramvételezés biztosításához elvi tulajdonosi hozzájárulás 
adására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Lovász Imre jegyző 

Bagi Zsolt Arnold elnök: Az írásos anyagot mindenki megkapta, kérdezi Bertalanné Drávucz 
Katalin polgármestert és Lovász Imre jegyzőt, kívánnak-e kiegészítéssel élni? 




