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XXII. 
 
 
 
 

Iktatószám: 278-13/2018. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ-

KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA     
 

2018. augusztus 29-én megtartott,  
n y í l t , s o r o s  üléséről 

  

142/2018. (VIII.29.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének 
megállapítására 
 

143/2018. (VIII.29.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

6. napirendi pont felvétele napirendre 
 

144/2018. (VIII.29.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

Módosított napirend elfogadására 
 

145/2018. (VIII.29.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

Javaslat Jászladány Nagyközség Víziközmű 
szolgáltatásához kapcsolódó víziközmű rendszer 
2019-2033 időszakra vonatkozó gördülő 
fejlesztési tervének elfogadására 
 

146/2018. (VIII.29.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

Javaslat az E2 Hungary Energiakereskedelmi és 
Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság ajánlatának elfogadásra 
 

147/2018. (VIII.29.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

Javaslat a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00034 számú 
„Óvodai és bölcsődei szolgáltatások fejlesztése 
Jászladányban” tárgyú közbeszerzési eljárásban 
nyertes kivitelező kiválasztására 
 

148/2018. (VIII.29.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

Javaslat a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00034 azono-
sítószámú „Óvodai és bölcsődei szolgáltatások 
fejlesztése Jászladányban” című projekt kivitele-
zői feladatok ellátásához önerő biztosítására 
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149/2018. (VIII.29.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

Javaslat a védőnők kérelmére 1 fő 
foglalkoztatására adminisztratív feladatok 
ellátására 
 

150/2018. (VIII.29.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

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

151/2018. (VIII.29.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata   
 

Javaslat Bertalan János jászkapitány kérelmére 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: 2018. augusztus 29-én Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület 
PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ-KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA n y í l t,  s o r o s ülésén 
a Polgármesteri Hivatal dísztermében. 
 
Jelen vannak:   

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

  6 fő bizottsági tag 
 
Tanácskozási joggal jelenlévők: 
 
 Lovász Imre   jegyző 
 Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 Mezei Norbert   pénzügyi osztályvezető  
 Lajosné Kiss Klára   intézményvezető 
 Göröcs László    mb. intézményvezető 
 Kun Mariann   ügyintéző  
  

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: tisztelettel köszönti a bizottság tagjait és a 
megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság 7 tagjából 6 fő jelen van, az ülés 
határozatképes. Donkó Veronika előre jelezte távolmaradása okát. Javasolja, hogy a bizottság 
üléséről készült jegyzőkönyvet Tóth Imre hitelesítse.  

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Bagi Zsolt Arnold elnök szavazásra teszi, ki az, aki elfogadja Tóth Imrét jegyzőkönyv 
hitelesítőnek? A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja és a következő 
határozatot hozza: 
 
142/2018. (VIII.29.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság a 2018. augusztus 29-i Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési 
Bizottsági 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 
előterjesztéseket mindenki megkapta írásban. Kívánják-e a napirendet kiegészíteni, 
módosítani?  

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 
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Bagi Zsolt Arnold elnök javasolja, hogy a nyílt ülés 6. napirendi pontjaként kerüljön 
megtárgyalásra az „Előterjesztés Bertalan János jászkapitány kérelmének megtárgyalására” 
melynek előadója Bertalanné Drávucz Katalin polgármester.  

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Bagi Zsolt Arnold elnök szavazásra teszi, ki fogadja el, hogy a nyílt ülés 6. napirendi 
pontjaként kerüljön megtárgyalásra az „Előterjesztés Bertalan János jászkapitány kérelmének 
megtárgyalására” melynek előadója Bertalanné Drávucz Katalin polgármester? A bizottság 6 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot és a következő határozatot hozza: 
 
143/2018. (VIII.29.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
6. napirendi pont felvétele napirendre 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság a 2018. augusztus 29-i ülésének napirendjére felveszi a 
következő napirendi pontot: 
 
7. Előterjesztés Bertalan János jászkapitány kérelmének megtárgyalására 

Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 

 

Bagi Zsolt Arnold elnök szavazásra teszi, ki fogadja el az 6 nyílt és 4 zárt napirendi pontból 
álló módosított napirendet, melyet a bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a 
következő határozatot hozza: 
 
144/2018. (VIII.29.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Módosított napirend elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság a 2018. augusztus 29-i soros ülés napirendjét a 
következőképpen fogadja el: 

 

N a p i r e n d : 

1./ Javaslat Jászladány Nagyközség Víziközmű szolgáltatásához kapcsolódó 
víziközmű rendszer 2019-2033 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervének 
elfogadására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. képviselője 
  

2./ Előterjesztés az NKM Földgázszolgáltató Zrt. és az E2 Hungary 
Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
ajánlatának megtárgyalására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 

3./ Előterjesztés a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00034 számú „Óvodai és bölcsődei 
szolgáltatások fejlesztése Jászladányban” tárgyú közbeszerzési eljárásban 
nyertes kivitelező kiválasztására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
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 Kun Mariann ügyintéző, 
 Bíráló Bizottság 
 

4./ Előterjesztés a védőnők kérelmére 1 fő foglalkoztatására adminisztratív 
feladatok ellátására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 

5./ A NÜVI beszámolója a képviselő-testület két ülése között a közmunka 
programokban foglalkoztatottak által végzett munkákról, valamint tájékoztató a 
közmunka programban végzendő feladatok ütemezéséről 
Előadó: Göröcs László mb. intézményvezető 

 
6./ Előterjesztés Bertalan János jászkapitány kérelmének megtárgyalására 

Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 
  

Zárt ülés: 
 

 
7./ Előterjesztés az 5055 Jászladány, Tisza u. 9. szám, 1887 hrsz. alatti ingatlanra 

bejegyzett jelzálogjog, valamint az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom 
törlésére 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 

  

8./ Előterjesztés a Jászladány, Fekete Pál u. 29. szám 2133 hrsz., Fekete Pál u. 35. 
szám 2136 hrsz., Szentgyörgyi u. 2173 hrsz., 2174 hrsz., 2180/1 hrsz.–ú kivett 
beépítetlen művelési ágú földterületek használatára haszonbérleti szerződés 
megkötésére 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 

9./ Előterjesztés a Jászladány, Botond u. 2. szám 1928 hrsz–ú kivett beépítetlen 
művelési ágú földterület használatára haszonbérleti szerződés megkötésére 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 

10./ Előterjesztés a Jászladány, Kossuth Lajos u. 101. szám (1397/1 hrsz.) alatti 
ingatlan értékesítési ajánlatának megtárgyalására  
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 

  

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

 

1. NAPIRENDI   PONT 

Javaslat Jászladány Nagyközség Víziközmű szolgáltatásához kapcsolódó víziközmű 
rendszer 2019-2033 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervének elfogadására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. képviselője 

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: Az írásos anyagot mindenki megkapta. Felkéri 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert ismertesse a napirendi pontot. 
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Köszönti a pénzügyi bizottság tagjait, a jelen 
lévőket. A Képviselő-testület legutóbbi soros ülésének napirendjén is szerepelt már a Gördülő 
fejlesztési terv elfogadása, azonban a TRV Zrt. képviselői nem jelentek meg az ülésen. 
Reményeik szerint a holnapi testületi ülésen ott lesznek, ha a bizottság részéről merül fel 
kérdés, azt továbbítják. 

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

Tóth Imre: Köszönti a pénzügyi bizottsági ülésen megjelenteket. A tavalyi évben fogadta el a 
képviselő-testület a 2018-2032-ig tartó időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervet. Most 
pedig 2019-2033-ra szóló tervről kell tárgyalniuk. Nem érti, hogy ha minden évben újra 
tárgyalniuk szükséges, akkor miért nem csak az adott évre vonatkozó fejlesztési tervről kell 
dönteni. Ha arról lenne szó, hogy a tavaly elfogadott, 2018-2032-ig szóló gördülő fejlesztési 
tervet felülvizsgálnák, és megnéznék, hogy minek kell megvalósulnia, illetve mivel egészítsék 
ki, annak lenne értelme.  

Major Antal: Bár fejlesztési tervről van szó, nem találja az írásos anyagban, hogy ezen 
időszak alatt milyen beruházásokat, fejlesztéseket terveznek. Lehetséges, hogy a táblázatok 
tartalmazzák, de azt nem tudta elolvasni számítógépén. A szennyvízhálózat nyilván még új, 
azonban az ivóvízhálózat igényelne fejlesztéseket. Azzal is egyet ért, hogy nincs értelme 
2033-ig tartó időszakra tervet készíteni. 

Mezei Norbert: A mellékelt két táblázat tartalmazza, hogy milyen fejlesztéseket terveznek. A 
beruházásoknál látható, hogy 2023-ban tervezik aggregátor és tartalék szivattyú beszerzését. 
A következő táblázat tartalmazza a felújításokat és pótlásokat. Ebben 2019-re szerepel egy 
kútszivattyú csere 2.490.000.- forint összegben, valamint 430.000.- forint összeg, de nincs 
feltüntetve, hogy milyen célra. Beruházásokat tehát nem terveznek, csak 2023-ban aggregátor 
beszerzését, azonban 15 millió forint a tervezett költség és forráshiány van jelenleg.  

Tóth Imre: Ezekben a táblázatokban elkeserítő adatok szerepelnek, hiszen 2022-re 
kimerülnek az aktív szénszűrők és nem biztosított a megfelelő minőségű ivóvíz. Mi értelme 
akkor a fejlesztési tervnek, ha arra nincs terv, hogy a szükséges összeget miből teremtik elő?  

Bagi Zsolt Arnold elnök: Úgy gondolja, hogy nem csak a település vezetőit, hanem a 
lakosokat is az érdekli, hogy mikor lehet a vizet újra ihatóvá tenni. Több mint tíz éve 
próbálják a hálózat cseréjét elérni. Egy korábbi ülésen azt a tájékoztatást adta a TRV Zrt., 
hogy a csövekben található plakkok le fognak válni, és azt követően megfelelő lesz az ivóvíz 
minősége. Ez még azóta sem történt meg. 

Kérdezi van-e még kérdés, észrevétel? 

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Bagi Zsolt Arnold elnök szavazásra teszi, ki az, aki elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek Jászladány Nagyközség Víziközmű szolgáltatásához kapcsolódó víziközmű 
rendszer 2019-2033 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervét, azzal a kiegészítéssel, 
hogy a Képviselő-testület ülésén a TRV Zrt. képviselője válaszolja meg azt a kérdést, hogy 
miért szükséges a gördülő fejlesztési tervet minden évben új időszakra vonatkozóan 
elfogadni, miért nem elegendő az elfogadott terv felülvizsgálata. 
A bizottság 4 igen 2 nem szavazattal elfogadja a javaslatot és a következő határozatot 
hozza: 
 
145/2018. (VIII.29.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   



7 
 

Javaslat Jászladány Nagyközség Víziközmű szolgáltatásához kapcsolódó víziközmű 
rendszer 2019-2033 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervének elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-Köz- 
beszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja 
Jászladány Nagyközség Víziközmű szolgáltatásához kapcsolódó víziközmű rendszer 
2019-2033 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervének elfogadását, azzal a 
kiegészítéssel, hogy a Képviselő-testület ülésén a TRV Zrt. képviselője válaszolja meg 
azt a kérdést, hogy miért szükséges a gördülő fejlesztési tervet minden évben új 
időszakra vonatkozóan elfogadni, miért nem elegendő az elfogadott terv felülvizsgálata. 

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

Előterjesztés az NKM Földgázszolgáltató Zrt. és az E2 Hungary Energiakereskedelmi és 
Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlatának megtárgyalására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke kérdezi Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert, 
kívánja-e kiegészíteni, összefoglalni a napirendi pontot? 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Az előzményeket szeretné röviden összefoglalni 
tájékoztatásképpen. Az E2 Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zrt. részéről a jelen lévő Kiss 
Erika egy kollégájával megkereste az önkormányzatot a földgázszolgáltatással kapcsolatban, 
és a földgáz energia díjára adtak egy kedvezőbb ajánlatot annál, amennyiért most vásárolja az 
önkormányzat. Kérte, hogy ezt az ajánlatot küldjék meg az önkormányzat részére írásos 
formában, annak érdekében, hogy a pénzügyi bizottság és a képviselő-testület meg tudja 
tárgyalni. Az ajánlat szerint csökkenne ugyan a földgáz energia díja, viszont 4 évre javasolják 
a hűségidőszak vállalását, szerződés aláírásával. Néhány héttel később megjelent a jelenlegi 
szolgáltató, az NKM Földgázszolgáltató Zrt. képviselője, egy írásbeli ajánlattal, a nagyobb 
fogyasztású mérőórákra vonatkozóan. Ezt egy táblázatban összefoglalta az ajánlatot adó, mely 
a bizottság részére kiküldésre került. Kérte, hogy jegyző úr, és pénzügyi osztályvezető úr 
vizsgálják meg, a jelenlegi szerződést és a két kapott ajánlatot. A jelenlegi földgáz energia 
díja 3,4228 Ft/MJ a szolgáltató tájékoztatása szerint, amely csökkenne 3,3 Ft/MJ-ra, két év 
hűségidő vállalásával. Az E2 Zrt. ajánlata értelmében pedig 3,2 Ft/MJ-ra csökkenne 4 év 
hűségidővel. A várható megtakarítás mértéke is látszik. Ha a kedvezményt csak azokra a 
fogyasztási helyekre kapják meg, amelyek fel vannak tüntetve, tehát ahol a fogyasztás azt 
indokolttá teszi, ott éves szinten közel 1,5 millió forint megtakarítást lehet realizálni. 
Egyértelmű, hogy érdemes aláírni a szerződést valamelyik szolgáltatóval, hiszen kedvezőbb 
áron juthatnak hozzá a földgázhoz, és úgy gondolja, hogy a közel 1,5 millió forintos 
megtakarítás nem elhanyagolható az önkormányzat költségvetésében. A kérdés az, hogy 
melyik céggel kössék meg a szerződést két vagy négy évre, illetve hogy a tájékoztatókban 
szereplő árat elfogadják-e.  

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: Az árajánlatokat láthatják, kérdezi, van-e valakinek 
kérdése az E2 Zrt képviselőjéhez? 

Lovász Imre jegyző: A hét elején szó esett arról, hogy egyeztet a vezetőséggel, és esetleg az 
ajánlatban szereplő 3,2 Ft/MJ összeg még lentebb mehet. Kérdése, hogy sikerült-e egy 
kedvezőbb árajánlatról megegyezni a vezetőséggel? 
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Kiss Erika: Igen sikerült. Először is szeretné megköszönni, hogy részt vehet a bizottság 
ülésén. Máris ad konkrét választ, de előbb elmondja, hogy nagyon fontos az ár, nagyon 
fontos, hogy hány forinttal lehet azt csökkenteni. Azonban nagyon fontos a személyes 
kapcsolat is. Eddig 16 önkormányzatot szerződtetett le Jász-Nagykun-Szolnok és Heves 
megyében. Volt olyan eset, hogy az önkormányzatnak fizetési nehézsége adódott, és a 
polgármester a segítségét kérte, mivel az óvodában ki is kapcsolták a gázt. Büszkén 
elmondhatja, hogy 5-6 óra alatt sikerült megoldani a problémát.  

A másik dolog, hogy az önkormányzatnak vannak nagy mérőórával rendelkező fogyasztási 
helyei, mint például a Polgármesteri Hivatal, vagy a NÜVI konyha épülete. Ezekre az NKM 
Zrt. nem tud kedvezőbb ajánlatot adni. Azonban az E2 Zrt. ennek a két fogyasztási helynek a 
bevonásával még kb. 500.000.- forint megtakarítást tud elérni. Az ezt tartalmazó táblázat is 
szerepel az árajánlatban. Tehát ez az összeg még hozzá adódik a 1,5 millió forintos 
megtakarításhoz. Tapasztalatai szerint az önkormányzatok örülnek a hosszú távú 
szerződésnek, hiszen a négy éves hűségidő azt jelenti, hogy az önkormányzat esetében 
például 2022. október 1-ig nem változik az ár. Ilyenkor azt szokták kérdezni tőle, hogy mi 
történik akkor, ha csökken az energia ára. Erre azt szokta felelni, hogy jelenleg 30 %-os a 
gázáremelés, és nem hogy csökkenne, tovább növekszik majd. Az NKM Zrt. nem fogja 
csökkenteni a díjat, mivel a lakosságot is ő látja el, és a rezsicsökkentésből származó 
különbözetet valahol be kell hoznia.  

Major Antal: Ha jól érti, az E2 garantálja, hogy az éves 125.600 m3 fogyasztással a nyolc 
fogyasztási helyre éves szinten 2 millió forintot megtakaríthat az önkormányzat.  

Kiss Erika: Igen, így van. 

Major Antal: Nem válaszolt még jegyző úr kérdésére a díj csökkentésével kapcsolatban. 

Kiss Erika: Az eddigi 3,2 Ft/MJ ár helyett 3,18 Ft/MJ árat tud ajánlani, amely a korábbi 1,5 
millió forint helyett 2 millió forint megtakarítást jelentene az önkormányzatnak, és ehhez jön 
még hozzá a két nagy fogyasztási helyen megtakarított közel 500.000.- forint.  

Fontosnak tartja még elmondani, hogy az E2 anyavállalata a MOL megvette a Tigáz DSO-t, 
az olasz ENI-től, ami azt jelenti, hogy a hálózat is az ő kezükben van. Továbbá az 
önkormányzatok esetében, ha fizetési elmaradás van, akkor sem kapcsolják ki a gázt. 

Tóth Imre: A szerződés kedvezményezettsége érthető, a számok bizonyító erejűek, azt 
azonban nem tudta kiolvasni a szerződés tervezetből, hogy az éves fogyasztás mennyire 
kötelező. Tehát a 125.600 m3 –es éves fogyasztást minden évben el kell érnie az 
önkormányzatnak, ha nem éri el ki kell-e fizetnie, vagy lesz-e szankcionálva az 
önkormányzat? 

Kiss Erika: A szerződés-tervezet 5. pontja tartalmazza, hogy nincs az átvételi 
kötelezettségnek sem alsó sem felső határa. Ha megszűnik egy fogyasztási hely, akkor is csak 
bejelentési kötelezettség van.  

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Az ajánlott ár valamennyi fogyasztási helyre 
érvényesülni fog? A másik ajánlatban ugyanis nem minden fogyasztási helyre kapták meg a 
kedvezményes árajánlatot, viszont nem csak intézményekre, hanem bérlakásokra is 
érvényesíti az árat, ahol az előírt fogyasztási mennyiséget meghaladja a fogyasztás. Tehát az 
önkormányzattal szerződött valamennyi fogyasztási helyen, legyen szó intézményről vagy 
bérlakásról ez az ár fog megjelenni az E2 Zrt. esetében? 

Kiss Erika: Az árajánlatot arra a nyolc fogyasztási helyre készítették el, amelyről adatot 
kaptak. Természetesen, ha a fogyasztás eléri a meghatározott mértéket, az önkormányzat 
egyéb fogyasztási helyein is a kedvezményes ár érvényesülhet.  
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Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Ez mekkora mennyiséget jelent? A másik 
ajánlatban 83.810 m3-re kapják az ajánlatot.  

Kiss Erika: A megkapott éves elszámoló számlák alapján számolt, de természetesen az 
önkormányzat nevén és adószámán szereplő fogyasztási helyeket be lehet vonni a 
szerződésbe.  

Tóth Imre: Ez folyamatában is bővíthető?  

Kiss Erika: Természetesen. Egy hónap felmondási idő után, minden hónap 1. napján van 
lehetőség beléptetni az új fogyasztási helyeket.  

Major Antal: Úgy gondolja, hogy az önkormányzat számára nem mindegy, hogy közel 2 
millió forintot meg tud takarítani, javasolja az E2 Zrt. új ajánlatának elfogadását.  

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: Kérdezi, van-e valakinek más kérdése, javaslata? 

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Bagi Zsolt Arnold elnök szavazásra teszi, ki az, aki elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek az E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zrt. bizottsági ülésen 
beterjesztett új ajánlatának elfogadását, melyet a bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogad és a következő határozatot hozza: 

146/2018. (VIII.29.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat az E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság ajánlatának elfogadásra 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-Köz- 
beszerzési Bizottsága megtárgyalta az NKM Földgázszolgáltató Zrt. és az E2 Hungary 
Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlatát és 
a Képviselő-testületnek javasolja az E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató 
Zrt. bizottsági ülésen beterjesztett új ajánlatának elfogadását, amely alapján a szerző-
dés tervezet 2.1 pontjában szereplő földgáz energia díj 3,2 HUF/MJ helyett 3,18 
HUF/MJ legyen. Továbbá javasolja, hogy a Képviselő-testület bízza meg a polgármes-
tert a szerződés aláírásával. 

 
Erről értesül:   

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

 

3. NAPIRENDI   PONT 

Előterjesztés a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00034 számú „Óvodai és bölcsődei szolgáltatások 
fejlesztése Jászladányban” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyertes kivitelező 
kiválasztására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

 Kun Mariann ügyintéző, 
 Bíráló Bizottság 

 
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke kérdezi Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert, 
kívánja-e kiegészíteni, összefoglalni a napirendi pontot? 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: A Képviselő-testület egy hónappal ezelőtt 
indította el az „Óvodai és bölcsődei szolgáltatások fejlesztése Jászladányban” tárgyú pályázat 
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kapcsán a közbeszerzési eljárást, amely sikeresen zárult. Az öt megkeresésből hárman adtak 
érvényes ajánlatot, tehát közülük kell kiválasztani a legmegfelelőbbet. A bíráló bizottság 
írásbeli szakvéleménye segíti a pénzügyi bizottság munkáját, amelyből egyértelműen kiderül, 
hogy melyik az a cég, akit ők nyertes ajánlattevőnek javasolnak elfogadni. Eredetileg közel 
nettó 119 millió forint áll az önkormányzat rendelkezésére a beruházás megvalósítására. Ezzel 
szemben a három ajánlattevő közül egy közel 135 millió forintos ajánlatot adott, míg a másik 
kettő nettó 150 millió forint fölötti árajánlatot. A tervezői költségbecslés ugyanakkor 
valamivel több, mint 152 millió forint. Ennek fényében a rendelkezésre álló 119 millió 
forinthoz 33 millió forintot kellett volna hozzá tenni. Ehhez képest érkezett egy kedvezőbb 
ajánlat. A bizottságnak arra kell javaslatot tennie, hogy a hiányzó forrást miből tudják majd 
biztosítani. A beruházás megvalósulásának határideje 2019. április 30., így nem gondolja, 
hogy a hiányzó összeget az idei évben kellene hozzá tenni. Úgy gondolja, hogy ez a nettó 16 
millió forint, amit hozzá kellene tenni, inkább elgondolkodásra ad okot, mint elutasításra. A 
kiosztott két határozati javaslat közül az első a nyertes ajánlattevőt hirdeti ki, és ebből kiderül, 
hogy a három ajánlattevőnek érvényes volt az ajánlata és a bíráló bizottság a Bükkzsérci 
Csomagoló Értékesítő és Foglalkoztató Szövetkezetet hozta ki nyertes ajánlattevőnek.  

Kun Mariann: A New Generation Technologies Rendszerfejlesztő és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság nettó 156.072.223.- Ft összeget, a Bükkzsérci Csomagoló Értékesítő és 
Foglalkoztató Szövetkezet nettó 134.992.153.- Ft, az S+N Management Szervező Korlátolt 
Felelősségű Társaság pedig nettó 158.134.182.- Ft ajánlatot adott. A rendelkezésre álló összeg 
118.954.449.- Ft.  

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: A másik határozati javaslat pedig tartalmazza, 
hogy a szükséges 16 millió forintos összeget biztosítja az önkormányzat, és ha igen miből. 
Erről kellene döntést hozni. 

Major Antal: Ez a beruházás milyen fejlesztéseket takar? 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Az óvoda bővítése valósul meg, így tornaterem 
épül majd mosdóval, öltözővel, és egy fejlesztő szoba. Így a jelenleg tornaszobaként használt 
csoportszoba felszabadul, ezáltal a bölcsődei férőhelyek bővülhetnek, és bővültek már 
augusztus 1-től. Az eddigi 14 főről 28 főre emelkedett a felvehető bölcsődések száma. Ezen 
kívül az épület fűtéskorszerűsítésére is sor kerül, így kazáncsere valósul meg, valamint ahol 
indokolt lecserélik a csöveket, radiátorokat is. Megvalósulhat továbbá a nyílászárók cseréje, 
külső homlokzat felújítás, és tető felújítás minden épületen.  

Bagi Zsolt Arnold elnök: A kérdés tehát az, hogy a hiányzó összeget honnan tegye hozzá az 
önkormányzat. 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Így van, és ez nem kevés összeg. Nyilván ha az 
idei évi költségvetésből ki tudtak fizetni közel bruttó 33 millió forintot útfelújításra, akkor a 
jövő évi költségvetésből ki tudnak fizetni bruttó 20 millió forintot erre a beruházásra. 
Azonban nem ez a cél, hiszen jövőre is szeretnének utakat felújítani, amennyiben lesz rá 
lehetőség, még ha nem is ilyen mértékben. Az önkormányzatnak 10 millió forintig van 
lehetősége hitelt felvenni kormány engedély nélkül. Ezt lehet még megcélozni, illetve éven 
belül rendelkezésre áll a 25 millió forintos hitelkeret, de azt éven belül vissza is kell téríteni, 
nem vihető át a következő évre. Nincs ígéret arra, hogy a TOP-os pályázatok esetében a 
hiányzó összeget valamikor jövőre, esetleg állami finanszírozásból megkapják, de úgy 
gondolja, hogy ha azt jelölik meg, hogy részben hitelből, részben önerőből biztosítják, akkor 
talán pályázhatnak majd a hitel értékében az önerő biztosítására. De erre semmilyen ígéret 
nincs.  
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Major Antal: Ekkora beruházás megvalósításához, ha minden kötél szakad, a 10 millió forint 
hitel felvételével megbirkózik az önkormányzat a következő évben. Bár a hitelfelvétel ellen 
van, de ezt a beruházást nem szabad elveszíteni, még akkor sem, ha az útfelújítástól vagy 
máshonnan kell is elvonni.  

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Önerőből ezt a beruházást biztosan nem tudták 
volna megvalósítani. Az előkészítés, tervezés, pályázat írás kapcsán már annyi pénzt költött 
az önkormányzat, amely kb. megegyezik a hiányzó összeggel. Az épület állapota miatt is 
indokolt, hogy a beruházás megvalósuljon.  

Bagi Zsolt Arnold elnök: Kérdezi, van-e még kérdés, észrevétel a napirendi ponttal 
kapcsolatban? 

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Bagi Zsolt Arnold elnök szavazásra teszi, ki az, aki elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek az „Óvodai és bölcsődei szolgáltatások fejlesztése Jászladányban” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban a beérkezett három árajánlat közül a legkedvezőbb a Bükkzsérci 
Csomagoló Értékesítő és Foglalkoztató Szövetkezet ajánlattevő ajánlatának elfogadását, 
melyet a bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza: 

 

147/2018. (VIII.29.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00034 számú „Óvodai és bölcsődei szolgáltatások 
fejlesztése Jászladányban” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyertes kivitelező 
kiválasztására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-Köz- 
beszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja a TOP-1.4.1-
15-JN1-2016-00034 számú „Óvodai és bölcsődei szolgáltatások fejlesztése Jászla-
dányban” tárgyú közbeszerzési eljárásban a beérkezett három árajánlat közül a leg-
kedvezőbb a Bükkzsérci Csomagoló Értékesítő és Foglalkoztató Szövetkezet ajánlat-
tevő ajánlatának elfogadását nettó 134.990.253,- forint + ÁFA, bruttó 171.437.621,- 
forint összegben. 
 
 Erről értesül:   

 1./ Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagjai helyben 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
Bagi Zsolt Arnold elnök szavazásra teszi, ki az, aki elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek az „Óvodai és bölcsődei szolgáltatások fejlesztése Jászladányban” című projekt 
kivitelezői feladatok elvégzéséhez nettó 16.035.804,- + ÁFA, azaz bruttó 20.365.471,- forint 
önerő biztosítását az önkormányzat 2019. évi költségvetés terhére? A bizottság 6 igen szava-
zattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot és a következő határozatot hozza: 
 
148/2018. (VIII.29.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00034 azonosítószámú „Óvodai és bölcsődei szolgál-
tatások fejlesztése Jászladányban” című projekt kivitelezői feladatok ellátásához önerő 
biztosítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-Köz- 
beszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja a TOP-1.4.1-
15-JN1-2016-00034 azonosítószámú „Óvodai és bölcsődei szolgáltatások fejlesztése 



12 
 

Jászladányban” című projekt kivitelezői feladatok elvégzéséhez nettó 16.035.804,- + 
ÁFA, azaz bruttó 20.365.471,- forint önerő biztosítását az önkormányzat 2019. évi 
költségvetés terhére. 
 
Erről értesül:   

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

Előterjesztés a védőnők kérelmére 1 fő foglalkoztatására adminisztratív feladatok 
ellátására 
Előadó:  Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 

 

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: Az írásos anyagot mindenki megkapta. Felkéri 
Bertalanné Drávucz Katain polgármestert ismertesse a napirendi pontot. 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: A védőnők keresték meg az önkormányzatot 
azzal, hogy a megnövekedett adminisztrációs feladatok ellátásához segítséget kérjenek. Ördög 
Gabriella látta el a feladatot, aki 25 éves koráig GINOP pályázat keretében volt 
foglalkoztatható. Augusztus 2-án azonban betöltötte 25. életévét, a védőnők pedig kérik a 
képviselő-testületet, hogy biztosítsa továbbfoglalkoztatását. Ennek lehetőségét a pénzügyi 
osztály megvizsgálta. A védőnői feladatellátás finanszírozásából nincs lehetőség 
foglalkoztatni, azonban egy minimális megtakarítás keletkezik. Azzal egyenértékű összegből 
megoldható lehet a foglalkoztatása. Egyelőre december 31-ig, 4 órás munkaidőben, bruttó 
69.000.- forint/hó összegben javasolják a foglalkoztatását. A védőnői finanszírozás 
megtakarítása tehát futná, de azon a jogcímen nem lehet foglalkoztatni. A három védőnői 
körzet feladatait két védőnő látja el, így számukra nagy könnyebbséget jelentene, ha az 
adminisztrációs feladatok ellátása ilyen módon megoldott lenne. A legszerencsésebb 
megoldás egyértelműen az lenne, ha az üres álláshelyet be tudnák tölteni.  

Tóth Imre: Kimutatható, hogy mennyi a megtakarításuk beleszámolva minden járulékos 
költségeiket?  

Meze Norbert: Az anyagot a kolléganők állították össze. De ha megvizsgálják a 
finanszírozást, ki lehet mutatni. 

Tóth Imre: Ennyi adminisztrációs feladat van a védőnőknél? Nem tudja elképzelni, hogy 
ilyen kolosszális munkát jelent a tevékenység. Lehet, hogy nem látja át megfelelően a 
védőnők tevékenységét, de nem gondolja, hogy ennyi feladat van. Megérti, hogy amíg volt rá 
lehetőség kaphattak egy munkaerőt. Úgy gondolja, hogy a közfoglalkoztatással 
elkényelmesedtek az intézmények, és erről nem akarnak lemondani. Az önkormányzattól 
várják, hogy biztosítsa a munkaerőt, és ennek költségeit. De ezt nem fogják tudni 
finanszírozni. Ha lenne olyan jelölt, akit hasonló pályázat keretében tudnak foglalkoztatni, azt 
támogatná. Még akkor sem javasolja a továbbfoglalkoztatást, ha megtakarítást mutat a 
finanszírozás. Ebben is kételkedik, mivel nem lát bele. 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: A megtakarítás abból adódik, hogy mindhárom 
körzetre megkapják a 100%-os finanszírozást, viszont a helyettesített körzetben nem fizetik ki 
a 100 %-ot bérre. Nem nagy összeg, közel fél millió forint. Dr. Bakos Beáta kereste meg 
Ördög Gabriella továbbfoglalkoztatásával kapcsolatban. Az elektronikus adatszolgáltatási 
kötelezettség miatt jelent nagy terhet az adminisztrációs feladatok ellátása. Úgy tűnik, hogy 
meg vannak elégedve Ördög Gabriella munkájával, ezrét ragaszkodnak személyéhez.  
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Tóth Imre: Saját bevételekből nem tudja fenntartani az önkormányzat ezeket az 
álláshelyeket. Volt képviselő abban az időben, amikor arról kellett tárgyalni, hogy hol 
szorítsanak meg még jobban. Nem szeretne újra oda kerülni, azért mert esetleg humánusabban 
döntenek, mint ahogy a helyzet megkívánja. Nem vitatja, hogy sok munkájuk van, nagy 
segítség volt, hogy a foglalkoztatás megoldott volt eddig, azonban ez most megszűnik.  

Major Antal: Egyet ért az elhangzottakkal. Az intézményvezetők a megszerzett létszámot 
véglegesnek tekintik, és nem hajlandók engedni belőle. De ennek megálljt kell parancsolni, 
mert az önkormányzat gazdálkodása ezt nem fogja lehetővé tenni. Nem támogatja a 
továbbfoglalkoztatást.  

Tóth Imre: Támogatja adminisztrációs feladatok ellátására munkaerő biztosítását, 
amennyiben GINOP pályázat keretében megoldható a foglalkoztatása.  

Bertalan László: Az előterjesztés szerint december 31-ig lenne foglalkoztatva. Nem is 
vállalná tovább? 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Biztosan vállalná, akár 8 órás munkaidőben is. A 
védőnők keresték meg a kéréssel, akiknek elmondta, hogy ez egy plusz álláshely lenne, 
amiről a pénzügyi bizottságnak és a képviselő-testületnek szükséges döntetnie. Jelezte feléjük, 
hogy a 8 órás munkaidős foglalkoztatásra nem sok esély van, ezért érkezett már eleve így a 
kérés. Megkérdezték, hogy ezekkel a feltételekkel vállalná-e a munkát, és beleegyezett.  

Tóth Imre: Az előterjesztés szerint 3 hónapja dolgozik ott, nem érti, hogy miért 
ragaszkodnak ennyire hozzá.  

Bertalan László: Javasolja a továbbfoglalkoztatást, de csak december 31-ig, így lesz ideje 
felkészülni, munkát keresni. 

Gyárfás Lajos: Az 1 fő adminisztrátorhoz, vagy konkrétan a személyhez ragaszkodnak? 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: A kérelem szerint a személyhez ragaszkodnak.  

Tóth Imre: De ha nem ragaszkodnak a személyhez, akkor kereshetnének olyat, aki hosszabb 
távon foglalkoztatható a GINOP keretében. 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: 90 napos, és 8+4 hónapos program van a 
GINOP-ban, tehát hosszú távra nem tudnak senkit felvenni ebben a formában. Ez is csak 
átmeneti megoldás lenne. Nagyon nagy érvágás, hogy a közfoglalkoztatással nem tudnak már 
számolni.  

Bagi Zsolt Arnold elnök: Kérdezi, van-e még kérdés, észrevétel a napirendi ponttal 
kapcsolatban? 

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Bagi Zsolt Arnold elnök szavazásra teszi, ki az, aki nem javasolja a Képviselő-testületnek a 
védőnők kérelmére 1 fő foglalkoztatását adminisztratív feladatok ellátására? A bizottság 3 
igen 3 nem szavazata mellett nem született javaslat. 
 
149/2018. (VIII.29.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat a védőnők kérelmére 1 fő foglalkoztatására adminisztratív feladatok ellátására 

Nem született javaslat. 
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5. NAPIRENDI   PONT 

A NÜVI beszámolója a képviselő-testület két ülése között a közmunka programokban 
foglalkoztatottak által végzett munkákról, valamint tájékoztató a közmunka 
programban végzendő feladatok ütemezéséről 
Előadó:  Göröcs László mb. intézményvezető 
 
Bagi Zsolt Arnold elnök kérdezi Göröcs László mb. intézményvezetőt, kívánja-e 
összefoglalni, kiegészíteni az írásos anyagot? 

Göröcs László: Nem kívánja kiegészíteni. 

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

Major Antal: Rendkívül összetett és szerteágazó feladatot lát el az intézmény. Hány ember 
irányítja ezeket a munkafolyamatokat, csoportokat.  

Göröcs László: Összesen hárman irányítják. 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Hány dolgozó van jelenleg, akik nincsenek 
táppénzen, vagy szabadságon, hanem ténylegesen dolgoznak? 

Göröcs László: 30-36 fő közötti a létszám, a tervezett 96 fő helyett. 

Bertalan László: Az elvégzendő munka 96 dolgozóra volt tervezve, amit elvégeznek 35 
fővel. Szóba került, hogy jövőre kevesebb feladatot kell bevállalni emiatt, de ha így is 
elvégzik, akkor nem feltétlenül szükséges. 

Göröcs László: Nem biztos benne, hogy minden feladatot végig tudnak vinni, de elkezdik. 
Így talán lesz lehetőség halasztást kérni a Munkaügyi Központtól a feladatok elvégzésének 
határidejére. Ez attól is függ, hogy milyen lesz a tél. A térkő lerakást nem biztos, hogy be 
tudják fejezni, mivel gyártani is kell, és le is kell rakni, de kevés a munkaerő.  

Tóth Imre: 96 fővel terveztek, de tudtak behívni egyáltalán ennyi embert? 

Göröcs László: Sosem volt 96 ember, kb. 70 fő volt, akit be tudtak hívni, jelenleg 50 körüli a 
létszám, és ebből dolgozik átlagosan 30 fő. 

Tóth Imre: Tehát akkor nem 40 fő van táppénzen, csak kb. 10 fő. 

Bertalan László: A munkások állítása szerint, azért halad lassan a térkövezés, mert sok a 
rossz minőségű térkő. Ki felügyelte a gyártás folyamatát? 

Göröcs László: Sajnos nincs olyan ember, aki ezt megfelelően tudná felügyelni. 

Bertalan László: Viszont így elmegy az idő a válogatással, és az anyag is kárba vész. 

Göröcs László: Az anyag nem megy kárba, máshol felhasználják.  

Bertalan László: Az árokelem gyártásánál is hasonló a helyzet? 

Göröcs László: Ott nincs gond a minőséggel, a sablon pontos, nem lehet elrontani. A térkőnél 
viszont, ha az anyagot nem terítik el rendesen, eltérő méretű térkövek készülnek. Az 
árokelemnél viszont, ha nem megfelelő, ki sem tudják emelni a sablonból. 

Bertalan László: Tehát az azonnal kiderül. A bevállalt hosszúságban elkészülnek az 
árokelemek? 

Göröcs László: 630 méter gyártását vállalták, jelenleg 280 méternél tartanak. Változó, hogy 
mennyit tudnak gyártani. Hétfőn nyolcat, hétköznap 5-6 darabot tudnak készíteni.  

Major Antal: Milyen méretűek ezek? 
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Göröcs László: 2 méter hosszúak.  

Bagi Zsolt Arnold elnök: Kérdezi, van-e még kérdés, észrevétel 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 
programokban foglalkoztatottak által végzett munkákról, valamint a tájékoztatót a közmunka 
programban végzendő feladatok ütemezéséről? A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadja a javaslatot és a következő határozatot hozza: 
 
150/2018. (VIII.29.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat a NÜVI a képviselő-testület két ülése között a közmunka programokban foglal-
koztatottak által végzett munkákról szóló beszámolójának elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja a NÜVI a 
képviselő-testület két ülése között a közmunka programokban foglalkoztatottak által 
végzett munkákról szóló beszámolójának, valamint a közmunka programban végzendő 
feladatok ütemezéséről szóló tájékoztatójának elfogadását az előterjesztés szerinti tar-
talommal. 
 
Erről értesül:   

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

 

6. NAPIRENDI   PONT 

Előterjesztés Bertalan János jászkapitány kérelmének megtárgyalására 
Előadó:  Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: kérdezi Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert, 
kívánja-e kiegészíteni, összefoglalni a napirendi pontot? 

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

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

Major Antal: Nem tud egyet érteni a kérelemmel, a tavalyi évben is kifejtette erről 
véleményét. Kicsinyesnek tartja a kérést, és egyáltalán nem támogatja.  

Mezei Norbert: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Pénzügyi Osztály elkövetett egy hibát, 
mivel nem figyelte a képviselő-testületi határozatot. Ugyanis a képviselő-testületi határozat a 
költségtérítést nem a jászkapitány regnálásának végéig, hanem 2017. december 31-ig 
állapította meg.  

Bagi Zsolt Arnold elnök: Mekkora összegről van szó? 

Mezei Norbert: Havonta kb. 20.000.- forint.  

Bagi Zsolt Arnold elnök: Azt lehet tudni, hogy milyen összegű hozzájárulást szeretne? 




