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Iktatószám: 278-17/2018. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ-

KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA     
 

2018. december 13-án megtartott,  
n y í l t , s o r o s  üléséről 

  

175/2018. (XII.13.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

Jegyzőkönyv hitelesítő személyének 
megállapítására 
 

176/2018. (XII.13.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

Napirendi pont áttétele zárt ülésre 
 

177/2018. (XII.13.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

3. napirendi pont felvétele napirendre 
 

178/2018. (XII.13.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

Napirend elfogadására 
 

179/2018. (XII.13.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

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

180/2018. (XII.13.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

Javaslat a szociális keret felhasználásáról szóló 
tájékoztató elfogadására 
 

181/2018. (XII.13.) Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság határozata 
 

 
Javaslat a NÜVI kérelmére alkatrész beszerzésére 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: 2018. december 13-án Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület 
PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ-KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA n y í l t,  s o r o s ülésén 
a Polgármesteri Hivatal dísztermében. 
 
Jelen vannak:   

Bagi Zsolt Arnold 
Bertalan László 
Gyárfás Lajos 
Tóth Imre 
Drávuczné Karkus Zsuzsanna 
Donkó Veronika 

  6 fő bizottsági tag 
 
Tanácskozási joggal jelenlévők: 
 
 Lovász Imre   jegyző 
 Bertalanné Drávucz Katalin polgármester 
 Lóczi István   aljegyző 
 Major Ferencné    alpolgármester 
 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 
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: 
 
175/2018. (XII.13.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapítására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság a 2018. december 13-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. Javasolja, hogy a nyílt ülés 3. napirendi pontja 
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az „Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi intézményi szintű követeléseivel és kötelezettség 
állományával kapcsolatban Intézkedési terv elfogadására” 4. napirendi pontként zárt ülésben 
kerüljön megtárgyalásra. 

 Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Bagi Zsolt Arnold elnök szavazásra teszi, ki fogadja el, hogy a nyílt ülés 3. napirendi pontja 
az „Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi intézményi szintű követeléseivel és kötelezettség 
állományával kapcsolatban Intézkedési terv elfogadására” 4. napirendi pontként zárt ülésben 
kerüljön megtárgyalásra. A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a javaslatot 
és a következő határozatot hozza: 
 
176/2018. (XII.13.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Napirendi pont áttétele zárt ülésre 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság a 2018. december 13-i Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési 
Bizottsági ülés „Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi intézményi szintű 
követeléseivel és kötelezettség állományával kapcsolatban Intézkedési terv 
elfogadására” napirendi pontot 4. napirendi pontként zárt ülésben tárgyalja. 

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

 

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: Javasolja, hogy a nyílt ülés 3. napirendi pontjaként 
kerüljön megtárgyalásra az „Előterjesztés a NÜVI kérelmére szippantó alkatrész 
beszerzésére”, melynek előadója Göröcs László mb. intézményvezető. 

 Hozzászólás, javaslat nem hangzik el. 

Bagi Zsolt Arnold elnök szavazásra teszi, ki fogadja el, hogy a nyílt ülés 3. napirendi pontja 
az „Előterjesztés a NÜVI kérelmére szippantó alkatrész beszerzésére” legyen, melynek 
előadója Göröcs László mb. intézményvezető. A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadja a javaslatot és a következő határozatot hozza: 
 
177/2018. (XII.13.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
3. napirendi pont felvétele napirendre 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság a 2018. december 13-i Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési 
Bizottsági ülés napirendjére a nyílt ülés 3. napirendi pontjaként felveszi az 
„Előterjesztés a NÜVI kérelmére szippantó alkatrész beszerzésére” napirendi pontot, 
melynek előadója Göröcs László mb. intézményvezető. 

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

 

Bagi Zsolt Arnold elnök: Kérdezi, van-e más javaslat a napirendi pontokkal kapcsolatban? 

Hozzászólás, javaslat nem érkezik. 
 
Bagi Zsolt Arnold elnök szavazásra teszi, ki fogadja el a 3 nyílt és 1 zárt napirendi pontból 
álló napirendet, melyet a bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő 
határozatot hozza: 
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178/2018. (XII.13.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Napirend elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság a 2018. december 13-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./ Tájékoztató a szociális keret felhasználásáról 
Előadó: Lóczi István aljegyző 
 

3./ Előterjesztés a NÜVI kérelmére szippantó alkatrész beszerzésére 
Előadó: Göröcs László mb. intézményvezető  
 
Zárt ülés 

 
4./ Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi intézményi szintű követeléseivel és 

kötelezettség állományával kapcsolatban Intézkedési terv elfogadására 
Előadó: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester, 
 Lovász Imre jegyző  
  
Erről értesül:   1./  Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság 
 
 

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, összefoglalni az írásos anyagot? 

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

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 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: 
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179/2018. (XII.13.) 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 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 
 2./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 
 

2. NAPIRENDI   PONT 

Tájékoztató a szociális keret felhasználásáról 
Előadó: Lóczi István aljegyző 
 
Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke kérdezi Lóczi István aljegyzőt, kívánja-e kiegészíteni, 
összefoglalni a napirendi pontot? 

Lóczi István aljegyző: Tisztelettel köszönt mindenkit. Röviden összefoglalná. Ahogyan 
látható a táblázatban, ez a kimutatás 2018. november 30-i dátummal került lezárásra. Ekkor 
még 5.262.667.- forint volt a szociális keretből. A tegnapi Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági 
ülésen tájékoztatta a bizottságot, hogy ez az összeg kb. 2 millió forintra csökkent. Ebből még 
kb. 1,5 millió forintba fog kerülni a fenyőfa. Így tehát még kb. 500.000.- forint az, ami 
felhasználható a szociális keretből. Sajnos a szociális keret az előző évihez képest 5 millió 
forinttal csökkent, hiszen 2017-ben 54 millió forint volt, 2018-ban pedig már csak 
49.254.000.- forint. A fennmaradó kb. 500.000.- forintot az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság 
javaslatára az élelmiszercsomagok megvásárlására fordítják. Úgy tűnik, hogy a 2018. évi 
keret teljes egészében felhasználásra fog kerülni. Kéri a bizottságot, javasolja a Képviselő-
testületnek elfogadásra a tájékoztatót.  

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 szociális keret 
felhasználásáról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerint, melyet a bizottság 6 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza: 

 

180/2018. (XII.13.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Javaslat a szociális keret felhasználásáról szóló tájékoztató elfogadására 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-Köz-
beszerzési Bizottsága megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a 
szociális keret felhasználásáról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal. 

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

Előterjesztés a NÜVI kérelmére alkatrész beszerzésére 
Előadó: Göröcs László mb. intézményvezető  
 

Bagi Zsolt Arnold bizottság elnöke: Az írásos anyag most került kiosztásra. Kérdezi Göröcs 
László mb. intézményvezetőt, kívánja-e kiegészíteni, összefoglalni az írásos anyagot? 

Göröcs László: Ősszel lejárt a szippantó pótkocsi műszakija. Kiderült, hogy a tartály lyukas, 
és már nem is javítható. Egy új tartály 1,7 millió forintba kerülne. Ezért használt szippantót 
keresett. Három lehetőséget talált, amely megyehatáron belül található. Ezt a három ajánlatot 
csatolta, amelyek 500.000. és 750.000.- forint között mozognak. A probléma az, hogy 
egyiknek sincs hivatalos papírja. Ezért arra gondolt, hogy ha megvásárolnák, csak a tartályt 
használnák. Az ajánlatok között a legkedvezőbb Jászberényben található, amelyet meg is 
nézett, és szakember is megvizsgált és a tartálya jó állapotban van. Javasolja ennek az 
ajánlatnak az elfogadását, hogy továbbra is el tudják látni a feladatot. 

Bagi Zsolt Arnold elnök: Milyen gyakran van igénybe véve a szippantó? 

Göröcs László: Nem a gyakoriság a lényeg, egyébként nem gyakran van rá szükség. Az 
önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik a nem közművel összegyűjtött szennyvíz 
elszállítása.  

Lovász Imre jegyző: Annyival egészítené ki, hogy valóban kötelező önkormányzati feladat a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése. Tehát miután kiépült a 
szennyvíz telep, valamint a gerincvezeték, amelyre rá tudtak kötni a lakosok, azt követően a 
helyi vállalkozó, aki a szippantást végezte vállalkozási tevékenységét visszavonta. Így az 
önkormányzat nem tudott eleget tenni ennek a kötelező önkormányzati feladat ellátásának. 
Mivel a NÜVI tulajdonában volt egy erre a célra megfelelő traktor tartállyal, így megkérték a 
hatósági engedélyt a Katasztrófavédelemtől és meg is kapták. Ezen kívül az idei évben 
hasonló problémával küzdött Jászkisér is, és a Katasztrófavédelem kijelölte a NÜVI-t, mint 
szolgáltatót Jászkisér területére is ideiglenesen egy éves időtartamra. 

Bagi Zsolt Arnold elnök: Milyen pénzügyi megoldás lehetséges? 

Mezei Norbert: Köszönti a Pénzügyi Bizottság tagjait. A talajterhelési díjból befolyt összeg 
jelenleg 1,3 millió forint körül. De lehetőség van az intézmények megtakarításainak terhére, 
vagy az iparűzési adó terhére is. Javasolja, hogy a talajterhelési díj terhére vásárolják meg.  

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 a NÜVI kérelmére szippantó alkatrész beszerzését és a beérkezett három árajánlat 
közül a legkedvezőbb elfogadását 500.000. – forint értékben, melyet a bizottság 6 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogad és a következő határozatot hozza: 

 

181/2018. (XII.13.) Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság határozata 
Javaslat a NÜVI kérelmére szippantó alkatrész beszerzésére 
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-




