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XIV. 
 
 
 
 

Iktatószám: 278-8/2018. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ-

KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA     
 

2018. május 23-án megtartott,  
n y í l t , s o r o s  üléséről 

  

102/2018. (V.23.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítá-
sára 

103/2018. (V.23.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

Napirend elfogadására 

104/2018. (V.23.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetési 
előirányzatainak módosítására 

105/2018. (V.23.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetési 
rendeletének módosítására 

106/2018. (V.23.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

Javaslat az önkormányzat 2017. évi zárszámadá-
sáról, a zárszámadási rendelet elfogadására 

 
107/2018. (V.23.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

Javaslat az önkormányzat 2017. évi maradványá-
nak felosztására 

108/2018. (V.23.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

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

109/2018. (V.23.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

Javaslat a Jászladány belterületi utak burkolat 
felújítására 

110/2018. (V.23.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

Javaslat a Jászladány, Hősök tere 2. szám alatti 
önkormányzati ingatlanban működő fodrászat és 
kozmetika helyiségeinek felújítására 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: 2018. május 23-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 
Drávuczné Karkus Zsuzsanna 
Donkó Veronika 
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 
 Kun Adrienn   mb. intézményvezető 
 Göröcs László   mb. intézményvezető 
     

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: tisztelettel köszönti a bizottság tagjait és a megjelente-
ket. Megállapítja, hogy a bizottság mind a 7 tagja 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: 
 
102/2018. (V.23.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság a 2018. május 23-i Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bi-
zottsági ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Tóth Imrét jelöli ki.  

Erről értesül:   1./  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság   
 
 
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: a meghívót, és a napirendi pontokhoz tartozó előterjesz-
téseket 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 1 zárt napirendi pontból 
álló napirendet, melyet a bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő 
határozatot hozza: 
 
103/2018. (V.23.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata  
Napirend elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság a 2018. május 23-i soros ülés napirendjét a következőképpen 
fogadja el: 

 

N a p i r e n d : 

1./ Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak módosítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 
 

2./ Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,  
 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 
 

3./ Beszámoló az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról, javaslat 
zárszámadási rendelet elfogadására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,  
 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 
 

4./ Javaslat a 2017. évi maradvány felosztására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,  
 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 
 

6./ Előterjesztés a Jászladány belterületi utak burkolat felújítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Göröcs László mb. intézményvezető 
 

7./ Előterjesztés a Jászladány, Hősök tere 2. szám alatti önkormányzati ingatlanban 
működő fodrászat és kozmetika helyiségeinek felújítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Göröcs László mb. intézményvezető 

 
 
Zárt ülés: 
 
8./ Előterjesztés haszonbérleti szerződés megkötésére a 2197 hrsz-ú kivett beépítet-

len belterületi földterület használatára 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
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Erről értesül:   1./  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
 

1. NAPIRENDI   PONT 

Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak módosítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: Az írásos anyagot mindenki megkapta. Felkéri Mezei 
Norbert pénzügyi osztályvezetőt ismertesse a napirendi pontot. 

Mezei Norbert: Köszönti a pénzügyi bizottság tagjait, a jelen lévőket. A zárszámadást május 
31-ig kell elfogadni, amelyet a belső ellenőr is átnézett, hogy a törvényi feltételeknek minden 
tekintetben megfeleljen. Az ellenőrzés során feltárta, hogy a költségvetési előirányzatot még 
egyszer módosítani kell. A legutóbbi módosítás a jogszabályban előírtak szerint január 31-ig 
megtörtént, azonban az Államkincstár ezt követően küldött még egy módosítást, amely alap-
ján 33.198.968- forinttal kellene módosítani a költségvetést. Ez csak egy technikai módosítás, 
de az Államkincstár külön felhívta rá a figyelmet, ezért át kell vezetni a költségvetési rendele-
ten is. Ezt követően lehet csak a zárszámadást elfogadni.  

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: Kérdi, van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhang-
zottakkal vagy az írásos anyaggal kapcsolatban?  

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Bagi Zsolt Arnold elnök szavazásra teszi, ki az, aki elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek az Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak módosítását az előter-
jesztés szerint, melyet a bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő 
határozatot hozza: 
 
104/2018. (V.23.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata  
Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak módosítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-Köz-
beszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak módosítását az előterjesztés 
szerinti tartalommal, amely alapján a bevételi és kiadási főösszeg 2 021 064 290 fo-
rintra módosul. 

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

 
2. NAPIRENDI   PONT 

Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,  

 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 
 

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: Kérdezi Mezei Norbert pénzügyi osztályvezetőt, kíván-
ja-e kiegészíteni, összefoglalni az írásos anyagot? 

Mezei Norbert: Az előbbiekben tárgyalt előirányzat módosítást kellene a költségvetési rende-
leten átvezetni.  
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Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: Kérdezi a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, 
javaslata? 

 Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Bagi Zsolt Arnold elnök szavazásra teszi ki az, aki elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítását az előterjesz-
tés szerint, melyet a bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő hatá-
rozatot hozza: 
 
105/2018. (V.23.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata  
Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési-Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasol-
ja a 3/2017. (II.24.) számú Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költség-
vetési rendeletének módosítását az előterjesztés és mellékletei szerint, melyben a 
 

bevételi főösszeg  2 021 064 290 forintra  
kiadási főösszeg  2 021 064 290 forintra 
módosul. 

 
3. NAPIRENDI   PONT 

Beszámoló az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról, javaslat zár-
számadási rendelet elfogadására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,  

 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: Felkéri Mezei Norbert pénzügyi osztályvezetőt ismer-
tesse a napirendi pontot. 

Mezei Norbert: Elkészítették az önkormányzat 2017. évi zárszámadási rendeletét a jogszabá-
lyi előírások alapján. 2017. évben 1.999.987.934.- forint bevétel és 1.424.219.194.- forint 
kiadás teljesült. Lényegesen nagy megtakarítás látható, amelynek oka egyrészt, hogy a TOP-
os pályázatok összegei még nem lettek elköltve, az idei évben fognak teljesülni. A bevételi 
táblákban fel vannak sorolva a bevételek és kiadások az önkormányzat és az intézmények 
tekintetében. Ha kérdés merül fel a részletekkel kapcsolatban szívesen válaszol.  
Elmondható, hogy az adóbevételek szépen teljesültek a gépjármű-, az iparűzési, és a kommu-
nális adó tekintetében egyaránt. Az állami támogatások maradéktalanul lehívásra kerültek. 
Valamennyi részletfizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak, erről a maradvány 
felosztásánál tájékoztatja majd a bizottságot. A béreknél megtakarításról lehet beszélni, mivel 
több álláshely is betöltetlen. Az intézmények továbbra is hozzák a megszokott takarékos gaz-
dálkodásukat.  
A létszámkeretnél elmondható, hogy a közfoglalkoztatottak létszáma a tavalyi évben csök-
kent, amely 2018-ban tovább folytatódott.  
Az összes maradvány 575.768.740.- forint, amely szinte teljes egészében feladattal terhelt 
lesz. Ha valakinek kérdése van, szívesen válaszol. 

Bagi Zsolt Arnold elnök: Nem győzi hangsúlyozni, mennyire jó ezt hallani.  
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Mezei Norbert: Annyit hozzá tenne, hogy a per, amit elveszített az Önkormányzat, ezt a ma-
radványt el is viszi, ha valóban ki kell fizetni az összeget. Továbbá az állami támogatásokat is 
nehéz lekövetni. De valóban nem zárt rossz évet az Önkormányzat.  

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele az 
elhangzottakkal kapcsolatban? 

 Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Bagi Zsolt Arnold elnök szavazásra teszi ki az, aki elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló beszámolót, a zárszámadási 
rendeletet az előterjesztésben foglaltak szerint? 
A bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot és a következő határozatot 
hozza: 

 
106/2018.(V.23.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról, a zárszámadási rendelet elfogadá-
sára 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasol-
ja, Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetés zárszámadási rende-
letét, melyben a költségvetés  

 
 teljesített kiadási főösszege: 1 424 219 194 Ft, 
 teljesített bevételi főösszege: 1 999 987 934 Ft.  

 
Erről értesül:   

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

Javaslat a 2017. évi maradvány felosztására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,  

 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 
 

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: Felkéri Mezei Norbert pénzügyi osztályvezetőt, ismer-
tesse a napirendi pontot. 

Mezei Norbert: Ahogy az előző napirendi pontnál említette, a maradvány 575.768.740.- fo-
rint. Az előterjesztésben látható, hogy melyik intézménynél mennyi maradvány keletkezett. A 
NÜVI esetében jelentősebb, 34 millió forint körüli ez az összeg, a vállalkozási tevékenységük 
miatt ugyanis le kell finanszírozni az egész éves tevékenységüket. Ezzel szemben a kötele-
zettségük kevesebb. Így 28.599.099.- forintot tartalékba helyezhetnek. Az Önkormányzatnál 
vannak még jelentősebb összegek, de azoknak meg is van helye. A többi intézménynél, mivel 
elenyésző összegekről van szó, nem kerül elvonásra a maradvány. Ennek az az oka, hogy any-
nyit finanszíroznak, amennyit az intézmények ténylegesen költenek. Ez a feszesebb gazdál-
kodás már jól bevált.  

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Nem kifejezetten a maradvány felosztásához 
kapcsolódik, de szeretné tájékoztatni a bizottsági tagjait, és jelen lévő intézményvezetőket, 
hogy június 30-tól megszűnik a hosszú távú közfoglalkoztatás. Ezt az időpontot követően, 
csak azok a munkavállalók foglalkoztathatóak közfoglalkoztatás keretében, akiknek a nyolc 
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általános iskolai végzettségtől nincs magasabb szakképesítése. Minden intézményvezető tisz-
tában van azzal, hogy hány fő dolgozik az Önkormányzat által az adott intézményben közfog-
lalkoztatottként. Kérte, hogy mérjék fel, hogy mely emberek azok, akikre feltétlenül szüksé-
gük van. Úgy gondolja, hogy éppen ez a közfoglalkoztatási program, amelynek keretein belül 
az intézményeknél ellátják a feladatokat. Tehát valószínűleg nem lesz olyan személy, akire 
nem lesz szükség, de minden intézmény költségvetését terhelni fogja az érintett dolgozók to-
vább foglalkoztatása. Nagy feladat lesz, hogy erre a fél évre azokat az embereket, akik jelen-
leg teljes értékű munkát végeznek az intézményekben, hogyan tudják tovább foglalkoztatni. 
Biztosan lesz olyan, aki álláshely kérelemmel jön majd a képviselő-testület elé, vagy megbí-
zás formájában lesz lehetőség a további foglalkoztatásra. Természetesen az intézményveze-
tőknek kell majd mérlegelni, hogy hány órás munkaidőben, milyen megbízási díjért foglal-
koztatják tovább az érintett személyeket. Az Önkormányzat segítséget nyújt ebben, de min-
denképpen plusz költséget jelent majd az intézményeknek. Egyelőre más megoldást nem lát-
nak. Jegyző Úr felhívta a figyelmét arra, hogy a várossá válásra ismét pályázhatna az Önkor-
mányzat. Hiszen ha városi címet kapna a település az a finanszírozásra is jelentős hatással 
lenne. Feladat ellátásra is több pénzt kapnának, továbbá a foglalkoztatási létszám is nőhet. Ez 
természetesen nem az idén fog megvalósulni, de úgy gondolták, hogy újra megpróbálják. 

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: A tájékoztatót tudomásul veszik. Kérdezi, hogy van-e 
valakinek kérdése, javaslata a napirendi ponttal kapcsolatban? 

 Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Bagi Zsolt Arnold elnök szavazásra teszi, ki az, aki elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a 2017. évi maradvány felosztását az előterjesztés szerint? 
A bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő határoza-
tot hozza: 
 
107/2018.(V.23.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat az önkormányzat 2017. évi maradványának felosztására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasol-
ja, a 2017. év számviteli zárása után a  
 

a megállapított maradványt: 575 768 740 forintban 
ebből kötelezettséggel terhelt maradványt: 575 768 740 forintban 

   működési maradványt: 108 722 470 forintban 
    feladattal terhelt: 80 123 371 forintban 
                           tartalék: 28 599 099 forintban 

Szabad maradvány: 0 forintban  
 
megállapítani. 
 

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

 

5. NAPIRENDI   PONT 

A NÜVI beszámolója a képviselő-testület két ülése között a közmunka programokban 
foglalkoztatottak által végzett munkákról 



8 
 

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

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

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Egyre több levél érkezik, amelyben az utca lakói 
azzal fordulnak az Önkormányzathoz, hogy az adott utcában tegyék rendbe a csapadékvíz 
elvezető árkokat, vágják le a füvet, kátyúzzák ki az utat. Sok helyen gondozatlan, elhanyagolt 
ingatlanról van szó, amit nem laknak, a tulajdonos nem érhető utol, azonban az Önkormány-
zatnak már nincs rá kapacitása, hogy ezekről is gondoskodjon. Az a terület is nagy, ami az 
Önkormányzat tulajdonában van. Nem tudja, hogy mi lenne erre jó megoldás.  

Major Antal: Amíg volt lehetőség átvettek olyan feladatokat, amit a lakosoknak kellene el-
végezni. Régebben volt panasz a közfoglalkoztatottakra, de most meglátszik a településen, 
hogy dolgoznak. Nagyon sok pénzbe fog kerülni, ha ezt a munkát az Önkormányzatnak kell 
elvégezni. 

Bagi Zsolt Arnold elnök: Kérdezi Göröcs László mb. intézményvezetőt, hogy a mezőgazda-
sági program feladatait el tudják-e látni? 

Göröcs László: Sok területet nem tudtak bevetni, mert állt rajta a víz. Ennek köszönhetően 
még éppen el tudják látni a feladatot, mivel csak 10-12 asszony van, aki dolgozik.  

Bagi Zsolt Arnold elnök: Meddig van kötelezettség ezekre a területekre? 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: A Start közmunkaprogramban benne van, mivel 
a létszám csökkenés ellenére a területet nem engedték csökkenteni. Tehát február 28-ig van rá 
kötelezettség.  

Bagi Zsolt Arnold elnök: A következő évben mérlegelni kell a kapacitást. 

Göröcs László: 96 főt igényeltek, és ennek megfelelően készítették el a pályázatot. Azonban 
nem kaptak ennyi dolgozót, jelenleg kb. 45 főt foglalkoztatnak, ebből 16 táppénzen van.  

Bagi Zsolt Arnold elnök: Kéri, hogy a temetőnél található körforgalmat tisztítsa meg a 
NÜVI, sokan járnak arra, más településekről is.  

Kérdezi, van-e valakinek kérdése, javaslata a napirendi 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 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő határoza-
tot hozza: 
 
108/2018.(V.23.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat a NÜVI a képviselő-testület két ülése között a közmunka programokban foglal-
koztatottak által végzett munkákról szóló beszámolójára 
 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületek 
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a NÜVI a képviselő-testület két ülése között a közmunka programokban foglalkozta-
tottak által végzett munkákról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal. 

 
Erről értesül:   

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

Előterjesztés a Jászladány belterületi utak burkolat felújítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

 Göröcs László mb. intézményvezető 
 
Bagi Zsolt Arnold elnök kérdezi Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert, kívánja-e kiegé-
szíteni, összefoglalni az írásos anyagot? 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: A költségvetés elfogadásakor döntött a képviselő 
–testület arról, hogy az eddiginél valamivel tartósabb kátyúzást hajtsanak végre az idei évben. 
Göröcs László segítségével kértek be több árajánlatot erre vonatkozóan. Nem kivitelezőt kell 
most választani, hanem az árajánlatok alapján el kell dönteni, hogy milyen irányban indulja-
nak az útalapos utak helyrehozásánál. Látható az árajánlatok alapján, hogy az erre elkülönített 
18 millió forint mire lesz elég. Az a technológia, amelyről korábban beszéltek, több költséget 
vonhat maga után. Az útalapos utak hossza kb. 21 km. A rendelkezésre álló 18 millió forint-
ból kb. 5,5 km hosszú út javítása valósulhatna meg mart aszfalttal. 

Major Antal: Kérdezi, hogy a hagyományos kátyúzás éves szinten mekkora költséget jelent.  

Mezei Norbert: Nem lehet megmondani, az előző években a csatornázás miatt nem igazán 
látható ez a költség.  

Major Antal: Ha 18 millió forintot elköltenének 5 vagy 6 km út helyrehozatalára, lenne még 
forrás a többi út karbantartására? 

Mezei Norbert: Az a gond, hogy nem tartós megoldásról van szó, így nincs az az összeg, ami 
elég lenne. Úgy gondolja, hogy inkább aszfaltozni kellene apránként.  

Major Antal: Egyet ért, hogy aszfaltozni kellene inkább minden évben egy keveset. Ennek 
ellenére attól tart, hogy a helyi talaj szerkezete miatt a megfelelően megépített út sem tart 
majd tovább egy évnél.  

Tóth Imre: Három év garanciát vállal rá a kivitelező. 12 millió forint 2 km útra lenne elegen-
dő, a többit fordíthatnák kátyúzásra. És ha évente ennyit építenének, minden évben egyre ke-
vesebbet kellene kátyúzásra fordítani. Azokat az utcákat kellene előre venni, amelyek prob-
lémásak.  

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Kátyúzásra mindenképpen kell elkülöníteni for-
rást, mivel az aszfaltos utakat is kell javítani.  

Göröcs László: Egyeztetéseket folytatott a három vállalkozóval, akiktől az árajánlatokat kap-
ták. Nagyon hasonló véleményen voltak a munkálatok tekintetében. Elmondták, hogy el kell 
gyalulni a mostani utat, majd a padkázást kell megcsinálniuk. Ezt követően jöhet egy vékony 
mart aszfaltréteg, erre emulzió, és a hengerezést követően ismételten megszórják. Közel ha-
sonló szilárdságú lesz, mint egy aszfaltos út, nem kátyúsodik majd könnyen.  Véleménye sze-
rint ki kellene választani konkrét utcákat, és úgy árajánlatot kérni. 
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Bertalan László: Úgy gondolja, hogy az árkok hiánya a legnagyobb probléma, olyan utcákat 
kellene első körben kiválasztani, ahol van árok, vagy árkot kell építeni. Meg kellene kérdezni, 
ahol ilyen út van, vagy megnézni, hogy milyen minőségű egy-két év után. 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Javasolja, hogy látogassanak el olyan település-
re, amit referenciaként megjelöltek az árajánlatokban, valamint a következő ülésre, hozzanak 
a bizottság tagjai javaslatokat olyan utcákra, ahol van árok és indokolt lenne az útfelújítás. 
Javasolja, hogy 7 km hosszan válasszanak ki utcákat, mivel úgyis hagynak majd el belőle. 

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

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Bagi Zsolt Arnold elnök szavazásra teszi, ki az aki elfogadásra javasolja a képviselő-
testületnek, hogy a következő ülésre mérjék fel, hogy mely utcákon, milyen technológiával 
kívánják az útburkolatok felújítását elvégezni? 
A bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és a következő határoza-
tot hozza:  
 
109/2018.(V.23.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat a Jászladány belterületi utak burkolat felújítására 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
következő ülésre mérje fel, hogy mely utcákon, milyen technológiával kívánja az 
útburkolatok felújítását elvégezni. 
  
Erről értesül:   

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

Előterjesztés a Jászladány, Hősök tere 2. szám alatti önkormányzati ingatlanban műkö-
dő fodrászat és kozmetika helyiségeinek felújítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

 Göröcs László mb. intézményvezető 
 
Bagi Zsolt Arnold elnök kérdezi Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert, kívánja-e kiegé-
szíteni, összefoglalni az írásos anyagot? 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Korábban már tájékoztatta a bizottság tagjait 
arról, hogy a fodrász és kozmetika üzletek felújítására vonatkozó kérés érkezett a bérlők ré-
széről. Kérte Göröcs László mb. intézményvezetőt, hogy készítsenek költségvetést a két he-
lyiség felújítására, a bérlők kéréseinek figyelembevételével. Az árajánlat szerint, ennek költ-
sége bruttó 1.467.805 forint lenne. Két lehetséges alternatívát lát. Vagy a bérlőkre bízzák a 
munkálatok elvégzését és a számlával igazolt összeg levonásra kerül majd a bérleti díjból, a  
másik lehetőség pedig, hogy a NÜVI végzi el a feladatot, és ennek megfelelően emelkedik 
majd a helyiségek bérleti díja. Esetleg rájuk bízhatják a döntést.  

Tóth Imre: Számításai szerint a felújítás költségei a jelenlegi bérleti díjjal számolva három év 
bérleti díját teszik ki. Ez azt jelenti, hogy ha ők végeztetik el a munkát, akkor három évig nem 
fizetnek bérleti díjat. Egy korábbi anyagból láthatták, hogy a nagyobb területű bérleményre 18 
éve, a kisebbre pedig kb. 5 éve kötöttek szerződést. Ennek fényében biztosan rá férne már egy 
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felújítás. Mindenképpen azt a megoldást támogatná, hogy a NÜVI végezze el a munkát, mivel 
Önkormányzati tulajdonú ingatlanról van szó. Az más kérdés, hogy hogyan tudják beépíteni a 
bérleti díjba ennek költségeit és mikor térül meg. Fontos kérdés az is, hogy mennyire tervez-
nek hosszú távra a bérlők. Célszerű lenne kikötni, hogy amíg nem térülnek meg a költségek, 
addig nem bontják fel a szerződést, vagy ha igen, akkor a fennmaradó összeget megtérítik. 

Mezei Norbert: Ilyen szempontból jobb megoldás lehet, ha a bérlők végzik el a felújítást, ez 
esetben biztos nem bontják fel a szerződést, vagy ha mégis, akkor az ő veszteségük. 

Tóth Imre: Így is meg lehet közelíteni a kérdést, de úgy gondolja, hogy ha nem a NÜVI vég-
zi el a munkát, akkor sokkal nagyobb költségekkel jár majd, és még tovább nem fizetnek majd 
bérleti díjat. 

Major Antal: Véleménye szerint olyan szolgáltatásokról van szó, amelyek nem hoznak túl 
nagy nyereséget, így az önkormányzat támogatására is szükség lehet. Abban egyet ért, hogy a 
munkát mindenképpen a NÜVI végezze el, így a tervezett felújítás biztosan meg is valósulna. 
Az hogy az Önkormányzat vagy a bérlők bízzák meg tárgyalás kérdése. Lehet módosítani a 
szerződést olyan formában, hogy 3 évig nem bonthatják fel, de ha például csődöt jelentenek, 
és nem tudnak fizetni, akkor elég nehéz lesz ezt utolérni. Mivel önkormányzati tulajdonról 
van szó a felújítást meg kell valósítani, az épület lehetőségeihez illeszkedve.  

Bertalan László: Véleménye szerint nem kellene megadni a lehetőséget a választásra, és a 
NÜVI-nek kellene elvégezni a munkát, mivel ennél jóval nagyobb összegért tudnák csak el-
végeztetni. Célszerű lenne először tájékoztatni a bérlőket, hogy a felújítás megvalósítására 
úgy nyílik lehetőség, hogy a bérleti díjba beépítésre kerülnek a költségek. Kérdés, hogy ezt 
vállalják-e. 

Tóth Imre: A mostani bérleti díjjal számolva 30 hónap alatt térülne meg a költség az Önkor-
mányzatnak.  

Major Antal: Annyira nem emelhetik fel a bérleti díjat, hogy 6 hónap alatt hozza be az árát.  

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: A bérleti szerződés szerint a belső felújítási 
munkák a bérlőt, a külső munkák a bérbeadót terhelik. Kérdéses, hogy amióta bérlik a helyi-
ségeket végeztettek-e festést például. De arra hivatkoznak, hogy addig nem tartották ésszerű-
nek a felújítást, amíg az átalakítások nincsenek elvégezve. 

Tóth Imre: A nagyobb területű helyiséget 18 éve bérlik. Ha az itt összegyűjtött belső karban-
tartási munkákat apránként elvégezték volna, most nem ilyen állapotban lenne a bérlemény. 

Göröcs László: Felhívja a bizottság figyelmét, hogy nem csupán belső felújításról van szó, 
hanem jelentős átalakításról is. Szeretnék, ha a két üzlet bejárata nem egy légtérben lenne. 
Ezen kívül szeretnének állmennyezetet, és a padlót is javítani kellene, mert az épület megsüly-
lyedt. Olyan szintű átalakításról van szó, hogy az idő alatt nem is tudnak majd működni az 
üzletek.  

Tóth Imre: Véleménye szerint egy ekkora beruházás esetében úgy kellene emelni a bérleti 
díjat, hogy öt év alatt megtérüljön valamennyi nyereséggel számolva. 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: A bérleti díjat m2-re kellene meghatározni, hogy 
arányos legyen. Az anyagköltség durván 1.000.000.- forint, kérdés, hogy mennyi idő alatt 
térüljön meg a befektetés. Új épület esetében általában az éves amortizáció 14,5 %. Ha az 
1.000.0000.- forintos költséggel számolnak, akkor közel hét év alatt térülne meg. Számításai 
szerint kb. 11.905.- forinttal kellene emelni a két bérleti díjat összesen. Ez 170ft/m2 emelést 
jelentene. 

Tóth Imre: Korrektnek tartja ezt a mértékű emelést.  




