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XXVII. 
 

 
 

Iktatószám: 278-16/2018. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ-

KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA     
 

2018. november 21-én megtartott,  
n y í l t , s o r o s  üléséről 

  

165/2018. (XI.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének 
megállapítására 
 

166/2018. (XI.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Napirend elfogadására 

167/2018. (XI.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat a belső ellenőrzés 2019. évi ütemtervére 

 
168/2018. (XI.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési 
Bizottság 2019. évi munkatervének elfogadására 
 

169/2018. (XI.21.) 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 
 

170/2018. (XI.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat folyószámla-hitel szerződés megkötésére 
 

171/2018. (XI.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat a talajterhelési díjról szóló 7/2016. (III. 
29.) számú önkormányzati rendelet módosítására 
 

172/2018. (XI.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 

Javaslat ápolónői álláshely biztosítására 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: 2018. november 21-én Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület 
PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ-KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA n y í l t,  s o r o s ülésén 
a Polgármesteri Hivatal dísztermében. 
 
Jelen vannak:   

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 
  

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: 
 
165/2018. (XI.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság a 2018. november 21-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 2 zárt napirendi pontból 
álló napirendet, melyet a bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő 
határozatot hozza: 
 
166/2018. (XI.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Napirend elfogadására 
 

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

 

N a p i r e n d : 

1./ Javaslat a belső ellenőrzés 2019. évi ütemtervére, vállalkozási szerződés elfogadá-
sára 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,  

 Lovász Imre jegyző 
 
2./ Javaslat a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 2019. évi munkatervére 

Előadó: Lovász Imre jegyző 
 
3./ A NÜVI beszámolója a képviselő-testület két ülése között a közmunka progra-

mokban foglalkoztatottak által végzett munkákról 
Előadó: Göröcs László mb. intézményvezető 

 
4./ Előterjesztés folyószámla-hitel szerződés megkötésére 

Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Mezei Norbert pénzügyi osztályvezető 
 

5./ Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló 7/2016. (III. 29.) számú önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előadó: Lovász Imre jegyző 
 

6./ Előterjesztés ápolónői álláshely biztosítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 

Zárt ülés 

 
7./ Előterjesztés Hátrányos Helyzetű Tanuló Arany János Tehetséggondozó Prog-

ramjában való részvételről 
Előadó: Lovász Imre jegyző 

 
8./ Előterjesztés a Jászladány Jókai u. 24. szám alatti (2902 hrsz.) illetve a Kender-

föld u. 208/1 és 208/2 hrsz. alatti ingatlanok ajándékozási ajánlatának megtárgya-
lására  
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 

  

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

Javaslat a belső ellenőrzés 2019. évi ütemtervére, vállalkozási szerződés elfogadására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester,  

 Lovász Imre jegyző 
 

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: Az írásos anyagot mindenki megkapta. Kérdezi 
Bertalanné Drávucz Katalin polgármestert és Lovász Imre jegyzőt, kívánják-e kiegészíteni, 
összefoglalni az írásos anyagot. 

Lovász Imre jegyző: A belső ellenőrzésről szóló kormányrendelet alapján a költségvetési 
szerv vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, illetve 
biztosítani a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat. Ezt a feladatot polgárjogi 
szerződés keretén belül belső ellenőr elláthatja. Dr. Szűcs Sándorné évek óta látja el 
vállalkozási szerződés alapján ezt a feladatot. A vállalkozási díj összege az elmúlt évhez 
képest nem változott. Az ellenőrzés tervezése során az ellenőrzés tárgyát úgy próbálják 
meghatározni, hogy vagy a régen ellenőrzött, vagy a kritikus intézményeket illetve 
tevékenységeket ellenőrizze. Emellett vannak olyan kötelező tárgyak is, mint például a 
költségvetéssel összefüggő témakörök. Kötelező önkormányzati feladatról van szó, javasolja 
az ütemterv és a vállalkozási szerződés elfogadását.  

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: Kérdi, 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 a belső ellenőrzés 2019. évi ütemterv és a belső ellenőri tevékenység ellátására 
szóló vállalkozási szerződés elfogadását az előterjesztés szerinti tartalommal? A bizottság 6 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot és a következő határozatot hozza: 
 
167/2018. (XI.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat a belső ellenőrzés 2019. évi ütemtervére 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-Köz-
beszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja a belső ellen-
őrzés 2019. évi ütemterv és a belső ellenőri tevékenység ellátására szóló vállalkozási 
szerződés elfogadását az előterjesztés szerinti tartalommal. 

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

2. NAPIRENDI   PONT 

Javaslat a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 2019. évi munkatervére 
Előadó: Lovász Imre jegyző 
 
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke kérdezi Lovász Imre jegyzőt, kívánja-e kiegészíteni, 
összefoglalni a napirendi pontot? 

Lovász Imre jegyző: Nem kíván kiegészítéssel élni. 

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester: Tájékoztatásként annyit szeretne elmondani, 
hogy minden évben szoktak kérni munkaterv javaslatokat. Ezt a korábbiakhoz hasonló módon 
idén is megtették. Ezeket a munkaterv javaslatokat igyekeztek beépíteni. Kéri, hogy mindenki 
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nézze át alaposan, és ha valamely javaslata nem lett beépítve holnapig jelezze. Van olyan eset, 
amikor napirendi pontként nem tudják tárgyalni, de a költségvetés tárgyalásakor a 
költségvetésbe beépítésre kerülhet majd.  

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 elfogadja a Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság 2019. évi munkatervét az előterjesztés szerint, melyet a bizottság 6 
igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza: 

 

168/2018. (XI.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 2019. évi munkatervének elfoga-
dására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-Köz-
beszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadja a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési 
Bizottság 2019. évi munkatervét az előterjesztés szerinti tartalommal. 

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

 

3. NAPIRENDI   PONT 

A NÜVI beszámolója a képviselő-testület két ülése között a közmunka programokban 
foglalkoztatottak által végzett munkákról 
Előadó: Göröcs László mb. intézményvezető 
 
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: Intézményvezető Úr nincs jelen. Kérdezi, hogy van-e 
valakinek kérdése, észrevétele az írásos anyaggal 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, az előterjesztés szerint, melyet a 
bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza: 

 

169/2018. (XI.21.) 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 elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a NÜVI a képviselő-testület két ülése között a közmunka programokban 
foglalkoztatottak által végzett munkákról szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti 
tartalommal. 
 
Erről értesül:   

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

Előterjesztés folyószámla-hitel szerződés megkötésére 
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: Köszöni a lehetőséget, átadja a szót 
Osztályvezető Úrnak. 

Mezei Norbert: Elérkezett 2018. novembere, amikor ismét szükséges a következő évre a 
folyószámla-hitel szerződést megkötni. Ezt minden évben el kell fogadnia a pénzügyi 
bizottságnak illetve a képviselő-testületnek. 2007 óta minden évben megkötik, most is 
25.000.000.- forintra kértek ajánlatot. A szerződés tervezetet már is megküldték, a tavalyi 
konstrukciók alapján. Ez egy éven belüli hitelkeret. Az idei évben már volt rá szükség, de 
jelenleg nincs kihasználva. De mindenképpen szükséges a biztonságos működéshez. 

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

Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Bagi Zsolt Arnold elnök szavazásra teszi, ki az, aki a Képviselő-testületnek javasolja, hogy 
járuljon hozzá, az önkormányzat folyószámla-hitel felvételéhez 25.000.000.- Ft értékben, és 
hatalmazza fel a polgármestert a hitelszerződés aláírására? A bizottság 6 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadja a javaslatot és a következő határozatot hozza: 

 

170/2018. (XI.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat folyószámla-hitel szerződés megkötésére 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-Köz-
beszerzési Bizottsága megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy járuljon 
hozzá, az önkormányzat folyószámla-hitel felvételéhez 25.000.000.- Ft értékben, és 
hatalmazza fel a polgármestert a hitelszerződés aláírására. 

 
Erről értesül:   

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

Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló 7/2016. (III. 29.) számú önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előadó: Lovász Imre jegyző 
 
Bagi Zsolt Arnold elnök kérdezi Lovász Imre jegyzőt, kívánja-e összefoglalni, kiegészíteni 
az írásos anyagot? 

Lovász Imre jegyző: 2016-ban az önkormányzat a 7/2016. önkormányzati rendeletével 
megalkotta a talajterhelés részletszabályait, amely tartalmazza a kedvezmények és a 
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mentességek körét is. A tavalyi évre vonatkozó bevallások folyamatosan érkeznek, az ezzel 
kapcsolatos problémákat próbálnák kezelni az előterjesztés alapján. Több tucat olyan ingatlan 
van, ahol idősek laknak, nem rendelkeznek fürdőszobával, a kinti csapról hordják be a vizet. 
Jellemzően 10-20 m3 a vízfogyasztásuk éves szinten. A jövedelmük alacsony, és szeretnének 
mentességet kérni. Az előterjesztés alapján, évi 20 m3 vízfogyasztásig 80% díjkedvezményt 
kapnának. A 80 %-os díjkedvezmény azért lett előterjesztve, mert így kb. 360 forint 
talajterhelési díjat kellene fizetniük, amely megközelítőleg megegyezik a szennyvíz díjával is. 
Így nem lennének előnyösebb helyzetben azok, akik nem kötöttek rá. Ezen kívül egy 
mentesség lenne még kiegészítésként, a temető területén keletkezett vízfogyasztás után, azért, 
hogy a szolgáltatónak ne kelljen talajterhelési díjat fizetnie az ott keletkezett vízfogyasztást 
követően. Ez a két módosítás kerülne bele a helyi rendeletbe.  

Bagi Zsolt Arnold elnök: Kérdezi, hány fő lenne az, aki a 80 %-os kedvezményt igénybe 
venné? 

Lovász Imre jegyző: Jelenleg 20-30 főről tudnak. 

Bagi Zsolt Arnold elnök: Befizetések érkeznek? 

Meze Norbert: Van már valamennyi bevétel, jelenleg már több mint a kiadás. Kb. 800 
felszólítást küldtek ki ugyanis, ami megközelítőleg 500.000.- forintos kiadást jelentett. Ezek 
közül kb. 200 felszólítást nem vettek át. Ezeket újra kiküldték egyszerű levélként, abban 
bízva, hogy többen átveszik. Ebben november 30-ig adtak határidőt, tehát eddig még 
érkezhetnek bevallások. Ezt követően állapítják meg a kolleganők a díj mértékét. De akik 
eddig behozták a bevallást, együttműködőek voltak, és be is fizették a díjat. Egy elkülönített 
számlán szedik ezt a pénzt, eddig kb. 960.000.- forint van rajta.  

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 a talajterhelési díjról szóló 7/2016. (III. 29.) számú önkormányzati rendelet 
módosítását az előterjesztés szerint? A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a 
javaslatot és a következő határozatot hozza: 
 
171/2018. (XI.21.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata   
Javaslat a talajterhelési díjról szóló 7/2016. (III. 29.) számú önkormányzati rendelet mó-
dosítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-Köz- 
beszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek javasolja a talajterhelési 
díjról szóló 7/2016. (III. 29.) számú önkormányzati rendelet módosítását az előterjesz-
tés szerinti tartalommal. 

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

 

6. NAPIRENDI   PONT 

Előterjesztés ápolónői álláshely biztosítására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 




