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XXV. 
 

 
 

Iktatószám: 278-15/2018. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ-

KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA     
 

2018. október 17-én megtartott,  
n y í l t , s o r o s  üléséről 

  

156/2018. (X.17.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének 
megállapítására 
 

157/2018. (X.17.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

Napirend elfogadására 

158/2018. (X.17.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

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

159/2018. (X.17.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetési 
előirányzatainak módosítására 
 

160/2018. (X.17.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetési 
rendeletének módosítására 
 

161/2018. (X.17.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

Javaslat az önkormányzat bevételeinek növelési 
lehetőségeiről szóló tájékoztató elfogadására 
 

162/2018. (X.17.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetési 
koncepciójára 
 

163/2018. (X.17.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

Javaslat a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 
kérelmére a Jászladány település vízmű telepén 
szükségessé vált KOI tartály aktív szén 
szűrőtöltet cseréjéhez hozzájárulás megadására 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: 2018. október 17-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 
Donkó Veronika 

  6 fő bizottsági tag 
 
Tanácskozási joggal jelenlévők: 
 
 Lovász Imre   jegyző 
 Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 Mezei Norbert   pénzügyi osztályvezető  
 Lajosné Kiss Klára   intézményvezető 
 Müllerné Braun Erika intézményvezető 
 Göröcs László    mb. intézményvezető 
 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. Major Antal 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: 
 
156/2018. (X.17.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság a 2018. október 17-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 szavazásra teszi, ki fogadja el a 6 nyílt és 1 zárt napirendi pontból 
álló napirendet, melyet a bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő 
határozatot hozza: 
 
157/2018. (X.17.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Napirend elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság a 2018. október 17-i soros ülés napirendjét a 
következőképpen fogadja el: 

 

N a p i r e n d : 

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

2./ Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzatainak módosítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,  

 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 
 

3./ Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,  

 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 
 

4./ Tájékoztató az önkormányzat bevételeinek növelési lehetőségeiről  
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,  

 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 
 

5./ Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciójára 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 
 

6./ Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. kérelmére a Jászladány 
település vízmű telepén szükségessé vált KOI tartály aktív szén szűrőtöltet 
cseréjéhez hozzájárulás megadására  
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

 Lovász Imre jegyző 
 
 
Zárt ülés: 
 
7./ Előterjesztés a Jászladány, Attila u. 6. szám (804/2 hrsz.) alatti ingatlanra tett 

vételi ajánlat megtárgyalására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 
  

  
Erről értesül:   1./  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
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1. 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 bizottság elnöke: Az írásos anyagot mindenki megkapta. Kérdezi Göröcs 
László mb. intézményvezetőt, kívánja-e kiegészíteni az írásos anyagot. 

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

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

Bertalan László: Nagy tisztelettel köszönti a jelen lévőket. Véleményt szeretne mondani. A 
mikor elkezdődött az útfelújítás a Sotu utcában, a lakosok egy része már akkor megköszönte. 
Nem csak kritizálnak a lakosok, köszönet is van. Egy kérdése is lenne intézményvezető úrhoz, 
mégpedig, hogy a Polgárőrség számára tervezett garázs megépítésére van-e még esély idén? 

Göröcs László: Úgy látja, hogy nincs. Nagyon sok a feladat. Jövőre is kérdéses. 

Bagi Zsolt Arnold elnök: Az utak kátyúzásával kapcsolatban szeretné elmondani, hogy nála 
is többen megköszönték a Szép utcában lakók az elvégzett munkát. Kérdése pedig az lenne, 
hogy mennyi külterületi földet művelne a NÜVI jövőre?  

Göröcs László: A Tiszasülyi és a Jászkiséri út mentén található külterületi földeket nem 
tervezné be a közmunkaprogramba, mivel kevés a létszám. 

Bagi Zsolt Arnold elnök: Nem lehet ezeket például a Jász-Föld Zrt-nek bérbe adni? 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Nem az önkormányzat tulajdona, csak 
vagyonkezelésben van náluk a Nemzeti Földalaptól. A szerződés jövő év májusában jár le. 
Írtak nekik egy levelet, hogy amint a közmunkaprogram befejeződik 2019. február 28-án, nem 
kívánják tovább hasznosítani, nem is tudnák a létszámcsökkenés miatt.  

Bagi Zsolt Arnold elnök: 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 a NÜVI beszámolóját a képviselő-testület két ülése között a közmunka 
programokban foglalkoztatottak által végzett munkákról? A bizottság 6 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadja a javaslatot és a következő határozatot hozza: 
 
158/2018. (X.17.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat a NÜVI a képviselő-testület két ülése között a közmunka programokban 
foglalkoztatottak 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 elfogadását az előterjesztés szerinti 
tartalommal. 
 
Erről értesül:   

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

Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzatainak módosítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,  

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

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Átadja a szót Osztályvezető Úrnak. 

Mezei Norbert: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Néhány szóban összefoglalná az 
előterjesztést. Módosítanák a költségvetési rendeletet, mégpedig oly módon, hogy 
1.985.028.392 forintra módosítanák a főösszeget. Ez elsősorban kormányzati szintű 
módosításokat és saját hatáskörben történő módosításokat takar. Az előterjesztés tartalmazza, 
hogy milyen kormányzati szintű módosítások voltak. Itt a bevételeket a kiadásokkal szemben 
állították be a költségvetési rendeletbe. Fel van sorolva, hogy milyen jogcímeken kaptak, 
összesen 38.376.363 forintot. Illetve látható, hogy az intézmények gazdálkodása során milyen 
belső átcsoportosításokat kellett végezni. Ezekkel kellene módosítani a költségvetési 
rendeletet.  

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

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Bagi Zsolt Arnold elnök szavazásra teszi, ki az, aki elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek az Önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzatainak módosítását az 
előterjesztés szerint, melyet a bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a 
következő határozatot hozza: 

 

159/2018. (X.17.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzatainak módosítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-Köz-
beszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az 
Önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzatainak módosítását az előterjesztés 
szerinti tartalommal, amely alapján a  
 

bevételi főösszeg  1.985.028.392.- forintra 
a kiadási főösszeg  1.985.028.392.- forintra  

 
módosul. 
 
 

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

 

3. NAPIRENDI   PONT 

Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,  
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 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 
 
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke kérdezi Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert és 
Mezei Norbert pénzügyi osztályvezetőt kívánja-e kiegészíteni, összefoglalni a napirendi 
pontot? 

Mezei Norbert: Az előző összeg a költségvetési rendeletben, egységes szerkezetben kerülne 
átvezetésre és ennek elfogadását kéri a bizottságtól. 

Bagi Zsolt Arnold elnök: Kérdezi, van-e valakinek 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 az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítását az 
előterjesztés szerint, melyet a bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a 
következő határozatot hozza: 

 

160/2018. (X.17.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-Köz-
beszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az 
Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítását az előterjesztés 
szerinti tartalommal. 

 
 Erről értesül:   

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

Tájékoztató az önkormányzat bevételeinek növelési lehetőségeiről  
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,  

 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 
 

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: Kérdezi Bertalanné Drávucz Katain polgármestert 
kívánja-e összefoglalni, kiegészíteni az írásos anyagot? 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Összefoglalásképpen szeretné elmondani, hogy a 
tavalyi évben először került a pénzügyi bizottság és a képviselő-testület elé ez a tájékoztató, 
hogy láthatóak legyenek összefoglalva az önkormányzat bevételei, hogy mi az amit esetleg 
módosítani lehet. Elsősorban azok az adónemek vannak felsorolva, amelyekből bevétele 
származik az önkormányzatnak, illetve a lakbérek, az újság bevételei, a közterület használati 
díjak. Általában mindig akkor ébredt rá a testület, hogy kellett volna ezeket emelni, amikor 
már nem volt rá lehetőség. Az októberi testületi ülés az, amikor erre még van lehetőség, még 
átvezetésre kerülhet, és január 1-től már életbe léphet. Tehát gondolatébresztésként került a 
bizottság elé ez az írásos anyag. Nyilván dönthet úgy a bizottság, és majd a testület, hogy nem 
nyúl hozzá egy adónemhez és díjhoz sem. Úgy gondolja, hogy nem is indokolt, hiszen olyan 
mértékű emelést úgysem tudnak végrehajtani, amelyből jelentős bevételnövelés származhat. 
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De ha van ilyen irányú javaslat, azt a következő testületi ülésre kidolgozzák, ha pedig nincs, 
akkor jövőre újra tárgyalják a tájékoztatót.  

Tóth Imre: Köszönti a jelen lévőket. Áttanulmányozta a kiküldött anyagot, és emlékezve az 
elmúlt évi helyzetelemzésre, úgy gondolja, hogy jól rendezték a soraikat. Annyi nyitott teret 
hagytak, amely a vállalkozók szerződéseivel kapcsolatban lehetőséget ad a folyamatos 
naprakészségre. Nem javasol semmilyen adónemhez hozzányúlni, nem látja szükségesnek a 
díjak emelését sem. Nem talált olyan lehetőséget, amely érdemben növelné a bevételeket. 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Annyit szeretne még elmondani, hogy fontos 
szem előtt tartani, elsősorban az intézményvezetőknek, hogy ha úgy ítélik meg, hogy saját 
intézményeiken belül térítési díjat, vagy más egyéb díjat emelnek, mert a gazdálkodásuk 
szükségessé teszi, ezt ők megtehetik függetlenül ettől a tájékoztatótól. Ha indokolt, akkor ez a 
jövőben le fog zajlani. 

Mezei Norbert: Annyival egészítené ki, hogy a minimálbér összege még nem ismert, amely 
sokat befolyásol majd, elsősorban a szociális intézménynél és a NÜVI-nél jelentkezik majd 
jelentős költségként. De egyelőre erről nincs információ.  

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 a Képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolja az önkormányzat bevételeinek növelési lehetőségeiről szóló tájékoztatót az 
előterjesztés szerint? A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot és a 
következő határozatot hozza: 

 

161/2018. (X.17.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat az önkormányzat bevételeinek növelési lehetőségeiről szóló tájékoztató 
elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-Köz- 
beszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az 
önkormányzat bevételeinek növelési lehetőségeiről szóló tájékoztatót az előterjesztés 
szerint. A Bizottság nem javasolja az adók és díjak emelését a Képviselő-testületnek. 
 
Erről értesül:   

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

Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciójára 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 
 
Bagi Zsolt Arnold elnök kérdezi Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert, kívánja-e 
összefoglalni, kiegészíteni az írásos anyagot? 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Köszöni a lehetőséget, átadja a szót 
osztályvezető úrnak. 
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Mezei Norbert: Bár nem kötelező, de úgy döntött a képviselő-testület, hogy minden évben 
tárgyalják a koncepciót. Ennek megfelelően hozták most is, időben, hogy ha olyan döntés 
születik, akkor november, december folyamán még ki tudják dolgozni. Az írásos anyagban 
több oldalon keresztül bemutatja az országgyűlési költségvetés prioritásait, hogy mi az állam 
elgondolása a 2019-es évről. Bemutatta a fő célkitűzéseket, azokat a számokat, amelyeket a 
költségvetési törvény tartalmaz. A településre áttérve pedig, a megszokott módon, a bevételi 
és kiadási oldalakra történt a felosztás, valamint a határozati javaslat is ez alapján készült el. 
Nagy változásokról nem lehet beszámolni, több bevétel nem várható az államtól, de még most 
készülnek azok az igénylések, amelyek a normatív támogatást nagyban meghatározzák. Még 
segélykeret sincs. A létszámadatoknál a NÜVI jelzett már, hogy 3 fő munkavállalót felvenne. 
A többi intézmény nem jelzett plusz létszámot. Bevételek terén az idei évben is rendelkezésre 
álló összegekkel tudnak számolni. Kiadások terén a minimálbérről még nincs információ. 
Jelenleg úgy néz ki, hogy a szociális hozzájárulás fog majd csökkeni félévtől, valamint a 
cafeteriat ki akarják vezetni. A civil szféra még csak megemlítésre került. Összesítő táblákat 
is készített. Jelenleg így áll az önkormányzat, de ez még nagyon képlékeny. 

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

Bertalan László: Nem kérdése van, csak szeretné, ha beszélnének arról, hogy a könyvtárat 
esetleg a művelődési házba áthelyezzék. Ha jól emlékszik talán már harmadik éve csak 
beszélnek róla. Mindig eldöntik innen, hogy nincs rá lehetőség, sok a könyv. Esetleg 
megnézhetnék a saját szemükkel, hogy el tudják-e helyezni.  

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: A könyvtár kötelező önkormányzati feladat, a 
művelődési ház a luxus. Tehát azt kell eldönteni, hogy szükség van-e a dolgozókra, az ott 
elvégzett munkára. Vagy a feladat átkerül a Polgármesteri Hivatalhoz, két dolgozó ellátja, 
azonban akkor nincs művelődési ház fenntartva. Azt az intézményvezetők is tudják, hogy 
október és november még a kívánságok időszaka, amikor a koncepciót hozzák a testület elé. 
Van két hónapja a képviselőknek, hogy majd január végén, február elején, amikor egyeztetnek 
az intézményekkel, ezt a csatát meg tudják vívni, mind az önkormányzat, mind az 
intézmények érdekeit szem előtt tartva. Mert melyik az az intézmény, amelynek fenntartása 
nem kötelező feladat, és azt mondanák, hogy mostantól nincs rá szükség. Valószínűleg egyik 
sem. Tehát az intézményvezetőknek is kell majd megoldási javaslatokat hozniuk, és persze 
lesznek olyan észrevételek, amelyek a testület javaslatára kell, hogy megtörténjenek. Az az 
időszak lesz majd a kritikusabb, most még csak a figyelmet hívják fel.  

Mezei Norbert: Az a gond, hogy ez egy ördögi kör, mivel akkor kapnak támogatást a 
könyvtárra, ha nyitva tart. Szakemberrel, nyolc órás nyitva tartással kell rendelkeznie. Szó 
esett korábban arról, hogy csak naponta egy órában legyen nyitva. Azonban nem csak 
könyvkölcsönző tevékenység zajlik, sokan használják a számítógépeket. Nem tudja, hogy mi 
lehetne jó megoldás.  

Tóth Imre: Megérti, hogy működtetni kell a könyvtárat, de az internethez kapcsolódó 
vendégkör sokkal számottevőbb, mint a könyvtári látogatottság. Lehet, hogy a számítógépeket 
kellene a művelődési házban elhelyezni, így a látogatók odacsoportosulnának, és a könyvtári 
feladatokat 1 fő 4 órában el tudná látni. Véleménye szerint ezt ki lehetne építeni a művelődési 
házban, és nem igényelne akkora létszámot a könyvtár működése. Lehet, hogy a teljes 
könyvtár áthelyezése is megoldható lenne, de azt nem látja egyelőre, hogy melyik 
helyiségben, hogyan valósíthatnák meg.  

Bertalan László: Ezért kellene megnézni. 
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Tóth Imre: Ismeri a könyvtárat, volt már ott testületi ülés is korábban, de attól ezt nem tudják 
megítélni, ezt szakmai szemmel kellene látni.  

Mezei Norbert: Ha csak a legolvasottabb könyveket hoznák is el, akkor is legalább két 
termet elfoglalna a művelődési házból. 

Tóth Imre: Ezért gondolta, hogy csak a számítógépes részt kellene átköltöztetni, a könyvtár 
nyitva tartását pedig lecsökkenteni 4 óra hosszára. Viszont költségmegtakarítás szempontjából 
nem sokat jelentene, mert ha napi rendszerességgel nyitva van a könyvtár, akkor fűteni, 
világítani kell. Esetleg létszámban tudnának spórolni.  
Bár ez még csak koncepció, azért néhány dologra szeretne rávilágítani az intézmények felé. 
Rendelkezésre áll az intézmények 2019-re vonatkozó elképzelése, azonban a 2018-ra 
vonatkozó is. Elég durva eltérések vannak. A Művelődési Ház esetében például a 2018-as 
koncepcióban 18.517.940.- forint kiadással számoltak, ehhez képest 2019-re ez megugrott 
36.949.659.- forintra. Nagyon nagy elgondolások vannak, ha egy év alatt a duplájára akarják 
emelni a kiadásokat. Ezekből az elképzelésekből jócskán le kell faragni. Átnézte a többi 
intézményt is hasonló módon, és minden esetben látható, hogy a kiadási oldal túl van feszítve. 
Nagyon át kell gondolnia az intézményeknek az elképzeléseket, mivel ennyi pénze az 
önkormányzatnak biztosan nem lesz. Mivel ez csak egy előzetes elgondolás, tavaly sem 
tárgyalták túl nagy hévvel, de ha ezen koncepció alapján kezdenek dolgozni januárban az 
intézmények, akkor a fennmaradó hónapokban jelentősen le kell faragniuk a kiadásokat.  

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Amíg nem fogadják el a költségvetést, addig az 
intézmények nem dolgozhatnak vele.  

Tóth Imre: A létszámok kérdésében fognak. Még annyit jegyezne meg, hogy szeretné kérni a 
művelődési háztól, hogy a koncepcióból töröljék az „Egy alkalmazott gyese lejárt, aki 2016-
ban közös megegyezéssel távozott.” mondatot. A tavalyi koncepcióban is benne volt, de úgy 
gondolja, hogy már nem kell ezzel foglalkozni. 

Bagi Zsolt Arnold elnök: Kérdezi Kun Adrienn mb. intézményvezetőt, hogy mekkora lehet a 
könyvforgalom a könyvtárban. 

Kun Adrienn: A könyvforgalom elenyésző, ezzel tisztában vannak. Az internetforgalom 
valóban jelentős, amely kapcsán folyamatban van egy pályázatuk, tehát 2019-ben teljesülnie 
is kell. A könyvállomány azonban olyan nagy, hogy egyszerűn nem férne el a művelődési 
házban. Ha otthagyják, akkor viszont az állagmegóvás miatt fűteni kell a könyvekre.  

Tóth Imre: Esetleg ha a mozi gépházat lebontanák és csinálnának egy galériát az aulában, és 
a mozi termet átalakítanák, ott talán elférne. Ezt át lehetne gondolni. 

Kun Adrienn: Nem tudja, hogy ez milyen költségekkel járna. 

Mezei Norbert: Kérdés, hogy mekkora mínusz van a könyvtáron. 

Kun Adrienn: Ezt nem tudja most megmondani. Az állami támogatást a könyvtárra kapják, 
és az majdnem fedezi a kiadásait. És gondolni kell arra, is hogy vannak diákok és 
egyetemisták, akiknek muszáj könyvtárba menniük, vannak könyvtári órák is.  

Tóth Imre: Ennek az lenne a lényege, hogy a könyvtári dolgozók a művelődési ház 
tevékenységébe is bekapcsolódhatnának, ha egy helyen lennének.  

Mezei Norbert: Gondolt rá, hogy valamelyik iskolának átadják a könyvtárat, de már az 
iskolai könyvtárakat is megszüntették, mert egyszerűen nincs rá szükség. Előbb utóbb muszáj 
lesz lépni ebben a kérdésben.  

Bagi Zsolt Arnold elnök: Kérdezi, hogy a könyvtárban foglalkoztatott dolgozóknak mennyi 
ideje van még a nyugdíjig.  
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Kun Adrienn: Egyiküknek kb. 1 év, a szakképzett dolgozónak viszont még 5 év.  

Mezei Norbert: Úgy gondolja, hogy minden lehetőséget megvizsgáltak, vagy el kell fogadni 
ezt a helyzetet, vagy drasztikus lépést kell tenni. Nem nagyon tudnak új megoldással előállni.  

Kun Adrienn: Ráadásul, ha a szakképzett dolgozó nyugdíjba megy, nem lesz helyette újabb.   

Bagi Zsolt Arnold elnök: Kérdezi, hogy hány darab számítógépet használhatnak a 
könyvtárba látogatók. 

Kun Adrienn: Négy számítógépet, valamint most pályázat keretében 3 laptop és 2 
okostelefon került az intézménybe. 

Bagi Zsolt Arnold elnök: Ez elférne a művelődési házban is. 

Bertalan László: Az nem működhet, hogy a könyvek kölcsönzését pedig úgy oldanák meg, 
hogy valamelyik művelődési házi dolgozó átmenne a könyvtárba? 

Mezei Norbert: Ahhoz, hogy az állami támogatást le tudják hívni, különböző szakmai 
feltételeknek meg kell felelni. A 4 órás nyitva tartás például nem is elég.  

Tóth Imre: De ha a könyvtár, és így a könyvtári dolgozó a művelődési házban lenne, úgy 
tudnának neki a fennmaradó idejére feladatot adni. 

Bagi Zsolt Arnold elnök: És ezáltal a rezsin is spórolnának. 

Mezei Norbert: Viszont a művelődési házban ugyanakkora területet kellene fűteni. Nem 
lennének bentebb. Akkor lennének bentebb, ha a könyvtári dolgozó olyan lenne, akit a 
művelődési házban is tudnának használni.  

Bagi Zsolt Arnold elnök: Ha a számítógépeket átvinnék, a hálózat kiépítése nagy munkát 
jelentene? 

Kun Adrienn: Nem lenne nagy munka, viszont egy egész termet elvenne. Így a nyugdíjas 
kluboknak nem lenne helye, vagy a zeneterem lenne elfoglalva. Nagy átszervezést igényelne.  

Tóth Imre: A galériát járható útnak tartaná a művelődési házban. 

Mezei Norbert: Véleménye szerint egy nagy rekonstrukció lenne szükséges az épületben, de 
az önkormányzat költségvetésében erre nincs forrás. Pályázati lehetőség pedig már régóta 
nincs művelődési ház vonatkozásában.  

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: A színházterem átalakítására van benyújtva 
pályázat, de még nincs elbírálva.  

Mezei Norbert: Igen, a székeket felszednék, és mobil székekkel helyettesítenék, hogy jobban 
ki lehessen használni a termet. 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Valamint szóba került, hogy a filmvetítő részt 
megszűntetnék és galériát alakítanának ki.  

Mezei Norbert: Ötletek lennének, csak pénz kellene hozzá. Célszerű lenne a két épületet 
összehozni, mivel a nagyterem és az aula nagyrészt kihasználatlan.  

Bagi Zsolt Arnold elnök: És mi lesz akkor, ha a szakképzett dolgozó nyugdíjba megy. 

Mezei Norbert: Akkor be kell majd zárni a könyvtárat.  

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

Mezei Norbert: Kérdezi, hogy szükséges-e a koncepció készítése, ha érdemi döntés úgysem 
születik. 
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Bagi Zsolt Arnold elnök: Van értelme, mivel a költségvetés tárgyalásakor van mihez 
visszanyúlni. 

Tóth Imre: De nem hoztak semmilyen döntést. Akkor miért kell?  

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Azért jó, mert ad egy alapot, látják az 
intézmények elképzeléseit.  

Tóth Imre: De hiába beszélnek róla, nincs tétje, nincs értelme. A könyvtár és művelődési ház 
kapcsán ötletek merültek fel, de nem került kidolgozásra egyik sem. Az intézményvezetőnek 
viszont nem mondtak semmit arra vonatkozóan, hogy a tavalyi koncepcióhoz képest 
megduplázódott tervezett kiadásokat faragja le.  

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: De felhívják a figyelmüket arra, hogy a kiadások 
a bevételekhez minél inkább igazodjanak. És ha lenne valamilyen ötlete az 
intézményvezetőknek, most elő tudnák adni, és arról születhetne döntés.  

Bagi Zsolt Arnold elnök: Ha minimálbéremelés történik, az még felborítja az egész 
koncepciót.  

Tóth Imre: Ha a tavalyi bérekkel számolva így el vannak rugaszkodva az intézmények, akkor 
mi lesz egy béremelés után?  

Müllerné Braun Erika: A tavalyi koncepcióban 334 millió forint volt tervezve, az idei 
költségvetésük 359 millió forint. Kicsit több, de bérekben és normatívában is számoltak. 
Viszont a térítési díjak emelésével nem számoltak, egyelőre nem is terveznek, mivel bőséggel 
tuják majd hozni az évre tervezett bevételeket várhatóan jövőre is. Továbbá, ha a TOP 
pályázat keretében elindul az új telephely, még nem tudják, hogy annak a fenntartása 
mennyibe fog kerülni. Ha az alapszolgáltatást átviszik abba a nagy épületbe, amely meg fog 
épülni, akkor kell majd gondolkodni, intézmények összevonásán, mert az épületet fenn kell 
tartani, de egy részét nem fogják használni. Tehát 2020-ra még magasabb lesz majd a 
költségvetésük, és nem azért mert emelkedik a dolgozói létszám, hanem mert az épületet 
fenntartása nagyon sokba fog kerülni. Úgy gondolja, hogy nem csak ő, hanem minden 
intézményvezető igyekszik forrásokat keresni, és minimális kiadással biztosítani a 
színvonalas működést. Azért van náluk a legnagyobb hiány, mert ez a legnagyobb intézmény, 
a legtöbb dolgozóval.  

Bagi Zsolt Arnold elnök: Kérdezi, van-e még észrevétel, javaslat? 

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

 
Bagi Zsolt Arnold elnök szavazásra teszi, ki az, aki elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek az Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepcióját az előterjesztés szerint? A 
bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot és a következő határozatot 
hozza: 
 
162/2018. (X.17.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciójára 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-Köz- 
beszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az 
önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepcióját az előterjesztés szerint. 

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

Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. kérelmére a Jászladány település 
vízmű telepén szükségessé vált KOI tartály aktív szén szűrőtöltet cseréjéhez 
hozzájárulás megadására  
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 

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

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Köszöni a lehetőséget, átadja a szót jegyző 
úrnak. 

Lovász Imre jegyző: A legutóbbi képviselő-testületi ülésen részt vett a TRV Zrt. képviselője, 
és jelezték, hogy legalább a bérleti díj mértékéig járuljon hozzá a testület a szűrőtöltet 
cseréjéhez. És ez alapján tudnak egy olyan jelzéssel élni, hogy a maradék összegre kapjanak 
támogatást, hogy megvalósulhasson ez a beruházás. Az írásos anyagban található egy 
határozati javaslat, amelyben az önkormányzat hozzájárulna a szűrőtöltet cseréjéhez, illetve 
tájékoztatná a TRV Zrt-t., hogy a víziközmű-fejlesztésről történő gondoskodás, továbbá a 
bérleti összeg határát meghaladó – aktiválási kötelezettséggel bíró – tárgyi eszköz felújítás 
vonatkozásában az éves bérleti díjon felül további forrás nem áll az önkormányzat 
rendelkezésére. Tehát ebből az összegből tudnak gazdálkodni, amit a bérleti díjban megkap az 
önkormányzat. Egyébként ez a beruházás szerepel a hosszú távú gördülő fejlesztési tervben is, 
de úgy néz ki, hamarabb szükségessé vált a csere.  

Tóth Imre: Javasolja, hogy fogadják el a TRV Zrt. kérését és tájékoztassák, hogy a bérleti díj 
mértékéig tudnak hozzájárulni a szénszűrő cseréjéhez. 

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

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Bagi Zsolt Arnold elnök szavazásra teszi, ki az, aki a Képviselő-testületnek javasolja a 
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. kérelmére a Jászladány település vízmű telepén 
szükségessé vált KOI tartály aktív szén szűrőtöltet cseréjéhez hozzájárulás megadását az 
előterjesztés szerint? A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot és a 
következő határozatot hozza: 
 
163/2018. (X.17.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. kérelmére a Jászladány település vízmű 
telepén szükségessé vált KOI tartály aktív szén szűrőtöltet cseréjéhez hozzájárulás 
megadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja a 
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. kérelmére a Jászladány település vízmű telepén 
szükségessé vált KOI tartály aktív szén szűrőtöltet cseréjéhez a Bérleti-üzemeltetési 
szerződésben meghatározott bérleti díj mértékéig hozzájárulás megadását. 
Javasolja, hogy a Képviselő-testület tájékoztassa a Tiszamenti Regionális Vízművek 
Zrt-t, hogy a víziközmű fejlesztésről történő gondoskodás, továbbá a bérleti összeg 
határát meghaladó – aktiválási kötelezettséggel bíró – tárgyi eszköz felújítás 




